
[i] 
 

 
 

 

 

 

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 

ΕΠΟΧΗΣ : 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

(CITY BRANDING).  

                            Οκτώβριος 2017 

Φοιτήτρια: Κωνσταντινίδου Δέσποινα 

Επιβλέπων Καθηγητής: Βασιλειάδης Χρήστος 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Μάνατζμεντ 

Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 



[ii] 
 

 

 

  



[iii] 
 

Περίληψη 
 

Η διπλωματική εργασία παρουσιάζει την ιστορία και τον πολιτισμό της Βυζαντινής 

Εποχής με σκοπό τη διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και εμπλουτισμό της 

επωνυμίας της Θεσσαλονίκης. 

   Αρχικά, η εργασία αναλύει όρους και έννοιας που έχουν σχέση με τον τουρισμό, 

τον τουριστικό προορισμό, το Place Branding και το City Branding και επεκτείνεται 

στη δημιουργία μάρκα και εικόνας ενός τουριστικού προορισμού. 

Στη συνέχεια, η εργασία εστιάζει στον πολιτισμό και στη σημασία του για την 

ενίσχυση της επωνυμίας ενός τουριστικού προορισμού και συγκεκριμένα στην 

ενίσχυση της επωνυμίας της Θεσσαλονίκης. 

   Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για την ιστορία της Βυζαντινής Εποχής από το 

324 έως το 1453, προβάλλεται η ιστορία της Θεσσαλονίκης και τα αξιοθέατα της 

εποχής αυτής. 

Επίσης, γίνεται μνεία για τη δημιουργία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και 

για το σημαντικό ρόλο που παίζει  στη Θεσσαλονίκη για την προσέλκυση τουριστών. 

Το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο της εργασία συμπληρώνεται από μια ερευνητική 

προσπάθεια της συγγραφέως της εργασίας αυτής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. 

 

Λέξεις κλειδιά: τουρισμός, τουριστικός προορισμός, Place Branding, City Branding, 

πολιτισμός, βυζαντινός πολιτισμός, βυζαντινή ιστορία, πολιτιστικός τουρισμός, 

μουσεία, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 
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Abstract 

 

The Master’s thesis presents the history and the culture of the Byzantine Era with 

purpose of diversify the tourist product and enrich the name of Thessaloniki. 

   Initially, the thesis analyzes terms and concepts related to tourism, tourist 

destination, Place Branding and City Branding and extends to the creation of a brand 

and image of a tourist destination. 

The thesis afterwards focuses on culture and its importance in enhancing the brand 

name of a tourist destination and particular in enhancing the name of Thessaloniki. 

This thesis refers to the history of the Byzantine Era from 324 to 1453 and the history 

of Thessaloniki and the sights of this era. 

Also, it mentions the creation of the Museum of Byzantine Culture and the important 

role played in Thessaloniki for the attraction of tourists. 

The above theoretical framework of the thesis completes with a research effort by the 

writer of this thesis, which took place at the Museum of Byzantine Culture of 

Thessaloniki. 

 

Keywords: tourism, tourist destination, Place Branding, City Branding, culture, 

Byzantine culture, Byzantine history, cultural tourism, museums, Museum of 

Byzantine Culture of Thessaloniki.  
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Εισαγωγή 

 

Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη που σημειώθηκε κυρίως μετά τη δεκαετία του 1960 

διεθνώς, είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την αύξηση της τουριστικής ζήτησης αλλά και 

τη μαζικοποίηση του τουριστικού φαινομένου. Η ραγδαία αυτή αύξηση του 

τουρισμού διεθνώς, η αύξηση των εισοδημάτων, ο μεγάλος βαθμός ωριμότητας των 

τουριστών, η εμφάνιση νέων τουριστικών προορισμών και η αναζήτηση καινούργιων 

δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισμού οδήγησαν στη διαφοροποίηση της 

τουριστικής ζήτησης, στη δημιουργία νέων εξειδικευμένων μορφών τουρισμού και 

τουριστικών προϊόντων που θα ικανοποιούν τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη δυναμική εμφάνιση και καθιέρωση νέων  

χωρών - προορισμών, οι οποίοι προσφέρουν, σε ανταγωνιστική τιμή, τουριστικά 

προϊόντα, ελαφρώς διαφοροποιημένα από αυτά των παραδοσιακών χωρών - 

προορισμών υποδοχής τουριστών (Λαγός, Σταυρινούδης & Καμπάνη, 2008).  

   Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μια μεγάλη «βιομηχανία» τον  τουρισμό, ο οποίος 

πέραν της γεωγραφικής ομορφιάς της χώρας και του κλίματος, ξεχωρίζει και με τον 

πολιτισμό της. Ο πλούσιος και μοναδικός ελληνικός πολιτισμός προσελκύει όλο και 

περισσότερους επισκέπτες τα τελευταία χρόνια έχοντας ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος 

των εσόδων του κράτους να οφείλεται στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία 

της   χώρας (Αυδίκος, 2014). 

    O πολιτισμός αποτελεί πλέον ένα σημαντικό παράγοντα για την αναπτυξιακή 

διαδικασία και αυτό ισχυροποιείται μέσα από θεσμικά κείμενα σε ευρωπαϊκό και σε 

διεθνές επίπεδο. 

Τα τελευταία χρόνια, έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς αποτελούν οι βιομηχανίες 

που παράγουν αγαθά πολιτισμού και δημιουργίας (cultural and creative industries).  

Ο όρος πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες συνήθως περιλαμβάνει τις 

βιομηχανίες της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, των εκδόσεων και εκτυπώσεων, 

της αρχιτεκτονική, της  μουσικής και των κινηματογραφικών ταινιών, των 

εικαστικών  τεχνών, των μουσείων και των βιβλιοθηκών και τη φωτογραφία  

(Αυδίκος, 2014).  
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   Η σημασία της ανάπτυξης του πολιτισμού είναι πολύ σημαντική για την ελληνική 

οικονομία. Η αναπτυξιακή διάσταση του πολιτισμού και της πολιτιστικής πολιτικής, 

που εφαρμόζεται, τονίζεται ολοένα και περισσότερο.  

Σύμφωνα με την UNESCO (1969) «η πολιτιστική πολιτική είναι σύνολο κοινωνικών 

πρακτικών, συνειδητών και διακριβωμένων, παρεμβάσεων ή μη παρεμβάσεων που 

έχουν στόχο την ικανοποίηση κάποιων πολιτιστικών αναγκών με την υπέρτατη 

δυνατή χρήση όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων, που μία δεδομένη κοινωνία 

διαθέτει, σε μίαν ορισμένη στιγμή. Και ακόμη, η πολιτική αυτή πρέπει να καθορίζει 

κάποια κριτήρια της πολιτιστικής ανάπτυξης και να συνδέει τον πολιτισμό με την 

διαμόρφωση της προσωπικότητας και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης». 

Ένας πιο σύντομος ορισμός της πολιτιστικής πολιτικής την παρουσιάζει ως ένα 

σύστημα σκοπών, μέσων και φορέων, που συνδυάζονται σε ένα πρόγραμμα για να 

επιτευχθεί η ενίσχυση και η διάσωση του πολιτιστικού φαινομένου μιας κοινότητας 

για μια δεδομένη χρονική περίοδο (Girard, 1983). 

   Τα τελευταία 20 χρόνια  παρατηρείται στην τοπική διακυβέρνηση του αστικού 

χώρου και των πληθυσμών του η άποψη ότι η μέριμνα για πρόσβαση στους 

πολιτιστικούς πόρους και στην κατανάλωσή τους συνιστά κεντρικό σημείο των 

επιτυχημένων στρατηγικών για την αστική ανάπτυξη.  

Ο πολιτισμός που περιλαμβάνει κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς στόχους 

μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας της αστικής οικονομικής ανάπτυξης και ως μέσω 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικής  θέσης των πόλων. 

Είναι μια ιδέα που παρέχει μια ισχυρή εναλλακτική στο μεταβιομηχανικό κόσμο.  

Γι αυτό το λόγο οι πόλεις προσπάθησαν να ενσωματώσουν την παραγωγή και την 

κατανάλωση του πολιτισμού ως τμήματα των προσπαθειών τους για τη διατήρηση 

ενός νέου βιομηχανικού μέλλοντος  (Ψαρρού, 2011) .  

   Επίσης, ο πολιτισμός έχει την ικανότητα να προσφέρει ισχυρά μέσα για την 

προσέλκυση δημιουργικών ανθρώπων σε μια πόλη και επιδρά με μετασχηματιστικό 

τρόπο σε πολλές τοπικές κουλτούρες (Ψαρρού, 2011). 

Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη με διάφορους τρόπους , όπως 

αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία και τις εφαρμογές  της.  

Η επένδυση στο χώρο του πολιτισμού και της δημιουργίας δεν απαιτεί ιδιαιτέρως 

μεγάλα χρηματικά κεφάλαια. Απαιτεί φαντασία, ευστροφία, εξωστρέφεια, 

δημιουργική αντίληψη, ποιότητα έκφρασης, συνεχή εκπαίδευση, ενημέρωση και  

δεξιοτεχνία. Η επάρκεια των προς επένδυση χρηματικών κεφαλαίων, το χαμηλό 
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κόστος παραγωγής και η χαμηλή τιμή πώλησης δεν είναι πλέον οι μόνοι  

προσδιοριστικοί παράγοντες της επίδοσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 

χώρο αυτό. Η μοναδικότητα και η επωνυμία, η δυνατότητα αποκόμισης προσωπικών 

εμπειριών και συγκινήσεων είναι εξίσου σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της 

παραγωγικότητας και του συγκριτικού πλεονεκτήματος (Δεληθέου, Λουλάι & 

Κρυονοπούλου, 2014). 

   Όσο αναφορά την περίπτωση της Θεσσαλονίκης θεωρείται μια από τις πιο 

ιστορικές πόλεις της Ελλάδος με πάρα πολλά βυζαντινά μνημεία και αξιοθέατα. 

Ένα ερώτημα όμως που προκύπτει είναι με ποιον τρόπο μπορεί αυτή η πόλη να γίνει 

ένας τουριστικός προορισμός με βάση την προβολή της Βυζαντινής της ιστορίας και 

του Βυζαντινού Πολιτισμού.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία μάρκας (branding) για έναν τουριστικό προορισμό 

και εν προκειμένω μίας πόλης (City Branding) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.  

Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε τον βυζαντινό πολιτισμό της Θεσσαλονίκης 

καταγράφοντας την ιστορία και τα μνημεία αυτής της περιόδου. Θα διερευνήσουμε 

την έννοια του City Branding στην περίπτωση της πόλης αυτής και θα εξετάσουμε το 

βαθμό στον οποίο το City Branding μπορεί να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη πόλο 

έλξης τουριστών προωθώντας των βυζαντινό πολιτισμό. 

Τέλος, θα μελετήσουμε την περίπτωση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της 

Θεσσαλονίκης και θα δούμε τη σημασία που διαδραματίζει το Μουσείο για την 

δημιουργία μάρκας (branding) της πόλης.   
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Κεφάλαιο 1. Τουρισμός και Τουριστικός Προορισμός 
 

1.1. Το φαινόμενο του τουρισμού  

 

Ο τουρισμός είναι μια δυναμική υπαρκτή πραγματικότητα κατά τον 20ο αιώνα όπου 

έχει δεχτεί πολλές εννοιολογικές προσεγγίσεις κατά καιρούς. Κοινός τόπος όλων 

αυτών των εννοιολογικών προσεγγίσεων είναι ότι ο τουρισμός περιλαμβάνει όλα τα 

ταξίδια διάρκειας άνω των 24 ωρών για λόγους ψυχαγωγίας, εργασίας, σπουδών, 

υγείας (Καραγιάννης & Έξαρχος, 2006). 

   Περισσότερες από 1.000.000 επιχειρήσεις αποτελούν μέρος του τουρισμού.  

Και μέσα σε αυτές συγκαταλέγονται από τις γνωστές αεροπορικές εταιρείες μέχρι και 

τις λιγότερο γνωστές επιχειρήσεις ενοικίασης εκδρομικών λεωφορείων, από τις 

γνωστές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που απασχολούν μεγάλο αριθμό 

εργαζομένων μέχρι και τα εκατοντάδες μικρά ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, που εξυπηρετούν τους ταξιδιώτες-τουρίστες και που το κάθε 

ένα από αυτά απασχολεί λίγους εργαζόμενους. Το σύνολο αυτών των επιχειρήσεων 

συνθέτουν τη  τουριστική βιομηχανία (Καραγιάννης & Έξαρχος, 2006). 

 

 

1.2. Η ανάπτυξη του τουρισμού  

 

Οι πρώτοι ταξιδιώτες εμφανίζονται κατά τον 17ο αιώνα, οι οποίοι ταξιδεύουν είτε για 

λόγους αναψυχής, είτε για λόγους απόκτησης γνώσης, είτε για λόγους διασφάλισης 

των αναγκαίων εισοδημάτων που θα μπορούσαν να του εγγυηθούν ένα υψηλότερο 

επίπεδο διαβίωσης στους τόπους μόνιμης εγκατάστασής τους. (Καραγιάννης & 

Έξαρχο, 2006). 

Κατά τον 18ο αιώνα, τα ταξίδια έχουν έναν περιηγητικό χαρακτήρα, για γνωριμία με 

άλλους τόπους, άλλους λαούς, αναψυχή και περιπάτους που συνδέονται με την 

αρχαιολογία και την ιστορία των τόπων.  

  Στη συνέχεια, τον 19ο αιώνα διαμορφώνονται νέες συνθήκες και τεχνικές, που 

διευκολύνουν τις μετακινήσεις και τα ταξίδια ατόμων και ομάδων ανθρώπων για 

αναψυχή, με οργανωμένα σχέδια ταξιδιών, και τα οποία λύνουν τα προβλήματα 

μετακίνησης, καταλύματος και διαμονής, εστίασης και διατροφής.  
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Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στην Αγγλία ο Thomas Cook θα διαμορφώσει τη 

νέα μορφή ταξιδιού, ανοίγοντας «Γραφείο Ταξιδιών», με σκοπό να καλύψει τη 

διογκούμενη αύξηση της ζήτησης για ταξίδια αναψυχής της αστικής τάξης.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα,  το 1847 η εταιρεία Hapag αναλαμβάνει το «Γραφείο 

Ταξιδίων» στο Stangen της Γερμανίας, που είχε συσταθεί στα 1863 κατά το πρότυπο 

του Cook.  

Το 1906 η γερμανική «Εταιρεία Loyd» και η αγγλική εταιρεία «Cook και Υιός», 

ιδρύουν το πρώτο «Παγκόσμιο Ταξιδιωτικό Γραφείο «Η Ένωσις» στην πόλη του 

Βερολίνου. Το 1911 το «Γραφείο-Η Ένωσις» διοργανώνει το πρώτο ταξίδι στο 

βόρειο πόλο και παράλληλα τότε εμφανίζονται τα πρώτα ταξιδιωτικά γραφεία 

πώλησης εισιτηρίων, πάνω στα ατμόπλοια. 

   Τέλος, η ευρωπαϊκή αστική τάξη του 20ου αιώνα αρχίζει να ταξιδεύει, η αναψυχή 

έχει γίνει αναγκαιότητά της, ο τουρισμός γίνεται μια οικονομική και κοινωνική 

πραγματικότητα 

(Gyr, 2010).  

 

 

1.3. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη  

 

Μετά το 1980, αυξάνονται οι προσπάθειες να προωθηθεί ένα πρότυπο τουριστικής 

ανάπτυξης του οποίου βασικό χαρακτηριστικό θα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη.  

Οι περιοχές – στόχοι είναι κυρίως δυο, αυτές που έχουν ενστερνιστεί το πρότυπο του 

οργανωμένου μαζικού τουρισμού και εκείνες που είναι στα πρώτα στάδια της 

ανάπτυξής τους και μπορούν με τον αντίστοιχο προγραμματισμό να αποκτήσουν 

βιώσιμα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, δηλαδή να στραφούν προς τη βιώσιμη 

τουριστική ανάπτυξη (Κοκκώσης & Τσάρτας, 2001). 

   Με τον όρο «βιώσιμη» τουριστική ανάπτυξη περιγράφεται ο τύπος της τουριστικής 

ανάπτυξης που δραστηριοποιείται  στην τοπική, κοινωνικοοικονομική, πολιτισμική 

και περιβαλλοντική δομή της κάθε τουριστικής περιοχής, διαμορφώνοντας συνάμα 

όρους, όπως υπηρεσίες, υποδομές και τεχνογνωσία, για τη συνεχή ανατροφοδότησή 

της (Κοκκώσης & Τσάρτας, 2001).  
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Οι κυρίαρχες παράμετροι της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:  

1. Ειδικός σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης, με στόχο την ισορροπία 

ανάμεσα στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.  

2. Αύξηση ισχύος όλων των μέτρων, όπως τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, 

λειτουργικές διασυνδέσεις ανάμεσα στους διαφορετικούς κλάδους της 

οικονομίας, έρευνα, εκπαίδευση, μάρκετινγκ, που συμβάλλουν στις 

διαδικασίες ανατροφοδότησης της ανάπτυξης.  

3. Ειδικό θεσμικό πλαίσιο που θα προωθεί τις διαδικασίες της βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης και την τοπική συμμετοχή.  

4. Προώθηση μέτρων και πολιτικών που παίρνουν μέρος στην προστασία και 

την ανάδειξη του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.  

5. Χρήση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως βασικού άξονα 

της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης (Σωπασή, 2007). 

    Οι σημαντικές ελλείψεις που παρουσιάζει ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της 

τουριστικής ανάπτυξης, ακόμη και σε αναπτυγμένες χώρες, έχει οδηγήσει στην 

εφαρμογή προγραμμάτων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με διαφορετικό βαθμό 

επιτυχίας. Σε άλλες περιπτώσεις το υιοθετούμενο πρότυπο έχει λίγα μόνο 

χαρακτηριστικά της αειφορίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περισσότερα. 

Επίσης, παράλληλη δυναμική τάση ανάπτυξης παρουσιάζουν οι ειδικές και 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού που συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.  

Πιο συγκεκριμένα:  

 Οι ειδικές μορφές τουρισμού χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός κυρίαρχου 

ειδικού κινήτρου στη ζήτηση, όπως συνέδρια, οικολογία και πολιτισμός και από 

την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης ειδικής υποδομής στις τουριστικές περιοχές, η 

οποία αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των τουριστών της κάθε ειδικής μορφής.  

 Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι τμήμα των ειδικών μορφών και 

χαρακτηρίζονται  από την ύπαρξη ενός κυρίαρχου ειδικού κινήτρου στη ζήτηση, 

το οποίο συνδέεται με τη φυσιολατρία,  αθλητισμός, περιβάλλον, περιήγηση, 

γνωριμία με την τοπική παράδοση.  

Στις εναλλακτικές μορφές, οι τουρίστες συχνά επιλέγουν έναν τρόπο οργάνωσης 

και διεξαγωγής του ταξιδιού. 

Επιπλέον, και στις εναλλακτικές μορφές καταγράφεται η ανάπτυξη μιας ειδικής 

υποδομής, που εξυπηρετεί τους συγκεκριμένους τουρίστες. 
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 Τέλος, κύριο στοιχείο, τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά των 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού αποτελεί ο σεβασμός της τοπικής, κοινωνικής 

και περιβαλλοντικής δομής (Σωπασή, 2007).  

   Η εντυπωσιακή ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε πολλές 

περιοχές του κόσμου έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ενός προτύπου, το οποίο 

συγκροτείται από υποδομές και υπηρεσίες που εξυπηρετούν αυτόν τον τύπο 

τουρισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρότυπο στηρίζεται στην ανάπτυξη μιας 

μόνο εναλλακτικής μορφής, όπως οικοτουρισμός, ενώ σε άλλες στην ανάπτυξη 

περισσότερων, όπως ο οικοτουρισμός, αγροτουρισμός και ο πολιτιστικός 

τουρισμός.  

Ο ουσιαστικός στόχος μια τέτοιας ανάπτυξης είναι η ένταξη στην κοινωνική 

παραγωγική δομή της περιοχής, με παράλληλη προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος. Επομένως, έχοντας ως δεδομένο ότι και στην περίπτωση αυτού 

του προτύπου, όπως και στα προηγούμενα, καταγράφεται η ανάγκη για 

προγραμματισμό, ορθολογικό σχεδιασμό, οργάνωση και διαχείριση της 

τουριστικής ανάπτυξης (Σωπασή, 2007).  

 

 

1.4. Η έννοια του τουριστικού προορισμού  

 

Οι τουριστικοί προορισμοί είναι προορισμοί όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν και 

διαμένουν για ένα χρονικό διάστημα αποκομίζοντας εμπειρίες από συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Ένας τουριστικός προορισμός είναι μια έννοια, η οποία ερμηνεύεται 

σε υποκειμενικό επίπεδο από τους τουρίστες, με βάση τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες, 

τον σκοπό της επίσκεψης σε έναν τουριστικό προορισμό, το πολιτισμικό τους 

υπόβαθρο και τα ψυχογραφικά και δημογραφικά τους χαρακτηριστικά  

(Pereira, Correia &. Schutz, 2012). 

   Οι τουριστικοί προορισμοί χωρίζονται σε δώδεκα βασικούς τύπους τουριστικών 

προορισμών με βάση τα κυρίαρχα βασικά τους στοιχεία, οι οποίοι είναι : αστικοί, 

παραθαλάσσιοι, νησιωτικοί, παρόχθιοι, παραλήμνιοι, ορεινοί, πεδινοί, δασώδεις, 

θερμοπηγών, πολιτιστικοί, θρησκευτικοί και αρχαιολογικοί. 
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   Όσο αναφορά τα χαρακτηριστικά των τουριστικών προορισμών είναι τα ακόλουθα: 

1. Οικονομική δομή: αφορά τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης, 

χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του χώρου, οικονομικές δραστηριότητες,  

κόστος ζωής, συντελεστές παραγωγής, επενδύσεις, εισαγωγές και εξαγωγές. 

2. Πολιτική οργάνωση: αναφέρεται στην πολιτική δομή, τις δημόσιες υπηρεσίες, 

τις κομματικές οργανώσεις, τα ιδεολογικά ρεύματα, τις διαδικασίες λήψης 

πολιτικών αποφάσεων και τις πολιτικές στρατηγικές. 

3. Περιβαλλοντικές μεταβολές:  αναφέρεται σε κλιματολογικές  και φυσικές 

συνθήκες, όπως  χλωρίδα, πανίδα, έδαφος, θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, 

ύπαρξη βουνών, ποταμών, λιμνών. 

4. Τουριστική εξέλιξη: αφορά το επίπεδο και το ρυθμό της τουριστικής εξέλιξης, 

τη δομή της τουριστικής βιομηχανίας, τις επενδύσεις στον τουρισμό, τις 

κατηγορίες καταλυμάτων, την τουριστική κατάρτιση και εκπαίδευση, την 

ποιότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας, την ποικιλία των θέλγητρων, τις 

δυνατότητες ψυχαγωγίας και διασκέδασης. 

5. Κοινωνική δομή: αφορά τα δημογραφικά στοιχεία του τουριστικού 

προορισμού, την τοπική κουλτούρα, τα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς, 

τα πρότυπα κοινωνικής οργάνωσης, τις ηθικές αξίες, τις θρησκευτικές 

συναρτήσεις, την τοπική παράδοση, τη γλώσσα, το επίπεδο υγείας και 

ασφάλειας  (Ηγουμενάκη & Κραβαρίτη, 2004). 

 

 

1.5. Παράγοντες που παρακινούν τους τουρίστες να 

επισκεφτούν ένα τουριστικό προορισμό  

 

 Σε αυτή τη ενότητα θα εξετάσουμε τους παράγοντες που παρακινούν τους 

τουρίστες να επισκεφτούν έναν προορισμό.  

Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

1. Τα θέλγητρα του τουριστικού προορισμού, τα οποία βρίσκονται στο 

περιβάλλον και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιλογή των τουριστών.  

      Τα θέλγητρα διακρίνονται σε τέσσερεις κατηγορίες:  

             Η πρώτη κατηγορία είναι τα φυσικά θέλγητρα, όπως νερά, ποτάμια, λίμνες,  

             καταρράκτες και σπήλαια. 
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Η δεύτερη κατηγορία είναι τα τεχνητά θέλγητρα. Σε αυτά ανήκουν μνημεία,               

κήποι, ζωολογική κήποι, ενυδρεία, πλαζ, χιονοδρομικά, αθλητικά κέντρα και      

εμπορικά καταστήματα. 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα πολιτιστικά θέλγητρα, στα οποία 

περιλαμβάνονται ιστορία, θρησκεία, λαογραφία, φεστιβάλ, θέατρα και 

εκδηλώσεις.       

Τέλος, η τέταρτη κατηγορία είναι τα κοινωνικά θέλγητρα, στα οποία      

περιλαμβάνονται ο τρόπος ζωής του ντόπιου πληθυσμού, τα ήθη, τα έθιμα, η 

παράδοση και η γλώσσα. 

2. Η εύκολη προσέγγιση ενός τουριστικού προορισμού. Ένας προορισμός για να 

θεωρηθεί προσεγγίσιμος πρέπει να διαθέτει συχνές και εξυπηρετικές 

συγκοινωνιακές διασυνδέσεις με άλλες χώρες ή άλλες πόλεις στο εσωτερικό 

της χώρας σε προσιτές τιμές. 

3. Το κόστος επίσκεψης του τουριστικού προορισμού. Οι περισσότεροι 

τουριστικοί προορισμοί προσφέρουν μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που 

απευθύνονται σε διάφορα επίπεδα οικονομικής και κοινωνικής τάξης 

τουριστών. Το κόστος  αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με το κόστος των 

μεμονωμένων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει ένα 

τουριστικό πακέτο. Παρόλα αυτά, οι λογικές τιμές των τουριστικών πακέτων 

ή μεμονωμένων τουριστικών υπηρεσιών αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τους 

τουρίστες να επισκεφθούν έναν τουριστικό προορισμό. 

4. Οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες ενός τουριστικού προορισμού. Είναι 

απαραίτητο οι τουριστικοί προορισμοί να παρέχουν τις ανέσεις στους 

τουρίστες που ζητούν και που επιθυμούν να έχουν κατά την παραμονή τους σε 

αυτόν. Παρέχοντας αυτές τις ανέσεις ο τουριστικός προορισμός θα έχει 

πολλές προοπτικές για να αναπτυχθεί. 

5. Η νοερή εικόνα του τουριστικού προορισμού. Τα ισχυρά τουριστικά κίνητρα 

που έχουν τα άτομα για τους τουριστικούς προορισμούς είναι οι νοερές 

εικόνες. Τόσο οι νοερές εικόνες όσο και οι προσδοκίες τουριστικών εμπειριών 

συνδέονται στενά στο νου των τουριστών. Στη σήμερον ημέρα τα  μέσα 

μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν σε ένα μεγάλο βαθμό την απόφαση των 

τουριστών αν και κατά πόσο τους έλκει ή τους απωθεί ένας τουριστικός 

προορισμός. Όλοι οι τουριστικοί προορισμοί έχουν νοερές εικόνες που 

βασίζονται συχνά περισσότερο σε ιστορικά γεγονότα παρά σε τρέχοντα.  
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Για αυτό το λόγο ο πρωταρχικός σκοπός του marketing ενός τουριστικού 

προορισμού θα πρέπει να είναι η δημιουργία  νεότερων εικόνων με απώτερο 

στόχο να επηρεάσει τις προσδοκίες των πιθανών επισκεπτών της  

(Rajesh, 2013). 

 

 

1.6. Δημιουργία εικόνας του τουριστικού προϊόντος  

 

Κατά καιρούς αρκετοί ορισμοί έχουν δοθεί για την εικόνα του τουριστικού 

προορισμού.  

Για παράδειγμα η εικόνα είναι αυτή που ορίζεται ως τα συναισθήματα των ανθρώπων 

από κάτι που γνωρίζουν (Boulding, 1956). Η εικόνα ορίζεται περαιτέρω ως το 

άθροισμα των πεποιθήσεων, εντυπώσεων, ιδεών και αντιλήψεων ότι οι άνθρωποι 

κρατούν αντικείμενα, συμπεριφορές και γεγονότα  (Crompton, 1979).  

Η εικόνα ενός προορισμού ορίζεται ως η γενική αντίληψη του προορισμού που 

αποτελείται από επεξεργασμένες πληροφορίες από διάφορες πηγές με την πάροδο του 

χρόνου (Assael, 1984). 

Οι Sameh και Σαμόλη (2010) ορίζουν την εικόνα ενός τουριστικού προορισμού ως 

την εντύπωση που έχουν οι τουρίστες για έναν προορισμό  και υποστηρίζουν ότι η 

εικόνα ενός προορισμού είναι το σύνολο  των ιδεών, των πεποιθήσεων,  των 

εντυπώσεων και των προσδοκιών που έχει ένας τουρίστας για έναν τουριστικό 

προορισμό. Η εικόνα ενός τουριστικού προορισμού ορίζεται από τις αντιλήψεις των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός τουριστικού προορισμού και από το σύνολο των 

ιδεών,  πεποιθήσεων, αντιλήψεων, συναισθημάτων και προσδοκιών που έχει ένα 

άτομο για έναν προορισμό. 

   Οι Kim και Perdue (2011) με βάση θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών και 

καταναλωτικής ψυχολογίας, τονίζουν ότι οι τουρίστες θεωρούν τους διαφορετικούς 

τουριστικούς προορισμούς  δέσμη χαρακτηριστικών που μπορούν να συγκριθούν και 

να αξιολογηθούν, στη βάση των οποίων η ατομική αντιληπτότητα διαμορφώνει μία 

εικόνα του προορισμού, η οποία ενδέχεται να αυξήσει τις πιθανότητες επιλογής 

αυτού του προορισμού αν η εικόνα είναι θετική.  

Επίσης, η εικόνα ενός τουριστικού προορισμού δημιουργείται από τις λογικές και 

συναισθηματικές ερμηνείες των τουριστών. Δημιουργείται από τις ατομικές  
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γνωστικές εκτιμήσεις και τις πεποιθήσεις για τον προορισμό, καθώς και από τις 

συναισθηματικές εκτιμήσεις, οι οποίες αφορούν τα ατομικά συναισθήματα απέναντι 

στον προορισμό. 

   Οι καταναλωτές δημιουργούν μία εικόνα του τουριστικού προορισμού πριν την 

επίσκεψή τους σε αυτόν, όπως και ένα σύνολο προσδοκιών, με βάση προηγούμενες 

εμπειρίες, την από word of mouth επικοινωνία, την προβολή αυτού του προορισμού 

από τις αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τις διαφημίσεις, καθώς και τις 

κοινές πεποιθήσεις .  

Επιπλέον, τα ψυχολογικά και δημογραφικά  χαρακτηριστικά των τουριστών παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη δημιουργία εικόνας ενός τουριστικού προορισμού  

(Rajesh, 2013). 

   Ένα ακόμα στοιχείο που συνδέεται με την εικόνα του τουριστικού προορισμού 

είναι ο  τρόπος ζωής των τουριστών και το σύστημα αξιών τους για την επιλογή του 

τουριστικού προορισμού (Ekinci, 2003).  

Τέλος, το μάρκετινγκ του τουριστικού προορισμού, μέσα και από τη δημιουργία 

εικόνας, συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και στη διασφάλιση 

της αειφορίας των «περιουσιακών στοιχείων» του τουριστικού προορισμού 

(Rajesh, 2013). 

    Η εικόνα του τουριστικού προορισμού οδηγεί στη δημιουργία μάρκας για τον 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό.  

Τα οφέλη από έναν επιτυχημένο και αποτελεσματικό σχεδιασμό μάρκας είναι τα 

εξής: επίτευξη μεγαλύτερων περιθωρίων κέρδους, δημιουργία εμπορικής αξίας, 

υψηλότερο επίπεδο αφοσίωσης των επισκεπτών στον τουριστικό προορισμό, 

μικρότερη τρωτότητα στις ενέργειες μάρκετινγκ των ανταγωνιστικών τουριστικών 

προορισμών και στις κρίσεις μάρκετινγκ, ύπαρξη μεγαλύτερης συνεργασίας αλλά και 

υποστήριξης από εμπορικούς εταίρους, αυξημένη αποτελεσματικότητα της 

επικοινωνίας μάρκετινγκ και τέλος δημιουργία μίας βάσης για τις συντονισμένες 

ενέργειες του ιδιωτικού τομέα (ΕΟΤ, 2007). 
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Πινακάς 1: Η Ανάπτυξη του Τουριστικού Προορισμού 

(Manhas, Lalit & Manrai, 2016) 
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Κεφάλαιο 2. Branding, Place Βranding και City Branding 

 

2.1. Η έννοια του branding 

 

Προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την έννοια του city branding, θα 

πρέπει να εξετάσουμε πρώτα την έννοια της μάρκας (branding). Το branding σαν ιδέα 

ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα με την ανάπτυξή εμπορικών σημάτων προϊόντων 

όπως το Quaker Oats και την Gillette (Low & Ronald, 1994). Ο  Ορισμός που δόθηκε 

από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Μάρκετινγκ (2013)  ορίζει το "brand" ως εξής: ένα 

όνομα, ένας όρος, ένα σχέδιο, ένα σύμβολο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό το 

οποίο ταυτίζεται με το προϊόν ή την υπηρεσία ενός οργανισμού ή ενός ανθρώπου και 

το διαφοροποιεί από τα άλλα τις αγοράς. 

   Πριν από πολλά χρόνια η λέξη «brand» αναφερόταν στο όνομα ενός προϊόντος, 

μιας υπηρεσίας, μιας εταιρείας. Σήμερα αυτό το ονομάζουμε «trademark».  

Επίσης η λέξη «brand» χρησιμοποιούνταν για να ορίσει ένα συγκεκριμένο όνομα 

ενός προϊόντος το οποίο ανήκε σε ένα γενικό σύνολο προϊόντων αλλά 

διαφοροποιούνταν σε σχέση μ' αυτό το σύνολο ως προς τα υλικά από τα οποία ήταν 

φτιαγμένο (πχ. η Coca-Cola όταν πρωτοδημιουργήθηκε ανήκε σε ένα σύνολο 

προϊόντων που ονομαζόταν soda products και έπρεπε να διαφοροποιηθεί σε σχέση με 

τα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς). Σήμερα αυτό το ονομάζουμε «brand name» 

(Ζερβάκη, 2017) . 

Σήμερα, το branding μπορεί να θεωρηθεί η αντίληψη ενός πελάτη σχετικά με ένα  

προϊόν ή μια υπηρεσία που του παρέχεται. Το τι νιώθει όταν ακούει το όνομα, το 

brand-name, μιας εταιρείας, τι συνειρμούς κάνει, τι εικόνες του έρχονται στο μυαλό, 

τι σκέψεις. Σχετίζεται με την υπόσχεση που δίνει μία εταιρεία μέσω των προϊόντων ή 

υπηρεσιών που παρέχει στον κόσμο, στους πελάτες της. (Ζερβάκη, 2017). 
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2.2. Η έννοια του Place branding  

 

Οι επιλογές των καταναλωτών όσο αναφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες όπως είναι οι στρατηγικές marketing, 

δημογραφικά στοιχεία καταναλωτών, περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την 

παρασκευή των προϊόντων, προσδοκίες και ικανοποίηση από ένα προϊόν ή μία 

υπηρεσία, επιρροή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαφήμιση, επιρροή από 

πρόσωπα του κοντινού περιβάλλοντος και προσωπικές αξίες των καταναλωτών, το 

κοινωνικό όφελος που σχετίζεται με τη μάρκα, η αντιλαμβανόμενη αξία του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας, η τιμή, το logo και η συσκευασία (Kavaratzis & 

Ashworth, 2005) 

   Ωστόσο, στην περίπτωση των τουριστικών προορισμών οι καταναλωτές - τουρίστες 

επηρεάζονται από άλλους παράγοντες. 

Σύμφωνα με το μοντέλο που προτείνει η Ilachenko (2005) οι τρεις παράγοντες ενός 

τουριστικού προορισμού είναι ο πολιτισμός, η ιστορία και η φύση.  

Αυτά τα τρία στοιχεία  δημιουργούν τη μάρκα ενός τουριστικού προορισμού.  

 

 

Πίνακας 2: Μοντέλο Branding Τουριστικού Προορισμού  

(Μετάφραση μοντέλου Ilachenko, 2005). 
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Ο πολιτισμός είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή ενός καταναλωτή 

– τουρίστα. Στα πλαίσια του πολιτισμού συμπεριλαμβάνονται:  

Ο θρησκευτικός πολιτισμός, η γλώσσα, η ταυτότητα, ο τρόπος ζωής και τα 

χαρακτηριστικά της τοπικής κοινότητας (Aitken & Campelo, 2011· Ilachenko, 2005). 

Η ιστορία είναι ο πιο ενδιαφέρον παράγοντας για έναν τουριστικό προορισμό, καθώς 

συμπεριλαμβάνει: τοπικά,  εθνικά γεγονότα, μύθους και θρύλους (Ilachenko, 2005). 

Τέλος, η φύση, οι φυσικό πόροι και το φυσικό περιβάλλον είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για τη δημιουργία μάρκας ενός τουριστικού προορισμού.  

Αποτελείται από το κλίμα, τη γεωμορφολογία του εδάφους και το τοπίο (Ilachenko, 

2005· Kavaratzis & Ashworth, 2001· Karavatzis, 2012). 

   Το μοντέλο αυτό έρχεται να εμπλουτίσει ο Balakrishnan (2009) με τους παρακάτω 

παράγοντες:  

α) τον καιρό, τις τρομοκρατικές επιθέσεις, την πολιτική σταθερότητα και τις 

νομισματικές διακυμάνσεις, β) την τεχνολογία, τις επενδύσεις και το ανθρώπινο 

δυναμικό, γ) την προώθηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δ) στην 

ομαδοποίηση των τουριστών και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων τους.  

   Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Anholt (2010) ανάμεσα στις συνθήκες που 

καθιστούν το Place Branding απαραίτητο είναι η όλο και αυξανόμενη δύναμη των 

διεθνών μέσων πληροφόρησης, το μειωμένο κόστος των διεθνών μετακινήσεων,  

η αυξανόμενη καταναλωτική δύναμη του κόσμου, ο φόβος της ισοπέδωσης της 

διαφορετικότητας και τέλος η ανοδική ζήτηση των καταναλωτών για μια διαφορετική 

χαμηλού κόστους ενημέρωση.  

Το Place Branding  προκαλείται από την παγκοσμιοποίηση όπου η αγορά ιδεών, 

φήμης και κουλτούρας συμπληρωματικά με τα προϊόντα, υπηρεσίες και κεφάλαια 

συγκεντρώνονται σε μια μοναδική παγκόσμια κοινότητα . 

Οι μελέτες του Place Branding ξεκίνησαν στις αρχές του 1970 μέσω των μελετών του 

Hunt για το ρόλο της εικόνας στην ανάπτυξη του τουρισμού (Hunt, 1975) και το 1998 

το Place Branding ορίζεται ως «όνομα, σύμβολο, λογότυπο, φράση ή γραφικά τα 

οποία ταυτοποιούν και διαφοροποιούν τον προορισμό. Μεταφέρουν την υπόσχεσή 

μιας ωραίας ταξιδιωτικής εμπειρίας και εξυπηρετούν στην συγκέντρωση και 

ενίσχυση της υπενθύμισης ευχάριστων αναμνήσεων του μέρους που έγινε η 

επίσκεψη» (Ritchie & Grouch, 2003). 
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2.3. Δημιουργία μάρκας για έναν τουριστικό προορισμό  

 

Η μάρκα προορισμού ορίζεται ως «το όνομα, το σύμβολο, το λογότυπο ή άλλο 

γράφημα», το οποίο προσδιορίζει και διαφοροποιεί ένα προορισμό. Βοηθάει στο να 

ενδυναμωθεί και να ενισχυθεί η ανάκληση ευχάριστων αναμνήσεων.  

Με βάση αυτόν τον ορισμό, συμπεραίνουμε  ότι για τη δημιουργία μίας μάρκας 

προορισμού σημαντικό ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά του προορισμού και τα 

στοιχεία που τον διαφοροποιούν από τους άλλους (Ritchie & Ritchie· 1998). 

   Η μάρκα προορισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία, τα οποία θα 

δημιουργήσουν προσδοκίες στους καταναλωτές, αλλά και ο προορισμός θα πρέπει να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες αυτές. Θα πρέπει να ενδυναμώνει και να ενισχύει τον 

τουριστικό προορισμό ως ανάμνηση στο μυαλό των τουριστών (Ritchie & Ritchie, 

1998). 

   Η διαδικασία σχηματισμού μίας μάρκας προορισμού είναι μία σύνθετη διαδικασία, 

η οποία συνδέεται με την επιθυμητή εικόνα του προορισμού, την εμπειρία του 

προορισμού, και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφορετικών τουριστικών 

προορισμών (Pereira, Correia &. Schutz, 2012). 

Σύμφωνα με τους Wheeler, Frost και Weiler, (2011)  η μάρκα προορισμού βασίζεται 

σε μία μοναδική ταυτότητα του τουριστικού προορισμού και συνεπώς δεν είναι απλά 

ένα όνομα ή ένα σύμβολο. Αντίθετα, είναι μία υπόσχεση στον τουρίστα και ως 

υπόσχεση αποτελεί μία ευθύνη της κοινότητας του τουριστικού προορισμού. 

   Όσο αναφορά τη δημιουργία μάρκας προορισμού οι Trembath, Romaniuk και 

Lockshin (2011) αναφέρουν ότι οι στρατηγικές δημιουργίας μάρκας προορισμού 

βασίζονται στο ότι οι τουρίστες αναζητούν και επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά 

με πιθανούς προορισμούς με την τελική τους απόφαση να καθορίζεται στη βάση μίας 

ευνοϊκής στάσης απέναντι σε έναν προορισμό. Παρόλα αυτά, οι Trembath Romaniuk 

και Lockshin (2011) εξετάζουν μία εναλλακτική προσέγγιση στη δημιουργία μάρκας 

προορισμού, η οποία δίνει έμφαση στην περίοπτη θέση ενός τουριστικού προορισμού 

ως παράγοντα ενίσχυσης της πιθανότητας να επιλεγεί από τους τουρίστες. 

   Τέλος, υποστηρίζεται ότι τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το 

σχεδιασμό μίας μάρκας για μία πόλη είναι: α) τα δικαιώματα των ατόμων που μένουν 

σε αυτήν την πόλη, β) οι ευθύνες που έχουν τα άτομα και που απορρέουν από τον 

ατομικό και κοινωνικό τους ρόλο, γ) ο ρόλος των ατόμων στην κοινωνική τους ζωή 
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σε αυτόν τον προορισμό, δ) οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων  και οι σχέσεις μεταξύ των 

ατόμων και του προορισμού.  

Βάσει αυτών που προηγήθηκαν συμπεραίνουμε  ότι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του 

City Branding είναι η σύνθεση όλων των παραγόντων που αναφέρθηκαν πρωτύτερα 

(Aitken & Campelo, 2011).  
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Κεφάλαιο 3. Πολιτισμός και Τουρισμός 

 

3.1. Πολιτιστική Ανάπτυξη  

 

Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι η εναλλακτική μορφή τουρισμού που έχει σαν κύρια 

δραστηριότητα τη γνωριμία των επισκεπτών με τα ήθη και έθιμα της περιοχής, την 

τοπική γαστρονομία, τη συμμετοχή σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, επισκέψεις 

σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γνωριμία με την ιστορία και γενικότερα με 

τους πολιτιστικούς πόρους του τόπου ( Πασχαλίδης & Χαμπούρη-Ιωαννίδου, 2002).  

   Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει φανερή η σηµαντική σχέση του τουρισµού µε τον 

πολιτισµό και ολοένα περισσότερες χώρες βασίζουν πλέον την τουριστική τους 

ανάπτυξη στην προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς τους.  

Ως συνέπεια της ανάδειξης της νέας «αγοράς» του πολιτιστικού τουρισµού στην 

τουριστική βιοµηχανία. Η σχέση του τουρισµού και του πολιτισµού απασχολεί τόσο 

το κράτος και τους φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, όσο και την επιστηµονική 

κοινότητα, η οποία διενεργεί µελέτες για τις επιπτώσεις της (Jennifer Blanke & Thea 

Chiesa, 2013). 

 

 

3.2. Πολιτιστικοί πόροι και χαρακτηριστικά του πολιτιστικού 

Τουρισμού 

 

Πολιτιστικοί πόροι 

 

Οι πολιτιστικοί πόροι καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα χαρακτηριστικών και 

περιλαμβάνουν στοιχεία από τον τρόπο ζωής του παρελθόντος και του παρόντος, 

νοοτροπίες και κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

Επιπλέον, περιλαμβάνουν και στοιχεία της ιστορίας του τόπου, όπως αρχαία μνημεία, 

κάστρα, φρούρια και ιστορικές οικίες, στοιχεία βασισμένα σε ιστορικά γεγονότα και 

σε ιστορικά αντικείμενα, όπως μουσεία και περιοχές ιστορικής κληρονομιάς, αλλά 

και κατασκευές, όπως κτήρια και οικήματα σε ιστορικές πόλεις και κωμοπόλεις. 
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   Οι πολιτιστικοί πόροι αντικατροπτίζουν τις βασικές πτυχές της κοινωνίας και τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι από άλλες περιοχές και με διαφορετική εθνότητα 

ζουν, εργάζονται και διασκεδάζουν. 

Οι πολιτιστικοί πόροι περιλαμβάνουν και τις θρησκευτικές δοξασίες και πεποιθήσεις, 

τα στοιχεία της εθνικότητας, άλλες όψεις του τρόπου ζωής ενός ιδιαίτερου 

πολιτισμού των ντόπιων κατοίκων, τα σπουδαία γεγονότα, τις τοποθεσίες όπου 

εξελίχθηκαν σημαντικά κοινωνικά γεγονότα (π.χ. γύρισμα διάσημων 

κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών).  

Τα περισσότερα στοιχεία τούτης της κατηγορίας, όπως και οι φυσικοί πόροι 

αποτελούν τουριστικό πόρο, παρόλο που η αρχική λειτουργία τους και ο αρχικός 

σκοπός τους ήταν άλλος (Καραγιάννης & Έξαρχος, 2006). 

 Οι Πολιτιστικοί πόροι χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: 

1. Θρησκευτικοί πόροι: ναοί χριστιανικοί, μουσουλμανικοί, βουδιστικοί, 

συναγωγές παρεκκλήσια , τάφοι, βωμοί και προσκυνήματα. 

2. Πόροι κληρονομιάς: κάστρα, οχυρά , ιστορικά κτήρια, ιστορικές οικίες, τόποι 

γέννησης ιστορικών προσώπων, ιστορικές τοποθεσίες , αγροικίες , αρχοντικά 

χωριά, πόλεις, λαϊκές παραδόσεις, μουσεία αρχαιολογικά, εθνολογικά, 

λαογραφικά, μοντέρνας τέχνης, φυσικά μνημεία, τεχνολογικά μνημεία 

αρχαιολογικοί τόποι, ερείπια παλαιών εποχών, διατηρητέα κτίρια, τόποι όπου 

έγιναν μάχες, αρχαίες οδοί και αρχαία μονοπάτια. 

3. Άλλοι πόροι: εθνικές γιορτές, πολιτισμός ντόπιων (χορός, ενδυμασία, γλώσσα, 

διάλεκτος, φαγητό, ποτά, μουσική, τέχνη, εργασία, βιομηχανία, βιοτεχνία, 

οικοτεχνία, χειροτεχνήματα), αρχαιολογικοί τόποι, τόποι διάσημων κατοίκων, 

τοποθεσίες γυρισμάτων (κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών) και 

λαϊκές τοπικές παραδόσεις (Σωπασή, 2007). 

 

Χαρακτηριστικά του πολιτιστικού τουρισμού 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του πολιτιστικού τουρισμού είναι τα παρακάτω:  

 Έχει σχέση με τις έννοιες της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού 

πλούτου του τουριστικού προορισμού. 
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  Θεωρείται σαν μορφωτικός τουρισμός, γιατί μέσω της τουριστικής-

πολιτιστικής δραστηριότητας οι τουρίστες μαθαίνουν τον πολιτισμό του 

τουριστικού προορισμού.  

  Συντελεί στην προβολή των χαρακτηριστικών του πολιτισμού του 

τουριστικού προορισμού και έχει ως αποτέλεσμα την αναβίωση,  ανάπτυξη 

και προστασία των πολιτιστικών στοιχείων. 

 Θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον μορφή τουρισμού, αφού έχει ως 

προϋπόθεση την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 

προστασία που αυτή καθεαυτή θεωρείται πολιτιστική ενέργεια. 

  Αναπτύσσεται παράλληλα με άλλες μορφές τουρισμού.  

 Προϋπόθεση ανάπτυξής του είναι η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού 

και των τουριστικών φορέων και η εκπαίδευσή τους στον κανονικό τρόπο 

διαχείρισης και προστασίας του πολιτιστικού πλούτου και τη διάθεση των 

πολιτιστικών προϊόντων (Σφακιανάκης, 2000). 

 

 

3.3. Πολιτισμός και αστική ανάπτυξη  

 

Η εφαρμογή πολιτιστικών πολιτικών ως εργαλείων για  την ανάπτυξη των πόλεων 

επεκτείνεται σε οικονομικούς τομείς,  όπως  ο  τουρισμός, η  αναψυχή, ο  

αθλητισμός, οι  τέχνες  και  τα  μέσα  μαζικής ενημέρωσης, έχοντας ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ισχυρών πολιτιστικών βιομηχανιών (Bianchini & Parkison, 1994).  

   Τις περισσότερες φορές ο πολιτισμός έχει  χρησιμοποιηθεί για την αναζωογόνηση 

των πόλεων και ειδικότερα την ανάπτυξή τους, μέσα από  τη χρήση  συγκεκριμένων 

στρατηγικών και τακτικών.  

Η   ύπαρξη  βιώσιμης  και   αποτελεσματικής  πολιτιστικής  οικονομίας  στηρίζεται 

στην ικανότητα και  τη γνώση  των  εσωτερικών δυνάμεων των πόλεων να  

σχηματίζουν εξειδικευμένα σχέδια ανάπτυξης δραστηριοτήτων, αξιολογώντας κάθε  

φορά ποιο  από  τα  πεδία εφαρμογής των  πολιτιστικών πολιτικών είναι δυνατό να 

αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις πόλεις  (Kneafsey, 2001). 

Η  συνεισφορά του  πολιτισμού στην  ανάπτυξη των  πόλεων συνδέεται με τη 

σχεδίαση και  την  εφαρμογή δραστηριοτήτων  αστικής πολιτικής, την   ενίσχυση  

και   την   προώθηση  της  πολιτιστικής  ταυτότητας  και   της  εικόνας  των   
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πόλεων, με  την  εστίαση  στην  ικανοποίηση των  αναγκών των  δυνητικών αγορών 

στόχων,   την συνεισφορά των κατοίκων στην επίτευξη  ενός υψηλού βαθμού 

επιπέδου ζωής και εν τέλει στη δημιουργία ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος σε 

σχέση  με  άλλες  ομοειδείς πόλεις   (Δέφνερ & Μεταξάς, 2010).  

   Καθώς  η βιωσιμότητα και  η αποτελεσματικότητα των  πολιτιστικών πολιτικών 

βασίζονται στην  ανάπτυξη και  εφαρμογή ορισμένων και  ιδιαίτερων στρατηγικών 

δράσεων και από  τη στιγμή που ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικός για  την 

ανάπτυξη των πόλεων, η προσοχή επικεντρώνεται στην  ικανότητα και την  

τεχνογνωσία των ειδικών της  πολιτιστικής ανάπτυξης των  πόλεων.  Αυτοί μπορούν 

να  χρησιμοποιούν  τον  πολιτισμό ως «εργαλείο»  μέσα  από  τη διαδικασία του 

μάνατζμεντ, εντοπίζοντας τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος των πόλεων (Bloomfield, 1993). 

 

 

3.4. Ο πολιτισμός ως κύριο στοιχείο των στρατηγικών City 

Branding 

 

Η πολιτιστική κληρονομιά, οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και ο σύγχρονος 

πολιτισμός παίζουν σημαντικό ρόλο στις στρατηγικές μάρκετινγκ, καθώς συνδέονται 

με την κυρίαρχη εικόνα ενός τόπου και την ποιότητα ζωής. Αφενός τα μουσεία, τα 

μνημεία και το δομημένο περιβάλλον και αφετέρου τα φεστιβάλ μουσικής και 

κινηματογράφου, οι εικαστικές εκθέσεις, καθώς και οι μεγάλες διοργανώσεις, έχουν 

τη δύναμη να χαρακτηρίζουν μια πόλη και να συμβάλλουν στην αναζωογόνησή της. 

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου επιδιώκεται, μέσω στρατηγικών, η παρουσία και 

δικτύωση πολιτιστικών οργανισμών και επαγγελματιών του δημιουργικού τομέα στο 

πλαίσιο της πόλης ή μιας περιοχής, με στόχο την κοινωνική και οικονομική 

αναζωογόνηση  

(Karachalis, 2011). 

   Η προβολή των «πολιτιστικών περιοχών» ή «επίκεντρων πολιτισμού» αποκτά 

κεντρικό ρόλο στις σχετικές στρατηγικές μάρκετινγκ για πολλές πόλεις. Συχνά  

συγκεκριμένες «πολιτιστικές γειτονιές» αντιπροσωπεύουν το σύνολο της πόλης, 

προβάλλοντας εικόνες αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας, αναγέννησης και πολιτιστικής 

παραγωγής (Karachalis, 2011). 
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3.5. Το μάρκετινγκ των πόλεων και ο ρόλος των Mουσείων 

 

Αυτό που αποκαλείται μάρκετινγκ ενός τόπου ορίζεται ως μια 

διαδικασία συγκεντρωτικών και αλληλένδετων ενεργειών με στόχο την αύξηση της 

ελκυστικότητας ενός τόπου σε μακροπρόθεσμη βάση. Το μάρκετινγκ των πόλεων 

στις μέρες μας εστιάζει στη προβολή των πολιτιστικών στοιχείων των πόλεων 

προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον συγκεκριμένων ομάδων τουριστών και 

να ενισχύσουν την εικόνα των πόλεων. Η εικόνα των πόλεων συνδέεται με τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά της τα οποία χρησιμοποιούνται για να συνθέσουν μια 

ιδιαίτερη χωρική ταυτότητα (branding) (Μούλιου, 2016). 

Το μάρκετινγκ των πόλεων έχει σημειωθεί ότι μπορεί να γίνεται με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι είναι οι εξής: 

1 Ομαδοποίηση πολιτιστικών προϊόντων ίδιου χαρακτήρα (π.χ. μουσεία μεταξύ 

τους, αρχαιολογικοί χώροι μεταξύ τους, μουσικές σκηνές μεταξύ τους κ.α.). 

2  Ομαδοποίηση πολιτιστικών προϊόντων διαφορετικού τύπου (π.χ. μουσεία με 

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία με θέατρα κ.α.) 

3 Ομαδοποίηση πολιτιστικών προϊόντων με τουριστικά αλλά μη πολιτιστικά 

προϊόντα (π.χ. μουσεία με ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συνέδρια, 

αθλητισμό κ.α.) 

   Όσο αναφορά τη δημιουργία ταυτότητας για τις πόλεις δεν είναι μια εύκολη 

υπόθεση.  

Αρχικά, με τον όρο ταυτότητα ενός τόπου εννοούμε την ιδιαιτερότητα και τη 

διαφορετικότητα του δηλαδή όλα τα στοιχεία που συμβάλλουν στη μοναδικότητα 

του. Η σύνδεση της πολιτιστικής ταυτότητας μιας πόλης με την αύξηση του 

τουρισμού γίνεται μέσω του σχεδιασμού, ο οποίος πραγματοποιείται για να 

καταστήσει την πόλη ελκυστική και ανταγωνιστική μέσα από διάφορες στρατηγικές 

και δράσεις (Μούλιου, 2016). 

Εστιάζοντας περισσότερο στα μουσεία, στη σημερινή εποχή αυτά αποτελούν 

ιδιαίτερα διαδεδομένο πολιτιστικό πόλο έλξης. 

Η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίζεται από την «έκρηξη» των  μουσείων. Η έκρηξη 

αυτή αφορά τη μεγάλη σημασία και  το ενδιαφέρον  πολλών  Ευρωπαϊκών  πόλεων  

για   την   κατασκευή  νέων   μουσείων  ή  την   επέκταση  των   ήδη υπαρχόντων 

(Van Aalst & Boogaarts, 2002).  
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Οι Kotler, Asplund, Rein και Haider (1999) κάνουν λόγο  για  το «μεγάλο  κύμα  των 

μουσείων». Το φαινόμενο αυτό ήταν αποτέλεσμα του ανταγωνισμού των πόλεων 

αλλά και του προσανατολισμού στη βελτίωση  της εικόνας τους.  

Επίσης, η «έκρηξη» των μουσείων μπορεί να ερμηνευτεί και από την   προσπάθεια  

της   Ευρωπαϊκής Ένωσης  να   αναπτύξει  τις   πρώτες   πρωτοβουλίες  για   να 

συμπεριληφθούν θέματα πολιτισμού στην ευρωπαϊκή ατζέντα (Barnett, 2001). 

   Η συνεισφορά τους στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη τεκμηριώνεται μέσα 

από πληθώρα παραδειγμάτων επιτυχημένων μουσειακών χώρων τους οποίους 

εκμεταλλεύτηκαν οι πόλεις για την προσέλκυση επισκεπτών. Η λειτουργία των 

μουσείων και των πολιτιστικών χώρων μέσα σε μια πόλη μπορούν να παράγουν 

περαιτέρω οικονομικά οφέλη όπως η κατανάλωση τοπικών αγαθών, η προσέλκυση 

νέων επενδύσεων που σχετίζονται με δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος και η 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Μούλιου, 2016).  

   Όσο αναφορά τη συμβολή του μάρκετινγκ στα  μουσεία στηρίζεται στην  

υιοθέτηση της  υπόθεσης ότι  τα  μουσεία είναι «αγαθά». Έτσι τα μουσεία  

απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές στόχους, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στην  

πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη των  πόλεων και  στην  ικανοποίηση των  

απαιτήσεων, των  αναγκών και των  προσδοκιών των    δυνητικών   αγορών.   

Η    εισαγωγή   του    μάρκετινγκ   στα    μουσεία   συνδέεται  με    την    προσπάθεια 

προσανατολισμού στους  εξής  τέσσερις  παράγοντες:   

α) το ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ  των  μουσείων 

β)  την αναζήτηση οικονομικών πόρων 

γ)  τη  μεγάλη ανάπτυξη  των  μουσείων  διεθνώς 

δ) την  ανάγκη να γνωρίσουν τα μουσεία καλύτερα τους επισκέπτες τους 

Καθένας από  αυτούς τους  παράγοντες σχετίζεται με την ανάπτυξη  συγκεκριμένων 

στρατηγικών  και  τακτικών,  στα  πλαίσια ενός  συνολικού σχεδίου μάρκετινγκ  του 

μουσείου. Με βάση  το σκεπτικό αυτό,  η αναγκαιότητα καθορισμού αλλά και 

ικανοποίησης των στόχων που θέτουν  τα μουσεία ως οργανισμοί, γεννά την 

ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών στρατηγικών  και   τακτικών  δράσεων,  όπως   

είναι:  ο  προσδιορισμός  της  εικόνας του  μουσείου,  η ανάπτυξη  του  μείγματος  

μάρκετινγκ , η τμηματοποίηση αυτών με  βάση  τα  χαρακτηριστικά τους και η   

έρευνα  αγοράς  των   δυνητικών  αγορών  στόχων (Deffner & Metaxas, 2008). 

 



[24] 
 

Κεφάλαιο 4. Βυζαντινή Ιστορία  

 

4.1. Πηγές βυζαντινής ιστορίας  

 

Οι γνώσεις μας για το παρελθόν προέρχονται από τις πηγές της ιστορίας.  

Οι βυζαντινές πηγές χωρίζονται σε άμεσες και έμμεσες. Άμεσες αποτελούν τα αυτούσια 

κατάλοιπα του παρελθόντος, ενώ έμμεσες είναι τα ιστοριογραφικά έργα ή τα προϊόντα του 

πνευματικού βίου μιας εποχής που παρέχουν ειδήσεις γι αυτήν (Χριστοφιλοπούλου, 1996). 

  Στις άμεσες πηγές συμπεριλαμβάνονται, αρχικά, η αυτοκρατορική νομοθεσία .  

Η αυτοκρατορική νομοθεσία συνίσταται θεμελιώδη πηγή, διακρίνεται για τον 

επίσημο χαρακτήρα και περιλαμβάνει τους νομικούς κανόνες, τους κανόνες δηλαδή 

που ρυθμίζουν τις σχέσεις των πολιτών απέναντι στο κράτος, τις σχέσεις μεταξύ τους 

και τις σχέσεις της Πολιτείας με της Εκκλησίας. 

Στη συνέχεια τα πρακτικά και οι κανόνες οικουμενικών συνόδων για την επίλυση 

δογματικών ζητημάτων και θρησκευτικών προβλημάτων.  Τα πρακτικά αυτά 

σώζονται στην ελληνική ή στη  λατινική γλώσσα, είτε αυτούσια είτε περιληπτικά και 

μας δίνουν πληροφορίες για την εκκλησιαστική διοίκηση.  

Ακολουθούν πρακτικά και κανόνες τοπικών συνόδων για την επίλυση δογματικών 

ζητημάτων ή καταπολέμησης των αιρέσεων και τα έγγραφα που είναι γραπτά 

κείμενα με νομικές συνέπειες. Υπάρχουν δύο ειδών έγγραφα από πάπυρο και 

περγαμηνή με κοσμική και εκκλησιαστική προέλευση (Χριστοφιλοπούλου, 1996).  

   Επιπλέον, στις άμεσες πηγές ανήκουν και οι επιγραφές, οι οποίες ήταν το μέσω 

δημοσιοποίησης των κρατικών αποφάσεων. Είναι επιτάφιες, κτητορικές επιγραφές 

και βρίσκονται σε έγραφα μικροτεχνίας από πολύτιμα μέταλλα, σε γλυπτές, οι 

ψηφιδωτές απεικονίσεις.  

Επιπρόσθετα, οι σφραγίδες  είναι μολύβδινα επί το 

πλείστον πλακίδια που φέρουν την απεικόνιση ιερών 

προσώπων και μια επιγραφή στην οποία δηλώνεται το 

όνομα και η ιδιότητα του κατόχου  

(Χριστοφιλοπούλου, 1996).    

   Τα  νομίσματα συμπεριλαμβάνονται και αυτά στις 

άμεσες πηγές. Είναι αντικείμενα με επιγραφή και εικονογραφημένα από χρυσό, 

αργυρό, χαλκό. Χάρις αυτά γίνεται η παρακολούθηση των πολιτικών, θρησκευτικών, 

Εικόνα 1:  
Μολυβδόβουλλο Μιχαήλ 

διοικητού (8ος/9ος αι.). 

 

αι.) 
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ιδεολογικών, καλλιτεχνικών ροπών και της οικονομία κάθε 

εποχής, όπως ο solidus areus το χρυσό νόμισμα του 

Κωνσταντίνου.                                                                                   

Ακολουθούν τα μνημεία όπως είναι τα τείχη,  οι ναοί, ο κίονας 

του Κωνσταντίνου. 

Έργα μικροτεχνίας, όπως είναι τα στέμμα, τα δισκοπότηρα, τα υπατικά δίπτυχα 

Τέλος, η μικρογραφία, όπως τα χειρόγραφα της Μαδρίτης,  η χρονογραφία του 

Ιωάννη Σκυλίτζη (Χριστοφιλοπούλου , 1996). 

   Στη συνέχεια, τα έργα πρακτικής χρησιμότητας για την κρατική διοίκηση και 

στρατιωτική οργάνωση με στόχο την ενημέρωση των οργάνων της διοίκησης και 

παροχή οδηγιών στους αξιωματούχους για την επίλυση των επαναλλαμβανόμενων 

ζητημάτων. Ένα έργο πρακτικής χρησιμότητας είναι το Notitia Dignitatum, που 

περιλαμβάνει την ιεραρχία των στρατιωτικών και πολιτικών αξιωμάτων του πρώιμου 

βυζαντινού κράτους. 

Επιπλέον, τα εθιμοτυπικά τακτικά ρυθμίζουν θέματα εθιμοτυπίας και ιεραρχικής 

τάξεως, όπως είναι τα έργα του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου. 

 Τα τακτικά εγχειρίδια πολέμου, τα οποία είναι βυζαντινές πολεμικές πραγματίες, 

εγχειρίδια βυζαντινής πολεμολογίας.  

 Τέλος, τα εκκλησιαστικά τακτικά, τα οποία μας γνωστοποιούν την διοικητική 

οργάνωση της εκκλησίας (Χριστοφιλοπούλου, 1996). 

   Όσο αναφορά τις έμμεσες πηγές συγκαταλέγονται η ιστοριογραφία, στην οποία 

υπάρχουν οι ιστορικοί και οι χρονογράφοι. Τα Βραχέα Χρονικά-Ενθυμίσεις 

αποτελούν μέρος της ιστοριογραφίας και  είναι χρονολογικοί πίνακες με τα 

σημαντικά γεγονότα. 

Στη συνέχεια, έμμεσες πηγές είναι και τα αγιογραφικά κείμενα, τα οποία χωρίζονται 

σε Μαρτυρίες, Βίους Αγίων και Εγκώμια. 

  Τέλος, τα εκκλησιαστικά τακτικά, τα οποία μας γνωστοποιούν την διοικητική 

οργάνωση της εκκλησίας (Χριστοφιλοπούλου, 1996). 

   Στη συνέχεια, έμμεσες πηγές είναι και τα αγιογραφικά κείμενα, τα οποία 

χωρίζονται σε Μαρτυρίες, Βίους Αγίων και Εγκώμια. 

 Άλλα είναι τα ρητορικά έργα, επιστολογραφία, λογοτεχνικά έργα και λαϊκά 

κείμενα  (Χριστοφιλοπούλου, 1996). 

 

Εικόνα 2: Solidus areus 

(4
ος

 αι.). 
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4.2. Στατικές Κατηγορίες 

 

Το μεσαιωνικό τμήμα της εθνικής μας ιστορίας συμπίπτει με την ιστορία της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

    Ο όρος βυζαντινό κράτος δεν υπήρξε ποτέ ήταν νεολογισμός του 16ου -17ου 

αιώνα, που το χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο Ιερώνυμος Wolf στο έργο του 

Byzantinaen Historiae. 

Ποτέ οι κάτοικοι του Βοσπόρου δεν αυτοαποκαλούνταν με το επίθετο Βυζαντινός. 

Μόνο Ρωμαίους ονομάζουν τους εαυτούς τους, η αυτοκρατορία τους ήταν ρωμαϊκή 

και η πρωτεύουσα τους η Νέα Ρώμη. 

Στην πραγματικότητα η βυζαντινή ιστορία είναι μια νέα φάση της ρωμαϊκής ιστορίας 

και το βυζαντινό κράτος είναι η συνέχεια του Imperium Romanum 

(Καραγιαννόπουλου, 1980). 

    Για να κατανοήσουμε καλύτερα το Βυζάντιο πρέπει να λάβουμε υπόψη τρία 

στοιχεία τη ρωμαϊκή πολιτική θεωρία, τον ελληνικό πολιτισμό και την χριστιανική 

πίστη. Αυτά τα τρία οδήγησαν στη γνώση της βυζαντινής ιστορίας.  

(Ostrogorsky, 1978). 

    Όταν λέμε, λοιπόν, βυζαντινή ιστορία εννοούμε το τμήμα εκείνο της ελληνικής 

ιστορίας που αρχίζει με την μονοκρατία του Μεγάλου Κωνσταντίνου το 324 και 

τελειώνει με την πτώση της Κωνσταντινούπολης  το 1453. 

 Δεν συμφωνούν, όμως όλοι οι ερευνητές με την έναρξη αυτή. 

Μερικοί υποστηρίζουν ότι η έναρξη της βυζαντινής ιστορίας ξεκινάει το  324, άλλοι 

το 330 με τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης, άλλοι το 395 με το θάνατο του 

Θεοδωσίου και τη διαίρεση του κράτους . 

Άλλη άποψη ότι ξεκινά το 476 με την κατάλυση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους, 

άλλη το 610 με την άνοδο του Ηρακλείου στο θρόνο και άλλη το 717 με την άνοδο 

στο θρόνο του Λέοντα Γ΄ του Ίσαυρου. Τέλος ο Stein υποστηρίζει την έναρξη της 

Βυζαντινής ιστορίας το 284 με την άνοδο στο θρόνο του Διοκλητιανού 

(Καραγιαννόπουλου, 1980). 

   Καταλήγουμε, όμως στο να θεωρήσουμε το 324 ως την έναρξη της βυζαντινής 

ιστορίας γιατί την περίοδο αυτή του 4
ου

 αιώνα, όπου έγινε α) η μετάθεση του κέντρου 

βάρους από τη δύση στην ανατολή, β) η ανοχή και στην συνέχεια η αναγνώριση της 

ισοτιμίας  της νέας θρησκείας, του Χριστιανισμού με τις άλλες,  
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γ) η μεταφορά της πρωτεύουσας του κράτους σε σφαίρα επιρροής άλλης γλώσσας της 

ελληνικής, ε) η πραγματοποίηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στην 

κρατική και κοινωνική ζωή της αυτοκρατορίας (Καραγιαννόπουλου, 1980). 

   Το 324 είναι χρονολογία ορόσημο από την αρχαιότητα στον Μεσαίωνα.  

Όλα τα βασικά γνωρίσματα της κοινωνίας των χρόνων του Διοκλητιανού 

επαναβρίσκονται αυτούσια στη βυζαντινή κοινωνία των πρώτων τουλάχιστον χρόνων 

μετά το 324 με τη διαφορά ότι το 324 προστίθεται ένας νέος καταλύτης ο 

χριστιανισμός και η χριστιανική εκκλησία (Καραγιαννόπουλου, 1980). 

  Η χαρακτηριστική χρονολογία, λοιπόν, της έναρξης της βυζαντινής ιστορίας 

ορίζεται το 324 και το τέλος της το 1453. Το διάστημα ανάμεσα σε αυτές τις δυο  

χρονολογίες υποδιαιρείται σε τρείς περιόδους: την πρωτοβυζαντινή (324-565 ή 610), 

την μεσοβυζαντινή (565 ή 610-1081), και την υστεροβυζαντινή (1081-1453) 

(Καραγιαννόπουλου, 1980). 

 

 

4.3. Ο ελληνορωμαϊκός κόσμος πριν τον Μέγα Κωνσταντίνο  

 

Οι καταβολές της βυζαντινής ιστορίας βρίσκονται στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, όπως 

τη διαμόρφωσε η κρίση του 3
ου

 αιώνα. Τον 3
ο
 αιώνα στρατιωτικά πραξικοπήματα 

προκάλεσαν αλλαγή στο πρόσωπο του ηγεμόνα με φυσικό επακόλουθο εξασθένηση 

της  κρατικής εξουσίας, κατάπτωση στην στρατιωτική οργάνωση και μειωμένη 

απόδοση των δημόσιων οικονομιών (Χριστοφιλοπούλου, 1996). 

    Η οικονομική εξαθλίωση της εποχής αυτής είχε τρομακτικές επιπτώσεις στο δυτικό 

τμήμα της αυτοκρατορίας.  

 Η Ανατολή μπόρεσε να αντέξει με επιτυχία στην κρίση, γεγονός που προδιαγράφει 

την κατοπινή εξέλιξη και εξηγεί τη <<βυζαντινοποιήση>> του ρωμαϊκού κόσμου. 

 Η κρίση του 3
ου

 αιώνα οδήγησε στην κατάρρευση του αρχαίου αστικού τρόπου ζωής. 

 Σε όλη την αυτοκρατορία εδραιώθηκε σταθερά η μεγάλη ιδιωτική γαιοκτησία σε 

βάρος των μικρών γαιοκτημόνων και της δημόσιας περιουσίας. Αυτό είχε ως 

συνέπεια  την παρακμή της μικρής γαιοκτησίας (Rostovtzeff, 1984).  

Επίσης, υπήρξε η προοδευτική προσκόλληση των χωρικών στα κτήματα, πράγμα που 

ενισχύθηκε από την έλλειψη εργατικού δυναμικού (Χριστοφιλοπούλου, 1996). 
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   Το καθεστώς της ρωμαϊκής ηγεμονίας αφανίσθηκε με τις θύελλες τις εποχής της 

μεγάλης κρίσεως και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από το σύστημα της δεσποτείας 

του Διοκλητιανού από τον οποίο προήλθε στη πραγματικότητα η βυζαντινή 

αυτοκρατορία (Rostovtzeff, 1984). 

Την κρίση του 3
ου

 αιώνα προσπάθησε να αντιμετωπίσει ο Διοκλητιανός με το 

σπουδαίο μεταρρυθμιστικό του έργο. Επέβαλε το διαχωρισμό πολιτικής και 

στρατιωτικής διοίκησης, όπως και το διαχωρισμό κεντρικής και επαρχιακής 

οργάνωσης. Οι κλάδοι της διοίκησης καταλήγουν στο πρόσωπο του αυτοκράτορα. 

Η απέραντη έκταση της αυτοκρατορίας διαιρέθηκε σε μικρότερες διοικητικές 

μονάδες για να εξασφαλιστεί ο δραστικότερος έλεγχός της. 

 Τέλος, ο Διοκλητιανός δημιούργησε το σύστημα της τετραρχίας μοιράζοντας την 

εξουσία σε δύο αυγούστους και δύο καίσαρες (Rostovtzeff, 1984). 

Το σύστημα όμως αυτό, είχε ως συνέπεια ατελείωτους εμφυλίους πολέμους.  

Από αυτούς τους αιματηρούς αγώνες νίκησε και επικράτησε ως μονάρχης   

ο Κωνσταντίνος Α’, μετά από την νίκη του έναντι του Λικινίου στην μάχη που 

δόθηκα στις 18 Σεπτεμβρίου του 324 στα περίχωρα της Χρυσοπόλεως  

(Alföldy, 1978). 
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4.4. Βυζαντινοί Αυτοκράτορες στην Πρωτοβυζαντινή 

Περίοδο(324-565) 

 

Μέγας Κωνσταντίνος (324-337) Λέων Α(457-474) 

Κωνσταντίνος Β (337-340)-Κωνστάντιος (337-

361)-Κώνστας(337-350) 

Λέων Β(474) 

Κωνστάντιος Β μονοκράτορας(350-361) Ζήνων(476-491) 

Ιουλιανός(363-364) Αναστάσιος Α (491-518) 

Ιοβιανός(363-364) Ιουστίνος Α(518-527) 

Βαλεντιανός Α στη Δύση –Βάλης (364-378) στην 

Ανατολή 

Ιουστινιανός (527-565) 

Θεοδώσιος Α΄ο Μέγας(379-395) 

Αρκάδιος (395-408) 

Θεοδόσιος Β (408-450) 

Μαρκιανός(450-457) 

(Υπό επεξεργασία της πηγής: Καραγιαννόπουλος, 1980) 

 

 

4.5. Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδο ( 324-565) 

 

Η πρωτοβυζαντινή περίοδος είναι η εποχή θεμελίωσης του νέου κράτους, είναι η 

εποχή όπου το κράτος ξεπερνά τους κλονισμούς που κληρονόμησε από τον τρίτο 

ρωμαϊκό αιώνα και τις ανακατατάξεις των πρώτων δεκαετιών του 4
ου

 αιώνα. Ξεκινάει 

το 324 με την μονοκρατία του Κωνσταντίνου και τελειώνει το 565 με το θάνατο του 

Ιουστινιανού (Καραγιαννόπουλος, 1980). 

   Η πρώτη φάση <<η εποχή θεμελίωσης>>  αρχίζει με την μονοκρατορία του Μέγα 

Κωνσταντίνου το 324 και τελειώνει με το θάνατο του Βάλη στη μάχη της 

Αδριανούπολης 378. 

Κύριο γεγονός στην πρώιμη βυζαντινή ιστορία ήταν η μετάθεση της πρωτεύουσας 

του κέντρου βάρους από τη Δύση στην Ανατολή. 

Η Κωνσταντινούπολη ήταν η παλαιά αποικία των Μεγαρέων. Οι λόγοι της ίδρυσης 

της είναι α) κυρίως στρατιωτική, καθώς η πίεση των εχθρών στα Βαλκάνια και στα 
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ασιατικά σύνορα ήταν ασφυκτική, β) η στρατηγική σημασίας θέση για την άμυνα και 

το εμπόριο, γ) θρησκευτικοί λόγοι και προσωπικά κίνητρα του Κωνσταντίνου,  

ο οποίος στρεφόταν προς τον Χριστιανισμό και χρειαζόταν μια νέα πρωτεύουσα 

απομακρυσμένη από τη λατρεία των ειδώλων (Καραγιαννόπουλος, 1980). 

   Η εποχή της θεμελίωσης χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια οργάνωσης της 

κρατικής μηχανής, από την καταπολέμηση της ειδωλολατρίας, του Αρειανισμού και 

την πρώτη διατύπωση του  δόγματος, από τη προσπάθεια υπεράσπισης των βόρειων 

και ανατολικών συνόρων  και τέλος από την αντιμετώπιση των επιθέσεων των 

γερμανικών λαών (Καραγιαννόπουλος, 1980). 

    Η δεύτερη φάση της πρωτοβυζαντινής περιόδου <<Αγώνας για την ορθοδοξία >> 

(378-518)  χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες εξουδετέρωσης των ξένων και των 

αιρετικών. 

Στην αρχή της φάσης αυτής σημειώνεται η νέα πολιτική του Θεοδώσιου Α΄ απέναντι 

στο γοτθικό ζήτημα εντάσσοντάς τους στην υπηρεσία του κράτους ως φοιδεράτους
1
 

και χρησιμοποιώντας τους στην στρατιωτική του υπηρεσία. 

Η αθρόα όμως είσοδο των γότθων στο στρατό προκάλεσε την αντίδραση των 

Ρωμαίων, η οποία δια των γεγονότων του 400 και 467 απαλλάσσει το κράτος από την 

γοτθική παρουσία (Καραγιαννόπουλος, 1980· Lippold, 1968). 

   Επιπλέον, αναπτύσσεται και η δραστηριότητα για την πάταξη των αιρέσεων και 

καθορισμό του ορθόδοξου δόγματος. 

Στην Β΄ Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη  καταδικάζεται η αίρεση των 

Μακεδόνων και κηρύχθηκε ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης δεύτερος της τάξης με 

τον θρόνο τη Ρώμης. 

Τότε όμως εμφανίζεται και ο Μονοφυσιτισμός, όπου για την καταπολέμηση του 

επενέβη όχι μόνο η εκκλησία αλλά και η κρατική εξουσία.  

Οι αντιθέσεις όμως δεν περιορίστηκαν και οδήγησαν σε διενέξεις μεταξύ ανατολικής 

και δυτικής εκκλησίας και στην δημιουργία του Ακακιανού σχίσματος 

(Καραγιαννόπουλος, 1980). 

   Το τρίτο μέρος είναι η ο αιώνας του Ιουστινιανού (518-565), δυο αυτοκράτορες 

κυβερνούσαν στην πραγματικότητα όμως κυβερνούσε μόνο ο Ιουστινιανός Α΄. 

                                                           
1
 Φοιδέρατοι : οι φοιδέρατοι στο ρωμαϊκό κόσμο ήταν βαρβαρικές φυλές , οι οποίες ήταν σύμμαχοι 

των Ρωμαίων. Ο όρος αυτός δημιουργήθηκε από τον Θεοδώσιο Α’ για να καταπολεμήσει τη γοτθική 

απειλή (Cutler, Gregory & Sevenko, 1991). 
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Τα επιτεύγματά της διακυβέρνησής του είναι τόσο λαμπρά, τόσο θεαματικά και τόσο 

θεμελιώδη, ώστε δικαίως αποκαλείται ο αιώνας του Ιουστινιανού 

(Καραγιαννόπουλος, 1980).  

 

 

4.6. Βυζαντινοί Αυτοκράτορες της Μεσοβυζαντινής Περιόδου 

(565-1021) 

 

Ιουστίνος Β (565-578)                  

                     

Μιχαήλ Γ(842-867) 

 

Τιβέριος Β (578-582) 

 

Βασίλειος Α (867-886) 

 

Μαυρίκιος (582-602) 

 

Λέων Στ (886-912) 

 

Φωκάς (602-610) 

 

Αλέξνδρος Γ(912-913) 

 

Ηράκλειος (610-641) 

 

Κωνσταντίνος Ζ (913-959) 

 

Κωνσταντίνος Γ(610-641) 

 

Ρωμανός Α (920-944)  

 

Ηρακλέωνας (641) 

 

Ρωμανός Β (959-963) 

 

Κώνστας Β (641-668) 

 

Νικηφόρος Β (963-969) 

 

Κωνσταντίνος Δ (668-685) 

 

Ιωάννης Α (969-976) 

 

Ιουστινιανός Β (685-695/695-711) 

 

Βασίλειος Β (976-1025) 

 

Λεόντιος (695-698) 

 

Κωνσταντίνος Η (1025-1028) 

 

Τιβέριος Γ(698-705) 

 

Ζωή Α (1028-1050) 

 

Φιλιππικός Βαρδάνης (711-713) 

 

Ρωμανός Γ (1028-1034) 

 

Αναστάσιος Β (713-715) 

 

Μιχαήλ Δ (1034-1041) 

 

Θεοδόσιος Γ (715-717) 

 

Μιχαήλ Ε (1041-1042) 

 

Λέων Γ (717-741) 

 

Θεοδώρα (1042/1055-1056) 

  

Κωνσταντίνος Ε (741-775) 

 

Κωνσταντίνος Θ (1042-1055) 

 

Αρτάβασδος  (741/742-743) 

 

Μιχαήλ Στ (1056-1057) 

 

Λέων Δ (775-780) Ισαάκιος Α (1057-1059) 
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Κωνσταντίνος Στ (780-797) 

 

Κωνσταντίνος Ι (1059-1067) 

 

Ειρήνη η Αθηναία (797-802) 

 

Μιχαήλ Ζ (1067-1078) 

 

Νικηφόρος Α (802-8011) 

 

Ρωμανός Δ Διογένης (1068-1071) 

 

 

Μιχαήλ Α (811-813) 

 

Νικηφόρος Γ (1078-1081) 

 

Λέων Ε (813-820) 

 

 

Μιχαήλ Β (820-829) 

 

 

Θεόφιλος (829-842) 

 

 

(Υπό επεξεργασία  της πηγής: 

Καραγιαννόπουλος,1981).
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4.7. Μεσοβυζαντινή Περίοδος (565-1081) 

 

Είναι η μακροβιότερη περίοδος της Βυζαντινής Ιστορίας, ξεκινάει το 565 σύμφωνα με 

τον Καραγιαννόπουλο και τελειώνει το 1081. 

Ξεκινά το 565 , καθώς αποτελεί το κλείσιμο μίας εποχής ιδρύσεως και θεμελίωσης του 

κράτους και  σηματοδοτεί την αρχή νέων γεγονότων, τα όποια θα οδηγήσουν στην 

διαρρύθμιση και περιορισμό των συνόρων και τελειώνει με την άνοδο στο θρόνο του 

Αλέξιου Κομνηνού. 

Υπάρχουν, όμως κάποιοι άλλοι μελετητές που υποστηρίζουν την έναρξη της 

μεσοβυζαντινής το 610 με την άνοδο στο θρόνο του Ηρακλείου  

(Καραγιαννόπουλος, 1981). 

   Η μεσοβυζαντινή περίοδος διαιρείται σε τέσσερα μέρη: 

Το πρώτο μέρος (565-717) είναι περίοδος << Νέων εχθρών>>>. 

Το Βυζάντιο δέχεται τις επιθέσεις παλαιών και νέων εχθρών. Οι επιθέσεις εκτείνονται 

πλέον και βαθιά στο εσωτερικό του κράτους απειλώντας μέχρι και τη Βασιλεύουσα, 

δημιουργώντας νέα κράτη εις βάρος της Αυτοκρατορίας. 

Οι Λογγοβάρδοι το 568 καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος στην Ιταλία. 

Οι Αβαροσλάβοι εγκαθίσταται τον 6
ο
 αιώνα στο Βόρειο τμήμα της χερσονήσου του 

Αίμου. 

Το 591 ο Μαυρίκιος υπογράφει συνθήκη ειρήνης, με τους Πέρσες και το 600 με τους 

Αβάρους. Η επανάσταση όμως του Φωκά, ο οποίος δολοφονεί τον Μαυρίκιο οδήγησε 

σε μια νέα σειρά αβαροπερσικών επιδρομών, τις οποίες αντιμετώπισε επιτυχώς ο 

Ηράκλειος  (Καραγιαννόπουλος, 1981· Ostrogorsky, 1978). 

  Κατακτώντας τις ανατολικές επαρχίες κάνει και πάλι την εμφάνιση του ο 

Μονοφυσιτισμός. Έτσι ο πατριάρχης Σέργιος προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη 

κάνει λόγω «περί μίας ενέργειας του Χριστού», δηλαδή η θεία και η ανθρώπινη φύση 

έχουν μία ενέργεια (Μονοθελητισμός). Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τον 

Μονοφυσιτισμό και το δόγμα της Χαλκηδόνας (451).  

Την διδασκαλεία του Σεργίου δέχτηκε ο Ηράκλειος. Ο Μονοθελητισμός  φάνηκε στην 

αρχή να είναι αποδεκτός από την Αρμενία, Συρία, Αίγυπτο στη συνέχεια όμως η 

αποδοχή του απέτυχε (Καραγιαννόπουλος, 1981). 

   Τον 7ο αιώνα εμφανίζονται οι Άραβες , οι οποίοι κατακτούν Συρία, Παλαιστίνη, 

Αίγυπτο, Βόρεια Αφρική και προσπαθούν να κατακτήσουν και Κωνσταντινούπολη. 

Στο Δούναβη οι Βούλγαροι καταφέρνουν να νικήσουν τους Βυζαντινούς και να 

εγκατασταθούν μόνιμα μεταξύ Αίμου και Δούναβη, υποτάσσοντας τους είδη 
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εγκατεστημένους Σλάβους και δημιουργώντας ένα ανεξάρτητο κράτος 

(Καραγιαννόπουλος, 1981· Hill, 1971). 

   Το δεύτερο μέρος χαρακτηρίζεται ως <<εποχή ανασύστασης>> (717-867). Το 

Βυζάντιο καταφέρνει να αποκρούσει και να απωθήσει τους Άραβες και τους 

Βουλγάρους. 

Επιπλέον, τον 8
ο
 αιώνα ολοκληρώνεται η στρατιωτικοποίηση της κρατικής διοικήσεως 

με τη λεγόμενη θεματική οργάνωση του κράτους με επικεφαλή τον στρατηγό, 

αντικαθιστώντας έτσι τις επαρχότητες . 

Την ίδια εποχή λαμβάνει χώρα και η εικονομαχία, το οποίοι ήταν ένα εικονομαχικό 

κίνημα, θρησκευτικό και πνευματικό. Ήταν κυρίως ένα αντιμοναχικό κίνημα έχοντας 

τις ρίζες του στις ανατολίκες επαρχίες, οι οποίες υποστήριζαν την μη απεικόνιση του 

θείου υπό την επιρροή του Ισλάμ. Ξεκίνησε το 726 και τελείωσε το 842/43 με την 

οριστική αναστήλωση των εικόνων. 

Τέλος το κράτος μετατρέπεται από οικουμενική ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε ελληνική. Η 

ελληνική γλωσσά γίνεται η επίσημη γλώσσα του κράτους αντικαθιστώντας την 

λατινική και τον 9
ο
 αιώνα ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος αναλαμβάνουν τον 

εκχριστιανισμό των Σλάβων (Καραγιαννόπουλος 1981· Brooks, 1899). 

   Το τρίτο μέρος  <<εποχή ακμής>> (867-1025) ταυτίζεται με την άνοδο στο θρόνο της 

Μακεδονικής δυναστείας, ιδρυτής της οποίας είναι ο Βασίλειος Α΄ Μακεδών (867-

886).  

Η βασιλεία του οποίου χαρακτηρίζεται  στην εξωτερική πολιτική: α) από την επιτυχία 

της εκκλησιαστικής χειραφέτησης από την παπική εκκλησία, β)από την κατάκτηση της 

Βάριν στην Κάτω Ιταλία το 875, γ) από τον εκχριστιανισμό των Σέρβων , δ) από την 

νίκη έναντι των Αράβων κουρσάρων στη ναυμαχία της Ταρσού το 880 και ε) από την 

εγκατάσταση στα Βαλκάνια των Παυλικιανών για να προστατέψει τα σύνορα 

(Καραγιαννόπουλοs, 1981). 

  Η εσωτερική πολιτική που ακολούθησε επιδίωκε: α) την ανάπτυξη των μικροαγροτών, 

β) την κωδικοποίηση της νομοθεσίας εκδίδοντας τον Πρόχειρο Νόμο και την 

Επαναγωγή και γ) μέτρα για την επικράτηση της δικαιοσύνης  

(Καραγιαννόπουλοs, 1981) . 

Την περίοδο αυτή αφού έχουν κατανικηθεί οι Άραβες ο Βασίλειος Β΄ πέτυχε την 

οριστική νίκη κατά των Βουλγάρων στη μάχη στο Κλειδί 1014 (Ostrogorsky, 1979). 

Επιπλέον, την εποχή αυτή εκχριστιανίζεται ο ρωσικός λαός παίζοντας σημαντικό ρόλο 

στην εξάπλωση του χριστιανισμού (Καραγιαννόπουλος, 1981). 

     Την περίοδο όμως ακμής διαδέχεται <<η περίοδος υπονόμευσης>> (1025-1081). 
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Στην βόρεια Βαλκανική οι Βυζαντινοί είχαν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις από τους 

Ούζους, τους Κουμάνους και τους Πετσενέγκους, στην Κάτω Ιταλία τους Νορμανδούς 

και στη Μικρά Ασία τους Σελτζούκους Τούρκους. 

 Το 1054 επήλθε το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών που οδήγησε στην εχθρότητα 

Ανατολής και Δύσης δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση 

(Καραγιαννόπουλος, 1981· Ostrogorsky, 1979) . 

 

 

4.8. Βυζαντινοί Αυτοκράτορες της Υστεροβυζαντινής περιόδου 

(1081- 1453) 

 

Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (1081-1118) Ανδρόνικος Β’(1282-1328) 

Ιωάννης Β΄ Κομνηνός (1118-1143) Μιχαήλ Θ’ (1294/1295-1320) 

Μανουήλ Α΄Κομνηνός (1143-1180) Ανδρόνικος Γ’ (1328-1341)  

Αλέξιος Β΄Κομνηνός (1180-1183) Ιωάννης Ε΄ πρώτης φορά (1341-1347) 

Ανδρόνικος Α’ Κομνηνός (1182-1185) Ιωάννης ΣΤ΄Καντακουζηνός (1347-1354) 

Ισαάκιος Β΄ Άγγελος (1185–1195) Ιωάννης Ε΄ δεύτερη φορά (1380) 

Αλέξιος Γ΄ Άγγελος (1195-1203) Ανδρόνικος Δ’(1380-1381) 

Ισαάκιος Β΄ Άγγελος (1203-1204) Ιωάννης Ε΄ Τρίτη φορά(1381-1390) 

Αλέξιος Δ’ Άγγελος (1203-1204) Ιωάννης Ζ’ (1390) 

Αλέξιος Ε΄ Δούκας (1204) Ιωάννης Ε’(1390-1391) 

Κωνσταντίνος (ΙΑ΄) Λάσκαρης (1204-

1205) 

Μανουήλ Β΄(1391-1425) 

Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις (1205-

1221/1222) 

Ανδρόνικος Ε΄(1403-1407) 

Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης  

(1221/122-1254) 

Ιωάννης Η' (1425-1448) 

Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης Βατάτζης  

(1254-1258) 

Κωνσταντίνος ΙΑ΄ (ΙΒ΄) (1449-1453) 

Ιωάννης Δ΄ Λάσκαρης Βατάτζης (1258-

1261) 

 

Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος (1259-1282)  

 

(Υπό επεξεργασία της πηγής: Καραγιαννόπουλος, 1999) . 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%A4%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B1%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B1%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84_%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%99%CE%91%CE%84)_%CE%9B%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%92%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE%9B%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%95%C2%B4_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%84_%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%97%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%9B%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%84_%CE%9B%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%97%27
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4.9. Υστεροβυζαντινή Περίοδος 

 

Το Βυζάντιο εισέρχεται στην τελευταία περίοδο της ιστορίας με την άνοδο του Αλεξίου 

Κομνηνού. Η περίοδος αυτή διαφέρει από τις προηγούμενες δύο περιόδους. Από την 

άποψη της θέσης  το Βυζάντιο δεν είναι πλέον ο μόνος ρυθμιστής της διεθνούς 

κατάστασης. Από την άποψη της κρατικής οργάνωσης και της κοινωνικής διάθρωσης η 

αυτοκρατορία έχει υποστεί διεργασίες και μεταβολές που της προσδίδουν μια τελείως 

νέα όψη (Καραγιαννόπουλος, 1999). 

   Η πρώτη φάση (1081-1204) αυτή της περιόδου είναι αυτή που περιγράφει τις  

«Τελευταίες λάμψεις». Η εξωτερική περίοδος αυτής της φάσης προσδιορίζεται από 

τους τότε αγώνες έναντι των Νορμανδών και των Σελτζούκων Τούρκων, καθώς και από 

τις ενέργειες έναντι των Σταυροφόρων. Ο Αλέξιος Α΄ και οι διάδοχοί του, Ιωάννης Β’ 

και Μανουήλ Α’, πέτυχαν στους αγώνες αυτούς σημαντικές νίκες , οι οποίες ανύψωσαν 

το Βυζάντιο. Η εσωτερική όμως, διάβρωση της αυτοκρατορίας δεν επέτρεψε 

μονιμότερα και σταθερότερα αποτελέσματα, γιατί οι πιέσεις από τα ανατολικά και τα 

δυτικά επιδεινώνουν την κατάσταση του κράτους σε πολιτικό, οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο. Έχοντας σαν αποτέλεσμα την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 

από τη  Δ’ Σταυροφορία (Καραγιαννόπουλος, 1999).   

   Στα επόμενα χρόνια της φραγκικής κατάκτησης, «το Βυζάντιο της περιφέρειας» 

(1204-1261) στηρίζεται στις περιφερειακές του δυνάμεις, τις ηγεμονίες της Νίκαιας και 

της Ηπείρου για  την ανάκτηση της Πόλης και για την ανασύσταση της αυτοκρατορίας. 

Σε αυτές, όμως  τις προσπάθειες  οι δύο ηγεμονίες δεν συνεργάζονται αλλά ερίζουν οι 

μία την άλλη μέχρις ότου η Νίκαια επιβάλλεται και κατακτά την Πόλη το 1261 

(Καραγιαννόπουλος, 1999, Μηλιαράκης, 1898). 

   Στην «Ύστατη ανόρθωσή του» (1261-1328) το κράτος δεν έχει το στοιχείο 

ζωτικότητας της παλαιάς βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μόνος σκοπός του κράτους την 

περίοδο αυτή ήταν η επιβίωση από τις βλέψεις του Καρόλου ντ’ Ανζού, βασιλιά της 

Σικελίας και στις προσπάθειες του πάπα για υποταγή της ανατολικής εκκλησίας. 

Ακριβώς η διαφορά σκοπού των δύο αντιπάλων του επέτρεψε στο Βυζάντιο να 

εξουδετερώνει για μακρό χρονικό διάστημα αμοιβαία τους δύο του εχθρούς 

(Καραγιαννόπουλος, 1999). 

   Τέλος, η τελευταία περίοδος εγκαινιάζεται από εμφύλιος πολέμους, οι οποίοι 

οδήγησαν στην εξασθένηση του κράτους και επέτρεψαν στους αντιπάλους του να 

επεκταθούν άκοπα. Η περίοδος αυτή επιγράφεται ως «Εμφύλιοι πόλεμοι και πτώση» 
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(1328-1453). Στη βόρεια Βαλκανική εμφανίζεται ο επεκτατισμός των Σέρβων και 

ταυτόχρονα εμφανίζεται ένας νέος εχθρός, οι Οθωμανοί Τούρκοι. Οι  Οθωμανοί 

Τούρκοι αφού κυρίευσαν την Μικρά Ασία εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Ευρώπη το 

1354 και καταλαμβάνανε πολλές ευρωπαϊκές κτήσεις του Βυζαντίου. Μάταια το 

Βυζάντιο ζητούσε βοήθεια από τη Δύση, παρέχοντας σε αντάλλαγμα την 

εκκλησιαστική υποταγή στον πάπα. Οι Δυτικοί δεν στέλνουν αποτελεσματικές 

επικουρίες και τις ώρες της τουρκικής πολιορκίας και της τελικής εφόδου εναντίον της 

Κωνσταντινούπολης ο τελευταίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν έχει 

στρατιωτικές δυνάμεις να αντιπαρατάξει έναντι του εχθρού παρά μόνο την εθελουσία 

του, που επισφραγίζεται με το θάνατό του της 29 Μαΐου 1453. Λίγα χρόνια αργότερα 

χάνονται η Τραπεζούντα και ο Μιστράς, που υποκύπτουν  και αυτά στον τούρκο 

κατακτητή (Καραγιαννόπουλος, 1999· Ostrogorsky, 1981). 
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Κεφάλαιο 5. Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη  

 

5.1. Η Βυζαντινή Ιστορία της Θεσσαλονίκης  

 

Η Θεσσαλονίκη, η πόλη που ίδρυσε ο βασιλιάς της Μακεδονίας Κάσσανδρος το  

316/15 π.Χ. και της έδωσε το όνομα της γυναίκας του και αδερφής του Μεγάλου 

Αλέξανδρου  βρισκόταν σε εξαιρετική γεωγραφική θέση.  Η προνομιακή της θέση 

υπήρξε αποφασιστικός παράγοντας για την εξέλιξη της πόλης.  

Η Θεσσαλονίκη  αναδείχθηκε το σπουδαιότερο πολιτικό στρατιωτικό και οικονομικό 

κέντρο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Η πόλη γνώρισε μεγάλη άνθηση από τα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ. με την 

ανοικοδόμηση μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων.  

Από τα μέσα του 3ου αιώνα   της αναγνωρίζεται ο τιμητικός τίτλος της αποικίας  

(colonia) και της παραχωρούνται τα προνόμια της μητοπόλεως της Μακεδονίας. 

Το 298/299 μ.Χ. ο Μαξιμιανός Γαλέριος μετέφερε την έδρα του από το Σίρμιο της 

Παννονίας στη Θεσσαλονίκη και προχωρά στην ανοικοδόμηση  ενός επιβλητικού 

ανακτορικού συγκροτήματος, τη Ροτόντα. (Rostovsteff, 1984). 

   Ο πολιτικός και οικονομικός ρόλος της Θεσσαλονίκης παρακολουθεί τις πολιτικές 

εξελίξεις. Οι μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού και του Μεγάλου Κωνσταντίνου που 

απέβλεπαν στην αναδιοργάνωση του κράτους οδήγησαν στην ίδρυση ξεχωριστής 

μεγάλης διοικητικής περιφέρειας, της επαρχότητας του Ανατολικού Ιλλυρικού με 

πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος μάλιστα έχτισε το λιμάνι στα 

βορειοδυτικά της πόλης εξελίσσοντάς την σε ένα εμπορικό κέντρο (Burckhardt, 1983). 

   Η μεταφορά όμως της πρωτεύουσας από τη δύση στην ανατολή, στο αρχαίο Βυζάντιο  

θα θέτει τη Θεσσαλονίκη σε δεύτερη μοίρα. 

Η Θεσσαλονίκη λόγω της θέσης και της σπουδαιότητας της δέχεται των αντίκτυπο των 

πολιτικών  γεγονότων και των αναστατώσεων που συγκλονίζουν κατά καιρούς τη 

Βαλκανική. 

Η επιδρομές των Γότθων τον 4ο αιώνα στα νότια του Δούναβη οδήγησαν τον 

αυτοκράτορα Θεοδόσιο (379 – 395) να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη ορμητήριο των 

επιχειρήσεων έναντι των εχθρών. Πιθανόν την εποχή εκείνη  χτίστηκαν τα τείχη της 

Πόλης (Bredenkamp, 1996). 

   Από τα  τέλη του 4ου αιώνα ως και τον 6ο αιώνα διάφορα βαρβαρικά φύλα, Γότθοι, 

Βησιγότθοι και Ούννοι  εισβάλλουν στην Βαλκανική και καταστρέφουν πολλές πόλεις . 
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Η αυτοκρατορία αδυνατεί να συνδράμει στις δυτικές επαρχίες του κράτους, τη Θράκη 

και την επαρχότητα του Ιλλυρικού λόγω την εμπλοκή της στον πόλεμο με τους Πέρσες 

(Bredenkamp, 1996). 

   Τον 6ο – 7ο αιώνα η Θεσσαλονίκη γνώρισε την απειλή των αβαροσλαβικών 

επιδρομών. Μοναδικές λεπτομέρειες σώζονται με τα « Θαύματα του Αγίου Δημητρίου» 

τονίζοντας το μέγεθος του κινδύνου και τη θαυματουργική επέμβαση του Αγίου  

(Μπακιρτζή, 1997). 

   Στις αρχές του 9ου αιώνα ιδρύεται το θέμα της Θεσσαλονίκης  καταργώντας την 

επαρχία του Ιλλυρικού. Η μεγάλη αυτή στρατιωτική περιφέρεια περιλαμβάνει τη 

περιοχή δυτικά του Στρυμόνα και ως την Πίνδο. Σώζονται πολλές σφραγίδες 

στρατιωτικών, πολιτικών αξιωματούχων  και οικονομικών υπαλλήλων του 8ου – 9ου 

αιώνα που αποδεικνύουν την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού  

(Καραγαννόπουλος, 1981). 

   To 10o αιώνα οι Άραβες στρέφονται εναντίον της Θεσσαλονίκης μετά από την 

κατάκτηση της Κρήτης . Στο άκουσμα της είδησης οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 

ετοιμάζονται για την απόκριση της επίθεσης. Ενισχύουν τη θαλάσσια πλευρά 

υψώνοντας το θαλάσσιο τείχος, γεγονός που επιβεβαιώνεται σήμερα  από μια χαμένη 

επιγραφή .  

Η πολιορκία κράτησε 10 ημέρες, τις δραματικές στιγμές αφηγείται ο Ιωάννης 

Καμινίατης. Η πόλη όμως γρήγορα ανέκαμψε από τη μεγάλη καταστροφή και 

παρέμεινε το πιο πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο (Καραγαννόπουλος, 1981) . 

   Η Θεσσαλονίκη εκτός από πολιτικοστρατιωτικό κέντρο άσκησε και πολιτιστική 

ακτινοβολία. Υπήρξε η γενέτειρα των δύο αδερφών Κύριλλου και Μεθοδίου, οι οποίοι 

ανέλαβαν τον εκχριστιανισμό των Σλάβων. Οι δύο ιεραπόστολοί χρησιμοποίησαν στη 

Θεία Λειτουργία τη γλώσσα των νεοφώτιστων. Γι αυτό το λόγο ο Κωνσταντίνος 

δημιούργησε το σλαβικό αλφάβητο, το λεγόμενο γλαγολιτικό και μετέφρασε τη Βίβλο 

στην παλαιοσλαβική γλώσσα. 

Δικαιολογημένα λοιπόν οι Έλληνες αδελφοί από τη Θεσσαλονίκη ονομάστηκαν και 

τιμώνται ως απόστολοι των Σλάβων (Dvornic, 1970). 

   Η Θεσσαλονίκη την εποχή που βασίλευε η Μακεδονική δυναστεία υπήρξε η έδρα των 

επιχειρήσεων των αυτοκρατόρων έναντι των Βουλγάρων του Συμεών και αργότερα του 

Σαμουήλ. Το 1040 εκδηλώνεται επανάσταση στο Βελιγράδι από τους Βουλγάρους   

απλώνεται προς τα νότια και το επόμενο έτος ο ανιψιός του Σαμουήλ,  

ο Αλουσιάνος πολιορκεί τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη χάρη στην ηρωική έξοδο των 

κατοίκων της σώζεται (Bredenkamp, 1996). 
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   Από τα μέσα του 11ου αιώνα η αυτοκρατορία βρίσκεται σε κρίση. Νέοι εχθροί 

απειλούν την ακεραιότητα της αυτοκρατορίας. Ο συνεχείς κατακερματισμός των 

θεμάτων οδηγεί στην διάλυσή τους. Το κράτος εμπιστεύεται την άμυνα του σε ξένους 

μισθοφόρους, μειώνονται τα φορολογικά έσοδα, χάνονται πλούσιες επαρχίες, 

ακολουθεί νόθευση του νομίσματος και φθίνει η οικονομία. 

Παρόλα αυτά η Θεσσαλονίκη διατηρεί την ανθηρή της οικονομία.        

Τον 11 και τον 12ο αιώνα οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν βυζαντινά εδάφη και στις 24 

Αυγούστου του 1185 η Θεσσαλονίκη πέφτει θύμα των επιθέσεών τους. Η νορμανδική 

κατοχή κράτησε τρείς μήνες . Σφαγές, λεηλασίες και βιασμοί ακολούθησαν την άλωση, 

όπως περιγράφει ο αρχιεπίσκοπος Ευστάθιος (Bredenkamp, 1996).    

   Τον 12ο αιώνα οι βίαιες ανατροπές των αυτοκρατόρων κλονίζουν τα θεμέλια της 

αυτοκρατορίας. Τον Απρίλιο του 1204 οι Σταυροφόροι της Δ’ Σταυροφορίας κυριεύουν 

την Κωνσταντινούπολη και λίγο αργότερα τη Θεσσαλονίκη. Η βυζαντινή αυτοκρατορία 

διαλύεται. Τη θέση της παίρνει η Λατινική αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Η 

Θεσσαλονίκη γίνεται πρωτεύουσα του λομβαρδικού βασιλείου των Μομφερρά. Είκοσι 

χρόνια κράτησε η λατινική κατοχή, τέλη του 1224 εισέρχεται νικητής στη πόλη  

ο ηγεμόνας της Ηπείρου Θεόδωρος Δούκας. Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται  

«βασιλεύουσα», με οργανωμένη  βασιλική αυλή, σύγκλητο, κεντρική διοίκηση και 

ιεραρχία. Ο Θεόδωρος Δούκας κόβει νόμισμα στη Θεσσαλονίκη, στα οποία 

απεικονίζεται με τα αυτοκρατορικά σύμβολα συνήθως μαζί με τον Άγιο Δημητρίου. Η 

αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης φθάνει στη μεγαλύτερη έκταση, από το Ιόνιο και την 

Αδριατική ως το Διδυμότειχο και την Αδριανούπολη. Την άνοιξη του 1230 ο Θεόδωρος 

Δούκας ξεκινάει εκστρατεία για την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, όταν έφθασε 

όμως στον Έβρο στράφηκε εναντίον των Βουλγάρων για να εξασφαλίσει  τα νώτα του. 

Ηττάται όμως από το βούλγαρο τσάρο Ιβάν Β’ Ασέν και συλλαμβάνεται αιχμάλωτος.    

Η αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης συρρικνώνεται και το 1246 περιέρχεται στην 

αντίπαλη ελληνική αυτοκρατορία της Νίκαιας (Bredenkamp, 1996). 

  Το 1261 η αυτοκρατορία της Νίκαιας καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη και 

θέτουν τέρμα τη φράγκικη κυριαρχία. Ο νέος αυτοκράτορας Μιχαηλ Η’ Παλαιολόγος 

προσπάθησε να αναδιοργανώσει το κράτος χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Η απώλεια 

των πλούσιων επαρχιών της Μικράς Ασίας και οι εσωτερικές αντιθέσεις υποσκάπτουν 

την οικονομία και την εσωτερική ενότητα (Ostrogorsky, 1981). 

   Τον 14ο αιώνα ξέσπασαν εμφύλιοι σπαραγμοί, όπου οι Θεσσαλονίκη θα συμμετάσχει 

έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 1320 ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος 

αποκλείει από τη συμβασιλεία τον εγγονό του Ανδρόνικο, γιατί τον θεωρούσε υπαίτιο 
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του θανάσιμου τραυματισμού του αδελφού του.  Έτσι ξεσπά εμφύλιος πόλεμος και ο 

νεαρός Ανδρόνικος γίνεται κύριος της Θεσσαλονίκης και άλλων μακεδονικών πόλεων. 

Το 1328 εισέρχεται θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη εξαναγκάζοντας τον 

Ανδρόνικο Β’ να παραιτηθεί. Από αυτό το γεγονός επωφελήθηκε ο ηγεμόνας των 

Σέρβων Στέφανος Δουσάν, οποίος κατέλαβε τις πόλεις της Μακεδονίας , της Θράκης 

και το 1334 έφθασε έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη σώθηκε χάρη στη σύναξη 

ειρήνης μεταξύ των Βυζαντινών και του Δουσάν (Ostrogorsky, 1981). 

   Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ανδρόνικου Β’ το 1341 εξελίσσονταν δραματικά 

γεγονότα στη Θεσσαλονίκη. Οι Ζηλωτές, οι οποίοι προέρχονταν από τα κατώτερα 

στρώματα στασιάζουν το 1342 έναντι των πλουσίων. Τότε πιθανόν να καταστράφηκαν 

και τα ανάκτορα της Θεσσαλονίκης. Οι Ζηλωτές γίνονται κύριοι της κατάστασης και το 

1345 αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη τελευταία αντίσταση των ευγενών. Τις εικόνες 

φρίκης και της εκδικητικής μανίας  παραδίδει ο λόγιος Δημήτριος Κυδώμης στη 

«Μονωδία επί τοις εν Θεσσαλονίκη πεσούσι». «Τους πλουσίους τους τραβούσαν με 

σχοινία από το λαιμό σαν ανδράποδα. Ενώ ο δούλος έσπρωχνε τον κύριο του και ο 

σκλάβος αυτόν που τον είχε αγοράσει και ο χωρίατης στον στρατηγό και ο γεωργός τον 

στρατιώτη» (Bredenkamp, 1996). 

Το 1349 επήλθε η πτώση των Ζηλωτών και το 1350 ο Γρηγόριος Παλαμάς, ο 

μεγαλύτερος θεολόγος της εποχής εγκαθίσταται στη μητρόπολη της Θεσσαλονίκης.  

Ο 14ος αιώνας θεωρείται ο χρυσός αιώνας τον γραμμάτων και των τεχνών για τη 

Θεσσαλονίκη. Πολλοί λόγοι εδραιώθηκαν στην πόλη. Οι φιλόλογοι. Θωμάς Μάγιστρος 

και ο Δημήτριος Τρικλίνιος έθεσαν τα θεμέλια της φιλολογικής επιστήμης.  

Ο Νικηφόρος Χούμνος και ο Θεόδωρος Μετοχίτης, ανώτατοι πολιτικοί αξιωματούχοι 

και λόγιοι  έζησαν και ύμνησαν την πόλη (Bredenkamp, 1996). 

   Το μεγαλείο αυτό της Θεσσαλονίκης έρχεται να βάλει τέλος η τούρκικη πολιορκία, η 

οποία κράτησε τέσσερα χρόνια. Οι Οθωμανοί κατακτούν εδάφη της Θράκης και της 

Μακεδονίας και μετά την ήττα των Σέρβων από τους Τούρκους το 1371 στο Τσερνόμεν 

του Έβρου Έλληνες Βούλγαροι και Σέρβοι γίνονται υποτελείς στον Σουλτάνο.  

Ο Μανουήλ Παλαιολόγος προσπαθεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη να αμυνθεί έναντι των 

Τούρκων. Το 1383 πολιορκείται η Θεσσαλονίκη. Η πολιορκία κράτησε τέσσερα χρόνια 

και πολλοί σκέφτονταν να την εγκαταλείψουν. Ο Μανουήλ αναγκάζεται να 

εγκαταλείψει την πόλη, η οποία γίνεται φόρου υποτελής στο Σουλτάνο.  

Το 1402 ύστερα από την ήττα των Τούρκων από τους Μογγόλους στη μάχη της 

Άγκυρας περιέρχεται η Θεσσαλονίκη και πάλι στο Βυζάντιο. Το 1423 οι 

αυτοκρατορική οικογένεια την παρέδωσε στους Βενετούς με τον όρο να φροντίσουν για 
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την άμυνά της. Οι Βενετοί όμως καταργούν την αυτοδιοίκηση της πόλης και στις 29 

Μαρτίου του 1430 σύμφωνα με την επιγραφή σε κιονόκρανο της Παναγίας 

Αχειροποίητου, η πόλη πέφτει στα χέρια των Τούρκων (Bredenkamp, 1996). 

  Η πόλη λεηλατήθηκε, ο χριστιανικός πληθυσμός   αποδεκατίστηκε. Παρόλα αυτά 

όμως κατά την Περίοδο της Τουρκοκρατίας (1430-1912) η Θεσσαλονίκη κατόρθωσε να 

εξελιχθεί σε ένα οικονομικό και εμπορικό κέντρο  της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 

(Bredenkamp, 1996). 

    

 

5.2. Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης 

 

5.2.1. Τα τείχη και η Αγορά  

 

Η αρχαία πόλη οργανώθηκα και εξελίχθηκε μαζί με την οχύρωσή της, η οποία 

λειτουργούσε ως αμυντικό οχυρό έναντι των εχθρικών επιδρομών και ως συνδετικό 

μέσο  μεταξύ της πόλης και των γύρω αγροτικών περιοχών (Kourkoutidou – 

Nikolaidou, 1997). 

   Στα τέλη του 4ου αιώνα επεκτάθηκαν τα υπάρχοντα αμυντικά τείχη του 3ου αιώνα 

για την αντιμετώπιση των γοτθικών απειλών. Τα νέα τείχη είχαν το σχήμα ενός 

τραπεζίου και είχαν μήκος περίπου 8 χιλιόμετρα. Το τείχος ενισχύθηκε με  

εναλλασσόμενους ορθογώνιους πύργους και αμυντικά τριγωνικά προπύργια στις 

πλαγίες των λόφων. 

Από τη πλευρά της θάλασσας χτίστηκε ένα τείχος. Το τείχος αυτό ήταν χαμηλό και 

αποτέλεσε η αιτία της εισβολής των Σαρακινών στην πόλη τoν 10ο αιώνα . Το τείχος 

ενισχύθηκε λίγο πριν την επίθεση των Νορμανδών. 

Στα βορειοδυτικά παράλια βρισκόταν το μεγαλύτερο τεχνητό λιμάνι, το οποίο 

κατασκευάστηκε από τον Κωνσταντίνο το 322 – 323 μ.Χ.. Το λιμάνι προστατεύονταν 

από τον λεγόμενο μόλο τον 7ο αιώνα και αργότερα από το λεγόμενο tzeremboulo. 

Τέλος, υπήρχε ένα φυσικό λιμάνι, το Κελλάριον στις ανατολικές ακτές του Θερμαϊκού 

Κόλπου (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

  Στα βορειοανατολικά της πόλης ήταν προσαρτημένη η Ακρόπολη, η οποία 

ακολούθησε τη γενική διάταξη των οχυρώσεων της κάτω πόλης με εναλλασσόμενους 

ορθογώνιους πύργους και αμυντικά τριγωνικά προπύργια στα πιο ευάλωτα σημεία της. 
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Μέσα στην Ακρόπολη υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή στο νοτιοανατολικά μέρος της, το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παροχή νερού της πόλης.  

Στη βόρεια πλευρά περιμετρικά του τείχους είναι το Φρούριο του Επταπυργίου, προς 

τα νότια του οποίου έχει ανασκαφεί μια παλαιοχριστιανική βασιλική (Kourkoutidou – 

Nikolaidou, 1997). 

   Η πόλη έχει τέσσερις κύριες εισόδους: δύο πύλες ανατολικά και δυτικά του τείχους, 

και δύο παράλληλους κεντρικούς δρόμους. Η είσοδος στη Θεσσαλονίκη από τα δυτικά 

γίνονταν μέσω της Χρυσής Πύλης, η οποία οδηγούσε στο κεντρικό δρόμο της πόλης,  

στη Λεωφόρο, τη σύγχρονη Εγνατία οδό. 

Η δεύτερη πύλη στα δυτικά ήταν η Πύλη Letaia, στέκεται στη δυτική προέκταση της 

σύγχρονης οδού του Αγίου Δημητρίου. 

Στα ανατολικά του τείχους βρίσκεται η Πύλη Κασσάνδρειας (αργότερα η Πύλη 

Καλαμαριά), η οποία οδηγεί και αυτή στη Λεωφόρο Οδό και η Νέα Χρυσή Πύλη.  

Τέλος, δύο μικρότερες πύλες στα βόρεια του τείχους  της πόλης η Πύλη Ασωμάτων 

και η Πύλη της Ρώμης εξυπηρετούν κυρίως στρατιωτικές ανάγκες (Kourkoutidou – 

Nikolaidou, 1997). 

   Η Ακρόπολη επικοινωνούσε με την πόλη μέσα από μια μεγάλη πύλη και υπήρχαν 

δύο μικρότερες πύλες στον περίβολο της Ακρόπολη, που επικοινωνούσε με την 

ύπαιθρο. 

Μεγάλοι πύργοι και φρούρια ενέργησαν ως κομβικά σημεία. Η σημερινή τους μορφή 

είναι το αποτέλεσμα των μεγάλων έργων που ανέλαβαν οι Τούρκοι μετά την κατάληψη 

της πόλης για να ενισχύσουν τις οχυρώσεις και την προσαρμογή τους στις νέες 

απαιτήσεις του πολέμου. Στο ανατολικό άκρο του θαλάσσιου τείχους βρίσκεται ο 

Λευκός Πύργος. 

   Τον 16ο αιώνα ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής (1520-1566) έχτισε το Φρούριο του 

Βαρδάρη στο νότιο-δυτικό άκρο του περιβόλου, για να προστατεύσει την δυτική 

πλευρά του λιμανιού. Στο ανατολικό τμήμα περιμετρικά του τείχους του φρουρίου 

ενσωμάτωσε μέρος του δυτικού τοίχου της παλαιοχριστιανικής περιόδου. Στη βόρεια 

πλευρά του τείχους στο ανατολικό άκρο του βρίσκεται ο Πύργος της Αλυσίδας. Τον 

15ο αιώνα αυτός ο πύργος αντικατέστησε το βυζαντινό Τριγωνικό Πύργο. Ο πύργος 

αυτός πριν από τον 18ο αιώνα, χρησιμοποιήθηκε ως πυριτιδαποθήκη και οπλοστάσιο 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Στο νότιο μέρος του τείχους βρίσκεται το Επταπύργιο Φρούριο και είναι 

αναδιαμόρφωση ενός ήδη προϋπάρχοντος Βυζαντινού φρουρίου. Η αναδιαμόρφωση 

αυτή πραγματοποιήθηκε το 1453 μετά την κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους. 
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Κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το Επταπύργιο χρησιμοποιήθηκε ως 

έδρα του τούρκου κυβερνήτη.  

Τα τέλη του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε μια φυλακή στο φρούριο το γνωστό Yedi 

Kule. Για τις ανάγκες της φυλακής ανεγέρθηκαν και άλλα κτίρια μέσα στο φρούριο. 

Η φυλακή μετατοπίστηκε από το φρούριο το 1989. 

Στις αρχές των χριστιανικών χρόνων χρονολογείται η ιδιωτική κατοικία στην οδό του 

Ιουλιανού κοντά στην εκκλησία της Παναγίας της Λαοδηγήτριας, η οποία έχει τη 

μορφή ενός ολοκληρωμένου σπιτιού με τρία δωμάτια  

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Από τις αστικές υποδομές σώζεται ένα σύστημα υποδομής νερού, το οποίο 

χρονολογείται και αυτό στις αρχές των βυζαντινών χρόνων. Αυτό το σύστημα άρδευσης 

μετέφερε νερό  σε περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης. 

Επίσης υπήρχαν  μικρότεροι αγωγοί, οι οποί διέμειναν το νερό σε δημόσια και ιδιωτικά 

κτίρια, όπως κατοικίες και λουτρά. 

Στις αρχές της Βυζαντινής περιόδου (3ο αιώνα - 7ο αιώνα) χρονολογούνται και τα 

χριστιανικά κοιμητήρια, τα οποία βρίσκονται  ανατολικά και δυτικά έξω από τα τείχη.  

Τα χριστιανικά κοιμητήρια είτε δημιουργούνταν γύρω από τους τάφους των Μαρτύρων 

είτε σε περιοχές κοντά στην εκκλησία της πόλης. 

Οι χριστιανικοί τάφοι κοσμούνταν με τοιχογραφιές, οι οποίες αναδείκνυαν τη 

βυζαντινή πίστη. 

Από τον 9ο αιώνα συνηθίζονταν να θάβουν  τους νεκρούς είτε μέσα στην πόλη είτε 

στους περίβολους των εκκλησιών ή των μοναστηριών  

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 



[45] 
 

5.2.2. Η μορφή της Πόλης στα παράλια του ανατολικό του                 

τείχους 

 

Λευκός Πύργος 

 

Στη διασταύρωση ανάμεσα στα ανατολικά τείχη και στα 

θαλάσσια τείχη υψώνεται ο Λευκός Πύργος. Χτίστηκε στα τέλη 

του 15ου αιώνα και συνδέεται με την ιστορία της πόλης.   

Έχει αλλάξει πολλά ονόματα με την πάροδο του χρόνου, όπως  

ο Πύργος των Γενιτσάρων και ο Πύργος του Αίματος. 

Χρησιμοποιούταν ως φυλακή για ισόβια κάθειρξη και για βασανιστήρια (Kourkoutidou 

– Nikolaidou, 1997).  

   Είναι κυλινδρικής κατασκευής με ύψος 33,9 μέτρα και διάμετρο 22,7 μέτρα.  

Έχει έξι ορόφους, οι οποίοι επικοινωνούν με εσωτερικό κλιμακοστάσιο.  

Σε κάθε όροφο υπάρχει μια κεντρική κυκλική αίθουσα διαμέτρου 8,5 μέτρων, με την 

οποία επικοινωνούν μικρότερα τετράπλευρα δωμάτια, ανοιγμένα στο πάχος του 

εξωτερικού τοίχου. Ο έκτος όροφος έχει μόνο κεντρική αίθουσα και έξω από αυτήν ένα 

δώμα με θέα το τοπίο γύρω από τον πύργο. Η ύπαρξη τουαλέτων, τζακιών και αγωγών 

καπνού υποδηλώνει πως ο πύργος προοριζόταν όχι μόνο ως αμυντικό έργο αλλά και για 

στρατιωτικό κατάλυμα (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

Ο ναός του Αγίου Αντωνίου 

 

Ο ναός του Αγίου Αντωνίου βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της παλιάς πόλης της 

Θεσσαλονίκης, στη γωνία των οδών Δ. Μαργαρίτη και Φιλικής Εταιρείας, πολύ κοντά 

στην πλατεία Ιπποδρομίου, που αποτελούσε, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας τον 

πυρήνα του Ελληνισμού της πόλης.  

Ο ναός του Αγίου Αντωνίου είναι μεταγενέστερο κτίσμα, χρονολογούμενο τον 18ο 

αιώνα και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα «δίκλιτης» βασιλικής με στοά. Ο 

μικρός ναός που συνοδευόταν και από μία σειρά κτισμάτων ήταν εξάρτημα του παλιού 

ναού του Αγίου Κωνσταντίνου που υπήρχε στη 

σημερινή πλατεία Ιπποδρομίου και κατεδαφίστηκε, για 

να κτισθεί στη θέση του ο νέος ναός. Η ανατολική 

Εικόνα 3: Ο Λευκός Πύργος της    

Θεσσαλονίκης. 

Εικόνα 4: Ο ναός του Αγίου Αντωνίου 
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πλευρά του ναού του Αγίου Αντωνίου στηριζόταν στα τείχη της περιοχής που 

κατεδαφίστηκαν λίγο αργότερα. Ακόμα υπάρχουν ενδείξεις πως υπήρχε στον ίδιο χώρο 

κάποιο αρχαίο κτίσμα  

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

. 

 

Ο ναός της Νέας Παναγίας 

 

Λίγο πιο πέρα στην οδό του Δημητρίου Γούναρη 

βρίσκεται ο ναός της Νέας Παναγίας. Χτίστηκε το 1727 

για να αντικαταστήσει τον βυζαντινό ναό της Μεγάλης 

Παναγίας, που αναφέρεται στις πηγές από τον 12ο αιώνα 

και καταστράφηκε από πυρκαγιά γύρω στο 1690. Είναι 

τρίκλιτη βασιλική και το  εσωτερικό του ναού είναι 

πλούσια διακοσμημένο με τοιχογραφίες που έγιναν γύρω 

στο 1730, δείγματα μιας προσπάθειας αναβίωσης παλαιολόγειων προτύπων. Στην ίδια 

εποχή ανήκει και το επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο, ενώ ο δεσποτικός θρόνος, ο 

άμβωνας, και η διακόσμηση της οροφής έγιναν στα μέσα του 19ου αιώνα 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

Cemetery Basilica 

Στην οδό της 3ης Σεπτεμβρίου δεσπόζει η εκκλησία Cemetery Basilica.  Είναι τρίκλιτη 

παλαιοχριστιανική βασιλική και ένα μόνο μέρος του κτιρίου έχει ανασκαφεί, καθώς το 

υπόλοιπο βρίσκεται κάτω από τα κτίρια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ένα 

ενδιαφέρον στοιχείο αυτής ης βασιλικής είναι ότι το ιερό έχει ένα κύκλιο, δηλαδή ένα 

ευρύ ημικύκλιο διάδρομο (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Ο ναός της Νέας 

Παναγίας 

 



[47] 
 

5.2.3. Βυζαντινά μνημεία στο κέντρο της πόλης  

 

Η εκκλησία της Υπαπαντής 

 

Η εκκλησία της Υπαπαντής βρίσκεται στη διασταύρωση της οδού Εγνατίας με την οδό 

Αγαπηνού, απέναντι από την Καμάρα και τον ναό της Παναγίας Δεξιάς. Στον ίδιο χώρο 

υπήρχε η γνωστή από πατριαρχικά έγγραφα Μονή του κυρ. Ιωήλ, η οποία ήταν 

αφιερωμένη στην Παναγία. Πληροφορούμαστε από τις ιστορικές πηγές ότι το 1531 η 

Μονή του κυρ Ιωήλ ήταν ερειπωμένη, αλλά ανακαινίστηκε από τον ηγούμενο της 

Μονής της Αγίας Αναστασίας Θεωνά, ο οποίος διετέλεσε αργότερα μητροπολίτης 

Θεσσαλονίκης (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Ο ναός της Υπαπαντής κτίστηκε το 1841. Είναι τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με 

γυναικωνίτη. Η εξωτερική όψη του τοίχους της ανατολικής πλευράς του κτηρίου είναι 

ιδιαίτερα προσεγμένη, με λαξευτούς λίθους που εναλλάσσονται με πλίνθους. Αυτό το 

σύστημα διαμορφώνεται και στο κάτω τμήμα των 

τοίχων της βόρειας και της νότιας πλευράς του 

μνημείου.  

Επιπλέον, στο βόρειο τοίχος βρίσκονται εντοιχισμένα 

μαρμάρινα θραύσματα ρωμαϊκών και βυζαντινών 

γλυπτών, καθώς και κομμάτι μιας επιγραφής του 1272 

που μνημονεύει έναν βυζαντινό αξιωματούχο.  

Στο εσωτερικό του οικοδομήματος υπάρχουν ξύλινοι πεσσοί. Ο ξύλινος γυναικωνίτης 

είναι πεταλόσχημος, δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή επάνω από τον 

νάρθηκα, αλλά επεκτείνεται εν μέρει και στα πλάγια κλίτη. Η ξυλόγλυπτη διακόσμηση 

του ναού χρονολογείται τον 19ο αιώνα. 

Τέλος το βημόθυρο της Ωραίας Πύλης με την παράσταση του Ευαγγελισμού αποτελεί 

έργο της Κρητικής Σχολής του 16ου αιώνα (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  

 

 

Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

 

Η μικρή εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος βρίσκεται στη συμβολή της  

Εγνατίας και Παλαιών Πατρών Γερμανού. Ανήκει σε έναν σπάνιο αρχιτεκτονικό τύπο, 

αυτόν του εγγεγραμμένου τετράκογχου, δηλαδή εντός του τετράγωνου σε κάτοψη 

Εικόνα 6:  Η εκκλησία της Υπαπαντής 
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κτηρίου εγγράφονται τέσσερις ημικυκλικές κόγχες, μία εκ των οποίων είναι η αψίδα 

του Ιερού Βήματος, η οποία εξωτερικά είναι ημιεξαγωνική  

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  

   Ο κυρίως ναός καλύπτεται από μεγάλο και 

υψηλό οκτάπλευρο τρούλο, ο οποίος 

κοσμείται από επάλληλα τόξα και από 

πλίνθινους ημικίονες. Η λασπόκτιστη 

τοιχοποιία του μνημείου αποτελείται από 

ακατέργαστους λίθους στη βάση και από 

πλίνθους στο ανώτερο τμήμα. 

Η ανέγερση του ναού της Μεταμόρφωσης 

του Σωτήρος, βάσει ενός νομίσματος που 

βρέθηκε τοποθετημένο στον τρούλο, πραγματοποιήθηκε γύρω στο 1350.  

Στο εσωτερικό της εκκλησίας, κάτω από το δάπεδο της βόρειας και της νότιας κόγχης, 

καθώς και στον νάρθηκα, αλλά και στον περιβάλλοντα του κτηρίου, εντοπίστηκαν 

τάφοι, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αρχικά ήταν ταφικό μνημείο.  

Επιπλέον, αποκαλύφθηκε μία μικρή μολύβδινη λειψανοθήκη, η οποία από δύο 

εγχάρακτες επιγραφές σε αυτή προέκυψε ότι ο ναός κτίστηκε προς τιμή της Παναγίας 

(Kourkoutidou – Nikolaidou (1997). 

   Στα χρόνια της τουρκοκρατίας το μνημείο δεν μετατράπηκε σε μουσουλμανικό 

τέμενος, λόγω είτε των περιορισμένων του διαστάσεων είτε επειδή βρισκόταν στη 

χριστιανική συνοικία της Παναγούδας. (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Στο εσωτερικό του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στην περιοχή του 

τρούλου, διατηρούνται τοιχογραφίες, οι οποίες ανάγονται μεταξύ των ετών 1350 και 

1370. Στην κορυφή του θόλου παριστάνεται η Ανάληψη του Ιησού Χριστού και 

ακολουθεί στην επόμενη ζώνη η 

Θεοτόκος με τους Αποστόλους που 

συνοδεύονται από τις απεικονίσεις 

του ήλιου, της σελήνης και των 

προσωποποιημένων ανέμων. 

Στα παράθυρα του τρούλου 

απεικονίζονται οκτώ προφήτες, ενώ 

στη βάση του υπάρχει η παράσταση 

Εικόνα 7: Ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

Εικόνα 8: Η Ανάληψη του Ιησού Χρηστού 
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της Θείας Λειτουργίας με ιεράρχες, διακόνους, ψάλτες και πλήθος πιστών 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  

   Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο παλιός αυτός βυζαντινός ναός είναι ένας από τους 

15 που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 

UNESCO.  

Ο ναός είχε υποστεί κάποιες σοβαρές στατικές βλάβες από το σεισμό του 1978 και γι 

αυτό έγιναν ριζικές αναστηλωτικές εργασίες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών 

αποκαλύφθηκαν στον τρούλο ίχνη σημαντικής αξίας τοιχογραφιών σύγχρονων με το 

μνημείο (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  

 

 

Ο ναός της Παναγίας Γοργοεπηκόου 

 

Ο ναός της Παναγίας Γοργοεπηκόου, γνωστός και ως Παναγούδα, βρίσκεται στη 

διασταύρωση της οδού Εγνατίας με την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού και είναι 

αφιερωμένος στη Γέννηση της Θεοτόκου. 

Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο της τρίκλιτης 

ξυλόστεγης βασιλικής με γυναικωνίτη.  

Η ανέγερση της εκκλησίας χρονολογείται το 

1818. Η εκκλησία υψώθηκε στη θέση 

παλαιότερου ναού με την ίδια ονομασία,  

ο οποίος καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1817. 

Δεν αποκλείεται όμως στον ίδιο ακριβώς χώρο 

να ήταν κτισμένος και βυζαντινός ναός. Αυτό 

βασίζεται σε διάφορες ενδείξεις και κυρίως στα 

σπουδαία βυζαντινά κειμήλια, τα οποία προέρχονται από την Παναγούδα. Από πηγές 

του 12ου, 13ου και 14ου αιώνα γνωρίζουμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα 

μοναστήρι με το όνομα «Βασιλική», με το οποίο ταυτίζεται η εκκλησία της  Παναγίας 

Γοργοεπηκόου (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

Ο Ναός του Αγίου Παντελεήμονος  

Ο Ναός του Αγίου Παντελεήμονος είναι μια άλλη βυζαντινή μονή 

της Θεσσαλονίκης και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.  

Εικόνα 9: Ο ναός της Παναγίας 

Γοργοεπηκόου 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
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Βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της πόλης, στη διασταύρωση των 

οδών Εγνατία και Ιασωνίδου. Ανήκει στον 

τύπο του σύνθετου τετρακιόνιου 

σταυροειδούς εγγεγραμένου 

με νάρθηκα και περιμετρική στοά, που 

ανατολικά τελειώνει σε δύο παρεκκλήσια.  

Η μονή αυτή ήταν ένα πνευματικό κέντρο 

του 14ου αιώνα και συνδέθηκε με τη 

συγγραφική και διδακτική δραστηριότητα 

δυο σημαντικών λογίων ελληνιστών Θωμά 

Μαγίστρου και Ματθαίου Βλάσταρη 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  

 

 

Ροτόντα 

 

Λίγα μέτρα πιο πέρα από το ναό του Αγίου 

Παντελεήμονα βρίσκεται η Ροτόντα.  

Το επιβλητικό αυτό μνημείο σηματοδοτεί το 

μεταίχμιο ανάμεσα στον ειδωλολατρισμό και στο 

χριστιανισμό.                               

H Ροτόντα κτίστηκε γύρω στο 304 στα χρόνια 

του Καίσαρα Γαλέριου.  

Προοριζόταν για μαυσωλείο του Καίσαρα Γαλέριου, αλλά εξαιτίας του θανάτου του  

το 311 δεν έγινε ποτέ και η Ροτόντα έμεινε κενή χωρίς χρήση για αρκετό χρονικό 

διάστημα.  

Το όνομά της το πήρε από το κυκλικό της σχήμα. Η διάμετρος του κτηρίου είναι 24,50 

μέτρα και το ύψος περίπου 30 μέτρα. Εσωτερικά στο πάχος των τοίχων, που είναι 6,30 

μέτρα, ανοίγονται οκτώ καμαροσκέπαστες κόγχες. Πάνω από αυτές υπάρχουν μεγάλα 

παράθυρα με τοξωτές απολήξεις και πιο πάνω, στα ενδιάμεσα, μια ακόμη σειρά από 

μικρότερα παράθυρα. Το οικοδόμημα έχει ένα μεγάλο ημισφαιρικό τρούλο, στην 

κορυφή του οποίου υπήρχε οπαίο, για να διαχέεται στο εσωτερικό το φως της ημέρας. 

Τον τρούλο κρύβει εξωτερικά ο υπερυψωμένος περιμετρικός τοίχος, που κλείνει επάνω 

με ξύλινη κεραμοσκεπή. (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  

Εικόνα 11: Ροτόντα 

Εικόνα 10:  ναός του Αγίου Παντελεήμονος  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%82_(%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%82
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   Στα τέλη του 4ου αιώνα, την εποχή του Θεοδόσιου Α' είχε επικρατήσει στη 

Θεσσαλονίκη ο Χριστιανισμός. Έτσι η 

Ροτόντα μετατράπηκε σε χριστιανικό 

ναό των Ασωμάτων Δυνάμεων ή 

Αρχαγγέλων και στο μνημείο έγιναν 

μερικές μετασκευές, που ήταν αναγκαίες 

για τη νέα λατρεία. Έγινε λοιπόν 

διάνοιξη της ανατολικής, δυτικής 

κόγχης, δημιουργήθηκε νέα είσοδος και 

προσθήκη του ιερού. 

Τέλος, κατασκευάστηκαν τα ψηφιδωτά του μνημείου, που κοσμούν καμάρες κογχών, 

τοξοτά ανοίγματα φεγγιτών και το μεγάλο θόλο.  

Τα ψηφιδωτά που σώζονται στις καμάρες και στα τόξα των φεγγιτών έχουν καθαρά 

διακοσμητικό χαρακτήρα. Εικονίζονται μέσα σε χρυσό φόντο γεωμετρικά σχήματα σε 

μεγάλη ποικιλία καθώς και θέματα από το φυσικό κόσμο, όπως καρποί, ζώα, πουλιά, 

κάνιστρα και άνθη με μια φυσιοκρατική διάθεση και ζωηρά χρώματα (Kourkoutidou – 

Nikolaidou, 1997). 

 

 

5.2.4. Οι δρόμοι της Άνω Πόλης  

 

Η περιοχή της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης γνωστή και ως  Μπαΐρι ξεκινά από την 

περιοχή πάνω από την οδό Αγίου Δημητρίου, την οδό Ολυμπιάδος και φτάνει ως την 

Ακρόπολη και το Επταπύργιο. 

Κάνοντας μια βόλτα στους δρόμους της περιοχής μπορεί κανείς να δει πολλά βυζαντινά 

μνημεία να ξεπροβάλλουν ανάμεσα στους σύγχρονούς οικισμούς και μαγαζιά 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

Ναός του Αγίου Νικολάου του Ορφανού  

 

Ο Ναός του Αγίου Νικολάου του Ορφανού είναι 

κτισμένος στις αρχές του 14ου αιώνα. Βρίσκεται στη 

Εικόνα 12: Ψηφιδωτό Ροτόντας 

Εικόνα 13: Ο ναός του Αγίου Νικολάου του 

Ορφανού  

https://el.wikipedia.org/wiki/14%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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βορειοανατολική περιοχή της παλιάς πόλης μεταξύ των οδών Ηροδότου και Αποστόλου 

Παύλου.  

Το όνομα του ναού, Ορφανός ή των Ορφανών, αναφέρεται για πρώτη φορά σε πηγές 

του 17ου και 18ου αιώνα και ταυτίζεται με τον άγνωστο ιδιοκτήτη του μνημείου που 

ανήκε στην οικογένεια των Ορφανών, είτε στη λειτουργία ορφανοτροφείου στο χώρο 

της μονής, είτε αποδίδεται στην ιδιότητα του Αγίου Νικολάου ως προστάτη των χηρών 

και των ορφανών. Ως ιδρυτής του ναού θεωρείται από τους ερευνητές ο Νίκος 

Σκουτέριος Καπανδρίτης Ορφανός, καθώς και ο κράλης της Σερβίας Μιλούτιν που 

λόγω του γάμου του με την πριγκίπισσα  της Σερβίας , τη πριγκίπισσα Σιμωνίδα είχε 

στενούς δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη. (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  

   Ο ναός του Αγίου Νικολάου του Ορφανού δε σώζεται στην αρχική του μορφή ως 

τρίκλιτη βασιλική. Η σημερινή μορφή του ναού είναι μια μονόχωρη 

ξυλόστεγη βασιλική στεγασμένη με δίρριχτη στέγη στον κεντρικό χώρο και με 

περίστωο στις τρεις πλευρές. 

Από τις τοιχογραφίες, η ανέγερση του μνημείο χρονολογείται το 1310 με 1320.  

Ο πλούσιος τοιχογραφικός διάκοσμος ήρθε στο φως το 1957-1960, κατά τη διάρκεια 

εργασιών στο μνημείο, και είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ζωγραφικής 

της παλαιολόγικής αναγέννησης. 

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος είναι οργανωμένος σε επάλληλες ζώνες. Στον κύριο ναό 

απεικονίζονται σκηνές από το Δωδεκάορτο, τα Πάθη,  την Ανάσταση και σειρές αγίων. 

Στο βόρειο σκέλος του περίστωου εξιστορείται ο Ακάθιστος ύμνος και σκηνές από την 

Παλαιά Διαθήκη, από τα Θαύματα και από το Βίο του Αγίου Γερασίμου στο νότιο 

σκέλος του. Στο νάρθηκα σώζονται σκηνές από το Βίο του Αγίου Νικολάου. Στο Ιερό, 

απεικονίζεται η Παναγία δεόμενη ανάμεσα σε αρχαγγέλους. (Kourkoutidou – 

Nikolaidou, 1997). 

.  

 

Ναός Παναγίας Λαγουδιανής 

 

Προχωρώντας προς στη συμβολή των οδών Ολυμπιάδος και Ιουλιανού βρίσκεται η 

εκκλησία της Παναγίας Λαοδηγήτριας, γνωστή και ως Λαγουδιανή ή του Λαγουδιάτου. 

Η εκκλησία αυτή  είναι αφιερωμένη στη Θεοτόκο Ζωοδόχο Πηγή και ιδρύθηκε 

πιθανότατα τον 14 ο αιώνα. Έπειτα, ο ναός ανακαινίστηκε ριζικά στις αρχές του 19ου 

μ.Χ. αιώνα με έξοδα του μεγαλέμπορα Ιωάννη Καυταντζόγλου. Ανήκει στον τύπο της 

τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με γυναικωνίτη. Στη νότια πλευρά του κτηρίου είναι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
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προσαρτημένο παρεκκλήσι με καμαρωτή στέγη, στο οποίο βρίσκεται αγίασμα 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  

 

Εικόνα 14: Ο ναός Παναγίας Λαγουδιανής 

 

 

Βυζαντινή δεξαμενή 

 

Λίγο πιο πέρα από την οδό της Ολυμπιάδος ανακαλύφθηκε βυζαντινή δεξαμενή, η 

οποία είναι ορθογώνιο χτίσμα με υδατοστεγή τοίχο και με οκτώ θόλους.  

Το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε χρονολογείται στην Πρώιμη Χριστιανική περίοδο 

και τα σκαλοπάτια, τα οποία οδηγούσαν στη δεξαμενή, 

στηρίζουν τους τοίχους.  

Η δεξαμενή προμηθευόταν με νερό από έναν αγωγό. 

Αυτή η κίστη και κάποιες άλλες μικρότερες 

ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στην Άνω Πόλη και 

απεικονίσουν το υδρευτικό σύστημα της πόλης στη 

Βυζαντινή Περίοδο 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

Βυζαντινά λουτρά 

 

Νότια της δεξαμενής βρέθηκε ένα ακόμα δημόσιο 

κτίσμα, τα βυζαντινά λουτρά,  

τα οποία χρονολογούνται τον 13ο αιώνα με αρχές του 

14ου αιώνα.  

Τα λουτρά αυτά βρίσκονται στην οδό Θεοτοκόπουλου 

Εικόνα 16: Βυζαντινά λουτρά 

Εικόνα 15: Βυζαντινή δεξαμενή 
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και αντικατροπτίζουν το δημόσιο βίο της εποχής. 

Αποτελείται από επιτοίχιους αεραγωγούς για την άρτια ρύθμιση της θερμοκρασίας του 

αέρα και δεξαμενή. Το κτίσμα συνεχίστηκε να λειτουργεί και επί Τουρκοκρατίας κατά 

την οποία υπέστη μερικές τροποποιήσεις και πήρε την ονομασία Κουλέ Χαμάμ 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

Μονή Λατόμου 

 

Η Μονή Λατόμου, γνωστή σήμερα και ως Ναός του 

Οσίου Δαυίδ, είναι παλαιοχριστιανικό μνημείο 

της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στην Άνω Πόλη,  

στο τέλος της οδού Αγίας Σοφίας. Ο ναός ήταν αρχικά 

αφιερωμένος στο Χριστό Σωτήρα ή κατά άλλους 

μελετητές στον Προφήτη Ζαχαρία, ενώ το όνομα Όσιος 

Δαυίδ του αποδόθηκε λανθασμένα στην αρχή του 20ου 

αιώνα και επικράτησε από τότε. 

Ο ναός αποτελούσε ένα τετράγωνο κτίριο με κόγχη στα 

ανατολικά και μέσα στο τετράγωνο σχηματιζόταν ισοσκελής σταυρός από τέσσερα 

μικρά διαμερίσματα στις γωνίες. Το κτήριο  έχει έναν τρούλο, ο οποίος μετέπειτα 

αντικαταστάθηκε από κεραμωτή στέγη. Η είσοδος από τη δυτική πλευρά του κτηρίου 

έχει καταστραφεί και έτσι η σημερινή είσοδος βρίσκεται στη νότια πλευρά. 

Όσο αναφορά τα ψηφιδωτά ξεχωρίζει το ψηφιδωτό στη αψίδα του ναού. Το ψηφιδωτό 

απεικονίζει το όραμα του Ιεζεκιήλ με το Χριστό «αγένειο» να κάθεται σε ένα φωτεινό 

τόξο. Το ψηφιδωτό είναι χορηγία μιας  γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η 

Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού. 

Πριν από την Τουρκοκρατία ο ναός πήρε το όνομα «Χριστού Σωτήρος» ίσως από το 

ψηφιδωτό. 

Κατά τη τουρκοκρατία σκεπάστηκε με κονίαμα από τους Τούρκους και αποκαλύφθηκε 

το 1921 (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

Εικόνα 17: Μονή Λατόμου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B1%CF%85%CE%AF%CE%B4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B1%CF%85%CE%AF%CE%B4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
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Εικόνα 18: Το όραμα του Ιεζεκιήλ με το Χριστό 

 

 

Μονή Βλατάδων 

 

Η Μονή Βλατάδων στην Άνω Πόλη ήταν ένα 

σταυροπηγίο, δηλαδή συνδέονταν άμεσα με 

το Οικουμενικό Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης. Η μονή είναι το 

μοναδικό βυζαντινό μοναστήρι της 

Θεσσαλονίκης (Kourkoutidou – Nikolaidou, 

1997).  

   Η μονή είναι σταυροειδής και ο θόλος δεν στηρίζεται σε κίονες αλλά στους τοίχους 

του ιερού και σε δύο πυλώνες στα δυτικά.  

Ο πυρήνας της εκκλησίας περικλείεται από ένα περιπατητικό που τελειώνει στα 

ανατολικά σε δύο παρεκκλήσια. Το βόρειο παρεκκλήσι, το βόρειο-δυτικό και το νότιο 

μέρος του περιπατητικού είναι αποτέλεσμα  μιας μεταγενέστερης επισκευής του 1801.  

Οι ανοιχτές στοές στο νότο και στο δυτικό πρόπυλο οφείλονται σε επισκευή του 1907.  

Επίσης, η εκκλησία είναι κατασκευασμένη από τοιχοποιία παρόμοια με αυτή των 

εκκλησιών του Αγίου Νικολάου Ορφανού και των Ταξιαρχών, με σειρές από πέτρες 

που εναλλάσσονται με κομμάτια τούβλου. Ο θόλος οκτώ όψεων είναι χτισμένος από 

τούβλα, με μισοκίονες από τούβλα στα άκρα των πλευρών και έξι παράθυρα.  

Η διακοσμητική τοιχοποιία περιορίζεται στην αψίδα του ιερού (Kourkoutidou – 

Nikolaidou, 1997). 

Εικόνα 19: Μονή Βλατάδων 
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   Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν το 1980-1981 αποκάλυψαν τις τοιχογραφίες του 

ναού και το ανατολικό τοίχωμα του δυτικού περιπατητή. Το εικονογραφικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει τον Χριστό Παντοκράτορα με τις αγγελικές δυνάμεις και τους προφήτες, 

σκηνές από το Δωδεκάρτο, αγίους και σκηνές του Βαπτίσματος. 

Οι  εικόνες στο νότιο παρεκκλήσι, είναι αφιερωμένες στον Απόστολο Πέτρο και 

Παύλο,  αλλά δύσκολα μπορούν να αναγνωριστούν σήμερα λόγω της αιθάλης που τους 

κάλυψε. 

Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται από το 1360 έως το 1380. Το τέμπλο πιθανότατα 

ανήκει στον 17ο αιώνα, αν και μερικά μέρη του είναι επισκευές του 19ου αιώνα.  

Το τέμπλο στο βόρειο παρεκκλήσι κατασκευάστηκε επίσης τον 19ο αιώνα.  

Τέλος, το σκευοφυλάκιο της Μονής περιέχει μεγάλο αριθμό πολύτιμων εικόνων, που 

χρονολογούνται από τον 12ο έως τον 19ο αιώνα (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

5.2.5. Βυζαντινά μνημεία κατά μήκος των τειχών  

 

Ακολουθώντας το διαχωριστικό τείχος, το οποίο χωρίζει την Ακρόπολη από την πόλη, 

δυτικά της Μόνης Βλαταδών βρίσκεται ο Πύργος του Ανδρόνικου Λαπαρδά και λίγο 

πιο πέρα η Πύλη της Άννας Παλαιολογίνας (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Βορειοανατολικά του τείχους βρίσκεται ο Πύργος Τριγωνίου. Το όνομα αυτό 

προέρχεται από τη Βυζαντινή Περιοχή, το Τριγώνιον.  

Στις πηγές έχει αναφερθεί ότι ο Πύργος Τριγωνίου ήταν το σημείο όπου εισέβαλλαν 

στην πόλη οι Τούρκοι το 1430. 

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο Πύργος Τριγωνίου ήταν γνωστός με το όνομα 

Zincirh Kule (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Στη νότια πλευρά του τείχους, στην Πύλης της Άννας Παλαιολογίνας ανακαλύφθηκε 

μια ακόμα δεξαμενή, η οποία χρονολογείται την Πρώιμη Χριστιανική Περίοδο. 

Το έδαφος της είναι καλυμμένο με πέτρα και με ένα ειδικό τσιμέντο, το οποίο αντέχει 

στο νερό.  

Τέλος, οι τοίχοι εκτός της βόρειας πλευράς έχουν χαμηλό ύψος. 

Αυτή η ειδική κατασκευή είναι πολύ σημαντική για να διακρίνουμε τον τρόπο με τον 

οποίον προμηθεύονταν η πόλη νερό (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  
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5.2.6. Βυζαντινά Μνημεία από την Άνω Πόλη προς στο το λιμάνι του 

Μέγα Κωνσταντίνου  

 

Ναός του Προφήτη Ηλία 

 

Στα λαβύρινθα δρομάκια της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης, με θέα την κάτω πόλη και 

το λιμάνι της, υπάρχει μια παλαιολογική εκκλησία επιβλητικού μεγέθους, γνωστή ως  

η εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Η εκκλησία αυτή ανήκει στα 15 Παλαιοχριστιανικά και 

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης που 

συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO το 1988.  

Το μοναστήρι αυτό ιδρύθηκε από το 1360 έως το 

1370 από τον μοναχό και συγγραφέα Μακάριο 

Χούμνο,  έναν από τους πλουσιότερους στην 

αυτοκρατορία του 14ου αιώνα και ήταν αφιερωμένο 

στην Παναγία. Σύμφωνα με βυζαντινές πηγές, η Νέα Μονή χτίστηκε στο ωραιότερο 

σημείο της πόλης, σε ένα μέρος όπου κάποτε υπήρχε ένα παλάτι (Kourkoutidou – 

Nikolaidou, 1997).  

   Ο αρχιτεκτονικός τύπος του Προφήτη Ηλία είναι μοναδικός στη Θεσσαλονίκη. 

Πρόκειται για σταυροειδές εκκλησάκι με πλευρικές χορωδίες αθωνίτικου τύπου. 

Έχει τέσσερις μικρούς όρμους με θόλους  στις πλευρές των πλευρικών αψίδων, γνωστές 

με το όνομα χορωδίες. Οι όρμοι στα ανατολικά, χρησίμευαν ως ιεραποστολές και στα 

δυτικά ως παρεκκλήσια (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Ο κύριος χώρος της εκκλησίας καλύπτεται από μεγάλο θόλο, διαμέτρου 5,50 μ.  

Μία μικρή σκάλα οδηγεί στον επάνω όροφο σε ένα στενό δωμάτιο πάνω από το ναό. Η 

λειτουργία αυτής της αίθουσας συνδέεται με τις αυτοκρατορικές υπηρεσίες και 

επομένως βρίσκεται σε εκκλησίες που συνδέονταν με μέλη της αυτοκρατορικής 

οικογένειας. Η δυτική πλευρά και τα τμήματα της βόρειας και νότιας πλευράς της 

εκκλησίας περικλείονται από ανοικτό περιπατητικό  

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Η εκκλησία χτίστηκε από σειρές καλοσχηματισμένων τετραγώνων λευκής πέτρας, 

εναλλασσόμενα με δύο ή τρεις σειρές τούβλων. Αυτό το σύστημα τοιχοποιίας ήταν 

πολύ σπάνιο στην Μακεδονία, αλλά κυριαρχούσα στην Κωνσταντινούπολη. 

Σε αυτή τη τοιχοποιία χρησιμοποιήθηκε λάσπη ως κονίαμα και ασβεστοκονίαμα μόνο 

για τους εξωτερικούς αρμούς.  

Εικόνα 20: Ο ναός του Προφήτη Ηλία 
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Η σημερινή μορφή του μνημείου είναι  προϊόν των έργων αποκατάστασης που 

πραγματοποιήθηκαν το 1956-1961, κατά τη διάρκεια των οποίων ανακατασκευάστηκαν 

το περιπατητικό, οι θόλοι πάνω από το νάρθηκα και τα παρεκκλήσια στα δυτικά 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Η ζωγραφισμένη διακόσμηση διασώζεται κυρίως στο ναό και στα ξωκλήσια. 

Διατηρούνται σκηνές της παιδικής ηλικίας και των Θαυμάτων του Χριστού και μερικές 

μεμονωμένες μορφές αγίων. Οι τοιχογραφίες συνήθως χρονολογούνται από το 1360 

έως το 1370 και έχουν εντυπωσιακό πλούτο και πρωτοφανή ρεαλισμό σε μερικές 

σκηνές και μορφές (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

Η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης 

 

Η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης βρίσκεται 

στα δυτικά της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία 

κοντά στα τείχη της πόλης. Είναι ένα από τα 

15 Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά 

Μνημεία της Θεσσαλονίκης που 

συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 

1988. 

Η κομψή εκκλησία της Αικατερίνης Παλαιολόγου είναι μια από τις πιο «άγνωστες» 

εκκλησίες της πόλης. Το βυζαντινό της όνομα της εκκλησίας δεν είναι γνωστό και οι 

ιστορικές πηγές είναι ιδιαίτερα περιορισμένες σε αυτή την περίπτωση (Kourkoutidou – 

Nikolaidou, 1997).  

   Η εκκλησία ανήκει στον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο με αυτή της εκκλησίας των Αγίων 

Αποστόλων και είναι μια πολύπλοκη σταυροειδής εκκλησία, περικυκλωμένη από ένα 

κλειστό περιπατητικό που τελειώνει ανατολικά σε δύο συμμετρικά παρεκκλήσια. 

Διαφέρει όμως σε ένα στοιχείο από την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων καθώς δεν 

έχει εξωνάρθηκα. Οι προσόψεις χαλαρώνουν με μια τοξοειδή μισοστοιχεία και τα 

διακοσμητικά τούβλα με μαρμάρινο γείσο διαιρούν το κυβικό σώμα της εκκλησίας 

κάθετα δημιουργώντας έναν ισχυρό οριζόντιο άξονα.  

  Εικόνα 21: Η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης 
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Ένας παράγοντας που συμβάλλει στις κομψές 

αναλογίες της εκκλησίας είναι ο κατακόρυφος 

κατακερματισμός των όγκων μέσω μιας ανερχόμενης 

σειράς οροφών. 

Το κτίριο χρονολογείται από διάφορους μελετητές 

μεταξύ του τέλους του 13ου αιώνα και της τρίτης 

δεκαετίας του 14ου (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).                  

   Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης που έγιναν στο μνημείο από το 1947 

έως το 1951, αποκαλύφθηκε και η ζωγραφισμένη διακόσμηση της εκκλησίας,  

η οποία διατηρείται σε αποσπασματική κατάσταση. Η αψίδα του ιερού έχει σκηνές των 

Ιεραρχών και της Κοινωνίας των Αποστόλων. Στον κύριο θόλο, προφήτες και άγγελοι 

περιβάλλουν τον  Παντοκράτορα. Στο ναό υπάρχουν σκηνές από τα Θαύματα του 

Χριστού και το δυτικό τμήμα του περιπατητικού είναι διακοσμημένο με μεμονωμένες 

μορφές αγίων, κυρίως ερημίτες και στυλίτες (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων 

 

Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται στη νότια πλευρά, στην αρχή της οδού 

του Αγίου Δημητρίου, η οποία συμπίπτει με τη θέση της Πύλης Λέταια.  

Σύμφωνα με μια λαϊκή πεποίθηση οφείλει το όνομα του στους δώδεκα θόλους που 

συμβολίζουν τους αποστόλους. Κατά πάσα πιθανότητα, όμως, ο ναός είναι 

αφιερωμένος στην Παναγία (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997· Nikonanos, 1986).  

   Το μοναστήρι ιδρύθηκε την περίοδο 1310-1314, με επιχορήγηση του Πατριάρχη 

Νίφωνα Ι. Η συμβολή του αποθανατίζεται σε τρεις επιγραφές στην εκκλησία που 

καταγράφουν το όνομα του, την έδρα του και 

το γεγονός ότι ήταν ιδρυτής της εκκλησίας. 

Ο δεύτερος ιδρυτής του μοναστηριού θεωρείται 

ο ηγούμενος Παύλος, ένας μαθητής του 

Νίφωνα, ο οποίος απεικονίζεται γονατιστός 

μπροστά από την ενθρόνιστη Παναγία και τον 

Χριστό στο ανατολικό τείχος του νάρθηκα, 

πάνω από την βασιλική πόρτα.  

Η ταυτότητά του και η σύνδεσή του με το Νίφωνα καταγράφονται στην επιγραφή που 

συνοδεύει τη σκηνή αυτή.  

 Εικόνα 22: Κάτοψη της εκκλησίας της Αγίας 

Αικατερίνης 

 

Εικόνα 23: Ο ναός των Αγίων Αποστόλων 
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Μεταξύ των ετών 1520 και 1530 η εκκλησία μετατράπηκε σε τζαμί από τον Cezeri 

Kasım Pasha, από τον οποίον πήρε μετά το όνομά της. Ήταν επίσης γνωστή ως Soğuk 

Su Camii, δηλαδή τζαμί κρύου νερού, λόγω της δεξαμενής που βρίσκεται δίπλα στην 

εκκλησία (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997·  Nikonanos, 1986). 

    Το μοναστηριακό συγκρότημα περιλαμβάνει, εκτός από το καθολικό, μια πύλη στα 

νοτιοδυτικά και μια δεξαμενή στα βορειοδυτικά.  

Το μοναστήρι καταλαμβάνει σημαντική έκταση, περίπου 115 μέτρα. Η σημασία αυτού 

του πατριαρχικού ιδρύματος πιστοποιείται όχι μόνο από το μεγάλο του μέγεθος αλλά 

και από τη λαμπρότητα της αρχιτεκτονικής και της εσωτερικής διακόσμησης.  

Η πύλη, από την οποία σώζονται σήμερα δύο αψίδες, ήταν ένα επιβλητικό κτίριο που 

έμοιαζε με πύργο. Η δεξαμενή έχει προσεγμένη τοιχοποιία με διακοσμητικά τούβλα 

στην νότια όψη και η χωρητικότητα της υποδηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκε για ένα 

μεγάλο αριθμό μοναχών (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997· Nikonanos, 1986). 

   Το καθολικό ανήκει στον τύπο της τετράστρωτης εγκάρσιας-τετράγωνης εκκλησίας 

με νάρθηκα και περιπατητικό στις τρεις πλευρές. Το περιπατητικό τελειώνει στα 

ανατολικά και στεγάζεται με τέσσερις μικρούς θόλους στις γωνίες. 

Η ανατολική όψη του ιερού κυριαρχείται από μια μεγάλη επταπλή αψίδα και 

πλαισιώνεται από μικρότερες τρισδιάστατες αψίδες  

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997· Nikonanos, 1986). 

   Το εσωτερικό του ναού φωτίζεται από τα μεγάλα παράθυρα στα τύμπανα και από τα 

παράθυρα στον κυρίως θόλο. 

Ο λαμπρός ψηφιδωτός διάκοσμος της εκκλησίας πραγματοποιήθηκε χάρη στην 

επιχορήγηση του Πατριάρχη Νίφωνα. Η πρόθεση του Πατριάρχη ήταν να διακοσμήσει 

το πάνω μέρος της εκκλησίας με ψηφιδωτά και το κατώτερο μέρος με μαρμάρινη 

επίστρωση, έχοντας ως πρότυπο μάλλον τις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολής.  

Η απομάκρυνσή του, όμως, από τον πατριαρχικό θρόνο το 1314 τον εμπόδισε να 

ολοκληρώσει το φιλόδοξο έργο του και η διακόσμηση του μωσαϊκού περιορίστηκε στα 

τμήματα του ναού πάνω από το επίπεδο του γείσου (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Στον κύριο θόλο, τα ψηφιδωτά απεικονίζουν τον παντοκράτορα σε προτομή, που 

περιβάλλεται από δέκα προφήτες. Στη βάση του θόλου υπάρχουν απεικονίσεις των 

τεσσάρων ευαγγελιστών, με τον Άγιο Μανδήλιο και σκηνές από το Δωδεκάορτο.  

Η Γέννηση και η Βάφτιση του Χριστού απεικονίζονται στη νότια καμάρα του σταυρού, 

η Μεταμόρφωση και η Είσοδος του Χριστού στην Ιερουσαλήμ στα δυτικά, η Κάθοδος 

στην Κόλαση, η Σταύρωση και ένα μικρό μέρος του Ευαγγελισμού. Στον δυτικό τοίχο 
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σώζεται τμήμα από τη σκηνή της Κοίμησης της Θεοτόκου και δέκα ολόκληρες μορφές 

αγίων (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997· Nikonanos, 1986). 

    Τα ψηφιδωτά των Αγίων Αποστόλων  αποτελούν τα υπέρτατα παραδείγματα της 

τέχνης της Παλαιολογικής περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες κινήσεις των 

σωμάτων, την εμφάνιση των εκφράσεων των προσώπων και  την τάση  προς τον 

ρεαλισμό (Nikonanos, 1986).  

Τα χαμηλότερα τμήματα των τειχών του ιερού, του ναού και του περιπατητικού 

κοσμείται με μορφές ιεραρχών και διακόνων, ερημιτών, μαρτύρων και στρατιωτικών 

αγίων. Τα επάνω τμήματα των τοίχων του περιπατητικού και του εσωνάρθηκα έχουν 

σκηνές από την Παλαιά και τη Νέα Διαθήκη, από τη ζωή της Παναγίας και του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου και τους Σαράντα μάρτυρες. 

Στον τοίχο του νότιου τμήματος του περιπατητικού υπάρχει η εξαιρετική σκηνή του 

Δέντρου του Ιησού, αναφερόμενη στο οικογενειακό δέντρο της Παναγίας.   

Επιλέχτηκαν σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη  για τη διακόσμηση, σκηνές από τη 

Γέννηση και την παιδική ηλικία της Παναγίας ζωγραφίζονται επίσης στον εσωνάρθηκα.  

Τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα του περιστύλιο ήταν διακοσμημένα με σκηνές από τα 

ευαγγέλια. Η εξαιρετική σκηνή στο νότιο τοίχο του βόρειου τμήματος είναι η οπτική 

απόδοση ενός ύμνου που τραγουδιόταν την Παραμονή των Χριστουγέννων, η οποία 

συνδέεται και πάλι με την Παναγία. Το βόρειο παρεκκλήσι, αφιερωμένο στον Άγιο 

Ιωάννη τον Βαπτιστή, διακοσμείται με σκηνές από τη ζωή του, εκ των οποίων οι πιο 

εντυπωσιακές είναι ο Χορός της Σαλώμης στη γιορτή του Ηρώδη στο βόρειο τοίχο και 

η Γέννηση του Αγίου Ιωάννη.  

Τέλος, ο μικρός θόλος που στεγάζει το παρεκκλήσι έχει σκηνές της Παναγίας με τον 

Χριστό (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997· Nikonanos, 1986). 

 

 

Ο ναός του Άγιου Μηνά 

 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Μηνά βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της παλιάς πόλης της 

Θεσσαλονίκης, κοντά στη θάλασσα και το λιμάνι και θεωρείται ένας από τους 

αρχαιότερους Ναούς της Θεσσαλονίκης.  

Χρονολογείται από το 5ο μ.Χ. αιώνα και παρά τις ανοικοδομήσεις λόγω των πυρκαγιών 

που υπέστη, δεν έχασε το αρχικό του σχέδιο.  
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Η τελευταία ανοικοδόμηση του Ναού έγινε το 1852, σύμφωνα με μια εντοιχισμένη 

επιγραφή  πάνω από την κύρια είσοδο του Ναού. Όπως αναφέρεται σε διάφορες πηγές 

ο Ιερός Ναός του Αγίου Μηνά χρησιμοποιήθηκε στην αρχή ως Μοναστήρι.  

Εδώ μόνασε ο Άγιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης τον 9ο αιώνα (Kourkoutidou – 

Nikolaidou, 1997).  

   Κατά το έτος 1979 στη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από το 

μεγάλο σεισμό του έτους 1979 αποκαλύφθηκε μια ημιυπόγειος θολωτή κρύπτη 

παραπλεύρως του Ιερού Βήματος, εντός της οποίας βρέθηκαν πλήθος κιβωτίων με 

ανθρώπινα οστά. Σε πολλά κιβώτια τα οστά ήταν περιτυλιγμένα με επιτραχήλια και έξω 

των κιβωτίων αναγραφόταν “Ιερομόναχος …. Τάδε” ή “Μοναχός …. Τάδε“. Τα οστά  

αυτά τοποθετήθηκαν σε καινούρια κιβώτια και φυλάσσονται εντός του Παρεκκλησίου 

του Ναού (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Πίσω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει ένας πέτρινος αρχιερατικός άμβωνας, επί του 

οποίου, κατά την παράδοση, ανήλθε και μίλησε προς τους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος 

Παύλος κατά την δεύτερη επίσκεψη του στην Θεσσαλονίκη. Τον βράχο αυτό αργότερα 

οι Χριστιανοί τον λόξευσαν και χάραξαν πάνω του διάφορα παλαιοχριστιανικά 

σύμβολα.  

Τέλος, η παράδοση αναφέρει ότι στο χώρο που βρίσκεται σήμερα ο Ιερός Ναός ήταν η 

κατοικία του Αγίου Ιάσωνος, ο οποίος υποδέχθηκε τον απόστολο Παύλο στη 

Θεσσαλονίκη (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

5.2.7.  Βυζαντινά μνημεία γύρω από τη Αρχαία Αγορά 

 

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου 

 

Στη βόρεια πλευρά της Αγοράς, η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται σε μια 

περιοχή με ένα μεγάλο συγκρότημα δημόσιων λουτρών της ρωμαϊκής εποχής. 

Ανήκει στα δεκαπέντε Παλαιοχριστιανικά 

και Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 

που συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 

1988.  

Σύμφωνα με την παράδοση, σε αυτά τα 

Εικόνα 24: Ο ναός του Αγίου Δημητρίου                                                              
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λουτρά, ο χριστιανός Δημήτριος, ένας Ρωμαίος αξιωματούχος συνελήφθη στη στοά της 

Αγοράς και φυλακίστηκε με εντολή του Γαλερίου. Ο Δημήτριος μαρτύρησε σε αυτό το 

μέρος και μετά το θάνατό του οι συμπατριώτες του έκρυψαν  το πτώμα του 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  

   Τον 5ο αιώνα, ο Λεόντιος, έπαρχος του θέματος του Ιλλυρικού, μετά την θεραπεία 

του από μια ασθένεια, την οποία απέδωσε στον Άγιο Δημήτριο, έχτισε μια μεγάλη 

βασιλική και μεταβίβασε σε αυτήν τον τάφο του Αγίου.  

Η βασιλική του 5ου αιώνα κάηκε μετά το σεισμό το 620 και ανανεώθηκε την επόμενη 

χρονιά. Η βασιλική αυτή του 7ου αιώνα φαίνεται να έχει διατηρήσει τη μορφή της 

εκκλησίας του 5ου αιώνα, στη οποία ενσωματώθηκαν μεγάλα τμήματα (Kourkoutidou 

– Nikolaidou, 1997). 

   Σε όλη τη βυζαντινή περίοδο, η λατρεία του Αγίου Δημητρίου και η πίστη στη 

θαυματουργή χάρη του εξαπλώθηκε όχι μόνο πιο πέρα από τα όρια της πόλης αλλά και 

της ίδιας της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η εκκλησία και η πόλη  τιμά τον Άγιο 

Δημήτριο κάθε Οκτώβριο προσελκύοντας προσκυνητές από πολλές χώρες της Ευρώπης 

και της Ασίας.  

Το 1493 οι Τούρκοι μετέτρεψαν την εκκλησία σε τζαμί (Kasımiye Camii), αφήνοντας 

στους χριστιανούς ένα μέρος των ρωμαϊκών λουτρών στα βορειοδυτικά της εκκλησίας 

για να λατρεύουν τον Άγιο.  

Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου αποκατέστησε τη χριστιανική λατρεία μετά την 

απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους το 1912. Η μεγάλη πυρκαγιά 

όμως η οποία κατέστρεψε το κέντρο της πόλης το 1917 κατέστρεψε και το μεγαλύτερο 

τμήμα της εκκλησίας για δεύτερη φορά. Η αποκατάσταση της εκκλησίας 

ολοκληρώθηκε το 1949. 

Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου είναι πεντάκλιτη σταυρική βασιλική έχοντας προς το 

ιερό ένα επιπλέον εγκάρσιο (κατά πλάτος) κλίτος, νάρθηκα και υπερώο (Kourkoutidou 

– Nikolaidou, 1997).  

   Σήμερα το πρώτο πράγμα που αντικρίζει ο προσκυνητής είναι η εκατέρωθεν διπλή 

πυργοειδής πρόσοψη με πεντάλοβα και τρίλοβα παράθυρα. Μέσω της κεντρικής 

εισόδου γίνεται η είσοδος στον νάρθηκα, όπου απαντά το λεγόμενο τρίβηλο, δηλαδή 

δύο κίονες, οι οποίοι χωρίζουν το σημείο σε τρία ανοίγματα και τα οποία καλύπτονταν 

με τρείς κουρτίνες. Το κεντρικό κλίτος, φέρει υπερυψωμένη ξυλόστεγη οροφή σε 

σχέση με τα διπλανά 4 πλάγια κλίτη. Στοιχείο το οποίο προσφέρει πλούσιο φως. Στο 

μέσον του κεντρικού κλίτους, δίπλα στην μια κιονοστοιχία, διακρίνεται εξαγωνική 

βάση, στην οποία εδράζονταν ένας άμβωνας. Οι κιονοστοιχίες, δυο φορές διακόπτονται 
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στο ίδιο ύψος από πεσσούς. Η ίδια η θριαμβευτική κόγχη του Ιερού ήταν βαθμιδωτή 

και είχε όπως και σήμερα πεντάλοβο παράθυρο (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βασιλικής είναι η ψηφιδωτή διακόσμηση.  

Από τα έντεκα σωζόμενα ψηφιδωτά τα τέσσερα ανήκουν στον 5
ο
 αιώνα (Kourkoutidou 

– Nikolaidou, 1997). 

Τα δύο σωζόμενα στο ναό είναι :  

Η «Αφιέρωση των παιδιών προς τον Άγιο», όπου 

παριστάνεται ο Άγιος Δημήτριος μπροστά στο Κιβώριο 

με τα χέρια υψωμένα σε προσευχή. Δεξιά μια γυναίκα 

οδηγεί στον Άγιο ένα παιδί κρατώντας το από τους όμως 

ενώ αυτό απλώνει τα χέρια του προς αυτόν.  

Ο «Άγιος Δημήτριος με Αγγέλους», όπου απεικονίζεται 

ο Άγιος Δημήτριος σε ορθή στάση ντυμένος με υπατική χλαμύδα και πλάι του 

διακρίνεται ένα ορεινό τοπίο και ένας 

άγγελος.  

Τα άλλα δύο βρίσκονται στο Βυζαντινό 

Μουσείο: Το πρώτο είναι ένα κομμάτι 

ψηφιδωτού, όπου σώζεται το κεφάλι του 

Αγίου και το άλλο ψηφιδωτό απεικονίζει 

ένα παγώνι (Kourkoutidou – Nikolaidou, 

1997).  

   Στη συνέχεια, στον 7
ο
 αιώνα έχουν 

αποδοθεί τα ψηφιδωτά:  

Ο «Άγιος Δημήτριος με δύο παιδιά» στον βορειοδυτικό πεσσό, όπου 

παρουσιάζεται  ο Άγιος με δύο παιδία, τα οποία φορούν χλαμύδα και 

σηκώνουν τα χέρια τους σε στάση ικεσίας.  

«Ο Άγιος Δημήτριος δεόμενος», όπου παριστάνεται ο Άγιος Δημήτριος 

να προσεύχεται και στο Νοτιοδυτικό πεσσό απεικονίζεται ο «Άγιος 

Δημήτριος με τον επίσκοπο Ιωάννη και τον κτίτορα Λεόντιο»,  

«Ο Άγιος Δημήτριος με κληρικό» και «Ο Άγιος Σέργιος».  

Τέλος, στο δυτικό τοίχο του κεντρικού κλίτους παρουσιάζεται ο 

«Άγιος Δημήτριος με τέσσερεις κληρικούς»  (Kourkoutidou – 

Nikolaidou, 1997· Μέντζος, 2011).  

   Όσο αναφορά την Κρύπτη κάτω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου είναι στο 

ανατολικό τμήμα του ρωμαϊκού λουτρού, στο οποίο σύμφωνα με την παράδοση ο άγιος 

Εικόνα 25: Η Αφιέρωση των παιδιών προς τον            

Άγιο  Δημήτριο                                  

 

Εικόνα 26: Ο Άγιος Δημήτριος με Αγγέλους                                                      

Εικόνα 27: Ο Άγιος 

Δημήτριος με δύο παιδιά 

 

Εικόνα 1: Ο ναός της 

Παναγίας των Χαλκέων 

 

Εικόνα 24: Ο ναός των 

Αγίων Αποστόλων 
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φυλακίστηκε και μαρτύρησε με το δόρυ. Σε όλες τις πρώτες χριστιανικές και βυζαντινές 

περιόδους, η Κρύπτη, με το ciborium, ήταν ο κύριος τόπος λατρείας του μάρτυρα και 

σχετίζεται ειδικότερα με την πεποίθηση ότι το μύρο προέρχεται από τις πληγές του. 

Στη ρωμαϊκή περίοδο, η Κρύπτη βρισκόταν στο ισόγειο. Σήμερα, η είσοδος σε αυτή 

γίνεται από το νότια πτέρυγα της εκκλησίας. Κατεβαίνοντας τη σκάλα, συναντάμε μια 

μικρή εκκλησία στα αριστερά και με ένα παράθυρο στην αψίδα του ιερού. Αυτή η 

μικρή εκκλησία θεωρείται ότι ήταν ο χώρος του μάρτυρα (Kourkoutidou – Nikolaidou, 

1997). 

  Τέλος, η Κρύπτη αποτελείται από ένα μικρό, ημικυκλικό δωμάτιο που σχηματίζεται 

από τέσσερις κολώνες σε ημικύκλιο και με κιονοστοιχίες που το περικλείουν. 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  

 

 

Ο ναός της Παναγίας των  Χαλκέων 

 

Ο ναός της Παναγίας των Χαλκέων βρίσκεται νότια από την αρχαία αγορά της 

Θεσσαλονίκης, προς το κέντρο της παλιάς πόλης, χρονολογείται τον 11ο αιώνα και 

ανήκει στα 15 Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης που 

συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 

1988. (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997) 

   Το βυζαντινό όνομα της Παναγίας των 

Χαλκέων το πήρε από τη γειτονική 

χαλκευτική στοά που υπάρχει στην περιοχή 

ως και σήμερα και στην οποία λειτουργούν 

τα εργαστήρια των χαλκωματάδων και 

αργυροχρυσοχόων. 

Σύμφωνα με μια επιγραφή στη δυτική είσοδο η εκκλησία χτίστηκε το 1028 από τον 

βασιλικό πρωτοψαθάτο Χριστόφορο, τον κατεπάνω της Λαγουβαρδίας και από την 

οικογένειά του, σε ένα χώρο στον οποίον προηγουμένως υπήρχε ένα παγανιστικό σπίτι 

λατρείας (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997· Τσιτουρίδου, 1875). 

   Η εκκλησία είναι σταυροειδούς εγγεγραμμένη με τρούλο. Οι  γωνίες του σταυρού 

διαμορφώνονται σε μικρά τετράγωνα δωμάτια που στεγάζονται με θόλους των ιστίων. 

Στη μέση του βόρειου τοίχους του ναού βρίσκεται το επιτύμβιο μνημείο του ιδρυτή. 

Εικόνα 28: Ο ναός της Παναγίας των  

Χαλκέων 
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Στα ανατολικά της εκκλησίας βρίσκεται ένα τριμερές ιερό με τρισδιάστατη κεντρική 

αψίδα.  

Το εξωτερικό της εκκλησίας παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα άρθρωση. Στην τοιχοποιία 

παρατηρούνται εναλλασσόμενες σειρές από τούβλα που καλύπτονται με γύψο. 

Στη συνέχεια, ένα μαρμάρινο γείσο περιβάλλει ολόκληρη την εκκλησία και οι λεπτοί 

θόλοι, τα αετώματα και οι καμπυλωτές καμάρες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

αρμονικού συνόλου. 

Παρά την κακή διατηρητέα κατάσταση της  ζωγραφισμένης διακόσμηση της εκκλησίας 

παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον, διότι το μεγαλύτερο μέρος των τοιχογραφιών 

υλοποιήθηκαν ταυτόχρονα με την ίδρυση της εκκλησίας (Kourkoutidou – Nikolaidou, 

1997· Τσιτουρίδου, 1875). 

   Το εικονογραφικό πρόγραμμα της εκκλησίας περιλαμβάνει σκηνές από τη ζωή του 

Χριστού, όπως το Δωδεκάρτο, τα Πάθη, σκηνές από τη Θεία Ευχαριστία στα πλευρικά 

τοιχώματα και τη Ανάληψη, η οποία βρίσκεται στον κύριο θόλο.  

Από αυτά τα έργα ζωγραφικής, αυτά που σώζονται είναι λίγα υπολείμματα της 

Κοίμησης της Θεοτόκου, μερικές μορφές μεμονωμένων αγίων και τρεις από τις είκοσι 

τέσσερις σταντάδες του Ακάθιστου Ύμνου (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997· 

Τσιτουρίδου, 1875).  

 

 

Ο ναός της Παναγίας Αχειροποίητου 

 

Ο ναός της Παναγίας Αχειροποίητου είναι μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική στην οδό 

της Αγίας Σοφίας. Είναι μια από τις παλαιότερες 

εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, που χρονολογείται από 

τον 5ο αιώνα και ανήκει σε ένα από τα δεκαπέντε 

Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Μνημεία της 

Θεσσαλονίκης που συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1988.  

Χτίστηκε σε ένα ρωμαϊκό συγκρότημα δημόσιων 

λουτρών, τμήματα των οποίων διατηρούνται έξω και 

κάτω από την εκκλησία. 

Η παλαιοχριστιανική βασιλική αναφέρεται μέχρι τον 14ο αιώνα ως ο ναός της 

Παναγίας και ως η Μεγάλη Εκκλησία της Θεοτόκου, μητέρα του Θεού. 

Εικόνα 29: Ο ναός της Παναγίας Αχειροποίητου 
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Η ονομασία Παναγία Αχειροποίητου εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ένα έγγραφο που 

χρονολογείται από το 1320. Το όνομα αυτό πιθανότατα να συνδέεται με την λατρευτική 

εικόνα της Παναγίας σε μια στάση ικεσίας, η οποία βρίσκεται μέσα στην εκκλησία 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Μετά την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους, ο Σουλτάνος Μουράτ Β 

μετέτρεψε την εκκλησία σε τζαμί με το όνομα Eski Camii, το οποίο παρέμεινε το 

επίσημο τούρκικο τζαμί καθ' όλη την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Όσο αναφορά τη ψηφιδωτή διακόσμηση παρατηρείται η εναλλαγή διακοσμημένης 

και μη διακοσμημένης επιφάνειας ακολουθώντας τη τάση της παλαιοχριστιανικής 

περιόδου. 

Ένα ψηφιδωτό που ξεχωρίζει είναι η παράσταση των Σαράντα Μαρτύρων της 

Σεβαστείας, οι οποίοι μαρτύρησαν υπό τη βασιλεία του αυτοκράτορα Λικίνιου. 

Δεκαοκτώ μορφές μαρτύρων σώζονται, σε μια ρυθμική, γραμμική διάταξη πλήρους 

μήκους και εναλλάσσονται με προτομές μαρτύρων πάνω από την κορυφή κάθε 

καμάρας. Οι μάρτυρες εμφανίζονται φορώντας στρατιωτική στολή κρατώντας ένα 

σταυρό που συμβολίζει τον θάνατο του μάρτυρα. Σε κάθε άκρο της σειράς των 

μαρτύρων παρατηρείται ένα κηροπήγιο με ένα αναμμένο κερί, το οποίο θυμίζει σκηνές 

με ταφικό χαρακτήρα. 

Παρά το γεγονός ότι τα ψηφιδωτά χρονολογούνται με το 450 οι προτομές των 

μαρτύρων εμφανίζουν στοιχεία του 13ου αιώνα (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

 

 

Ο ναός της Αγίας Σοφίας 

 

Λίγο πιο πέρα νότια του ναού της Παναγίας Αχειροποίητου βρίσκεται ο ναός της Αγίας 

Σοφίας, η οποία από τον 8 ο αιώνα μέχρι και την μετατροπή της σε τζαμί το 1523/24 

ήταν  η « Μεγάλη Εκκλησία » της Θεσσαλονίκης, δηλαδή ο καθεδρικός ναός της 

Πόλης. Σήμερα ο ναός της Αγίας Σοφίας 

ανήκει στα 15 Παλαιοχριστιανικά και 

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης που 

συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 

1988 (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).  

   Εικόνα 30: Ο ναός της Αγίας Σοφίας 
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   Ο ναός της Αγίας Σοφίας είναι μια βασιλική σταυροειδής εγγεγραμμένη με τρούλο 

και είναι αφιερωμένη στη Σοφία και στον Λόγο του Θεού.  

Ο ναός χτίστηκε κατά τα μέσα του 7ου αιώνα στη θέση μιας 

μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής, η οποία καταστράφηκε, πιθανόν από σεισμό, 

στις αρχές του συγκεκριμένου αιώνα.  

Το 1204, όταν με την Δ΄ Σταυροφορία κυριεύθηκε η πόλη από τους σταυροφόρους, η 

Αγία Σοφία μετατράπηκε στον καθολικό καθεδρικό ναό της Θεσσαλονίκης μέχρι το 

1224, όπου η πόλη καταλήφθηκε από τα στρατεύματα του δεσποτάτου της Ηπείρου.  

Από το 1246 μέχρι το 1523/24 υπήρξε ο μητροπολιτικός ναός της πόλης όταν η 

Θεσσαλονίκη κατακτήθηκε από την  Αυτοκρατορία της Νίκαιας (Kourkoutidou – 

Nikolaidou, 1997). 

   Εξωτερικά, η εκκλησία είναι ένα βαρύ, κυβικό κτίριο, αλλά με ενδιαφέρουσα 

τοιχοποιία λευκής πέτρα, η οποία εναλλάσσεται από τούβλα. Στη βορειοδυτική του 

γωνία υψώνεται ένας πυργίσκος, ο οποίος 

κατασκευάστηκε επί τουρκοκρατίας.  

Εσωτερικά, η εκκλησία έχει τετράγωνη 

κάτοψη και διαθέτει νάρθηκα στη δυτική 

πλευρά, τρία κλίτη στον κυρίως χώρο και 

τριμερές Ιερό Βήμα στα ανατολικά, με μία 

μεγάλη κεντρική αψίδα που πλαισιώνεται από 

δύο μικρότερες. Στο μεσαίο κλίτος, το οποίο 

είναι διευρυμένο σε σχέση με τα πλαϊνά, 

σχηματίζεται ένας σταυρός και υπάρχουν 

τέσσερις ογκώδεις γωνιακοί πεσσοί που 

συγκρατούν τον τρούλο (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997).                                                                       

    Η ζωγραφική διακόσμηση του ναού υλοποιήθηκε σε διαφορετικές εποχές και 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αξιοσημείωτο είναι το ανεικονικό ψηφιδωτό από 

την περίοδο της Εικονομαχίας (τέλη 8ου αιώνα) στην καμάρα του Ιερού Βήματος. 

Το έργο που αναμφισβήτητα 

ξεχωρίζει είναι το ψηφιδωτό της 

Ανάληψης στον τρούλο, το οποίο 

χρονολογείται τον 9ο αιώνα και 

αποτελεί μία από τις κορυφαίες 

συνθέσεις της βυζαντινής τέχνης. 

       Εικ 

   Εικόνα 31: Κάτοψη Αγίας Σοφίας 

 Εικόνα 32: Η Ανάληψη  

https://el.wikipedia.org/wiki/7%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%84_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82
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Πρόκειται για μια μνημειώδη σύνθεση στην οποία οι εκφραστικές μορφές των 

αποστόλων κινούνται σε ένα βραχώδες τοπίο, παρουσιάζοντας έντονα συναισθήματα 

φόβου, θαύματος και έκπληξης.  

Στο κέντρο  διακρίνεται ο Χριστός να ανεβαίνει σε κυκλική δόξα, στην κορυφή του 

θόλου. Ανάμεσα στις μορφές των αποστόλων παρατηρείται η υπερβατική μορφή της 

Παναγίας και οι μορφές των αγγέλων, οι οποίες αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 

Γης και Ουρανού (Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Επιπλέον, στον νάρθηκα της εκκλησίας διατηρούνται λίγες τοιχογραφίες του 11ου 

αιώνα με μορφές αγίων μοναχών και τοπικών αγίων της Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το ανεικονικό ψηφιδωτό από την περίοδο της Εικονομαχίας 

(τέλη 8ου αιώνα) στην καμάρα του Ιερού Βήματος (Kourkoutidou –  

Nikolaidou, 1997).  

 

 

5.2.8. Υπόγεια Πόλη της Θεσσαλονίκης 

 

Κάτω από τις πολυκατοικίες της σύγχρονης Θεσσαλονίκης υπάρχει μια υπόγεια πόλη,  

η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων. 

   Πρόκειται για έναν αρχαίο πολιτισμό που αποκαλύπτεται καθημερινά με τις 

ανασκαφές κατά την κατασκευή του μετρό. Έως τώρα έχουν βρεθεί αρχαίες αγορές, 

βυζαντινές εκκλησίες, μαρμαρόστρωτοι δρόμοι, ρωμαϊκά υδραγωγεία και αρχαία 

νεκροταφεία. 

Επίσης, βρέθηκαν: 3000 τάφοι, 5000 αγγεία, 1500 κοσμήματα και  8 χρυσά στεφάνια 

που είναι αντίστοιχα εκείνων των ανασκαφών της Βεργίνας. 

Η βυζαντινή αυτή πόλη αναμένεται στα επόμενα χρόνια να αξιοποιηθεί ως ένα ακόμα 

αξιοθέατο μοναδικό στο είδος του (Ασλανίδης, 2012) 
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5.2.9. Χαρτογράφηση Βυζαντινών Μνημείων της Θεσσαλονίκης 

 

 

Εικόνα 33: Χαρτογράφηση Βυζαντινών Μνημείων της Θεσσαλονίκης 

(Υπό επεξεργασία της πηγής Google Maps). 

Το κόκκινο περίγραμμα δηλώνει τα όρια της Θεσσαλονίκης τη Βυζαντινή Εποχή.  

Τα τείχη και η Αγορά (αρίθμηση με γκρι χρώμα)  

1. Ανατολικό Τείχος 

2. Επταπύργιο 

3. Ανατολικό Τείχος 

Βυζαντινά μνημεία στα παράλια του ανατολικό του τείχους (αρίθμηση με άσπρο 

χρώμα)  

1. Λευκός Πύργος 

2. Ο ναός του Αγίου Αντωνίου 

3. Ο ναός της Νέας Παναγίας 

4. Cemetery Basilica 

Βυζαντινά μνημεία στο κέντρο της πόλης  (αρίθμηση με κόκκινο  

χρώμα)  

1. Η εκκλησία της Υπαπαντής 
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2. Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

3. Ο ναός της Παναγίας Γοργοεπηκόου 

4. Ο Ναός του Αγίου Παντελεήμονος  

5. Ροτόντα 

Οι δρόμοι της Άνω Πόλης  (αρίθμηση με κίτρινο χρώμα)  

1. Ναός του Αγίου Νικολάου του Ορφανού  

2. Ναός Παναγίας Λαγουδιανής 

3. Βυζαντινά λουτρά 

4. Μονή Λατόμου 

5. Μονή Βλατάδων 

6. Βυζαντινή δεξαμενή 

Βυζαντινά μνημεία κατά μήκος των τειχών (αρίθμηση με πράσινο χρώμα)  

1. Πύργος Τριγωνίου 

Βυζαντινά μνημεία από την Άνω Πόλη προς στο το λιμάνι του Μέγα Κωνσταντίνου  

(αρίθμηση με πορτοκαλί χρώμα)  

1. Ναός του Προφήτη Ηλία 

2. Η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης 

3. Ο ναός των Αγίων Αποστόλων 

4. Ο ναός του Άγιου Μηνά 

Βυζαντινά μνημεία γύρω από τη Αρχαία Αγορά (αρίθμηση με μπλε χρώμα)  

1. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου 

2. Ο ναός της Παναγίας των  Χαλκέων 

3. Ο ναός της Παναγίας Αχειροποίητου 

4. Ο ναός της Αγίας Σοφίας 
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Κεφάλαιο 6. Μελετώντας την περίπτωση του Μουσείου 

Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης 

 

6.1. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού  

 

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού βρίσκεται στη Λεωφόρο Στρατού στη 

Θεσσαλονίκη, ένα δημόσιο Μουσείο που υπάγεται στη περιφερειακή μονάδα του 

Υπουργείου Πολιτισμού. Το Μουσείο λειτουργεί από το 1994 και περιλαμβάνει  11 

αίθουσες, οι οποίες άνοιξαν σταδιακά ως το 2004. Το 2005 το Μουσείο τιμήθηκε με  

το «Βραβείο Μουσείου» του Συμβουλίου της Ευρώπης
 
ενώ παράλληλα ως κτίριο,  

το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, θεωρείται ένα από τα καλύτερα έργα δημόσιας 

αρχιτεκτονικής που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. 

Η ίδρυση του Μουσείου αποφασίστηκε το 1913, ένα μόλις χρόνο μετά την 

απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Αρχικά, προτάθηκε να στεγαστεί στη Μονή 

Αχειροποιήτου, αλλά δεν υλοποιήθηκε η απόφαση αυτή και για λόγους ασφαλείας τα 

αρχαία της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν στην Αθήνα στο Χριστιανικό και Βυζαντινό 

Μουσείο. Τελικά εντάχθηκαν στη συλλογή του Βυζαντινού Μουσείου της Αθήνας 

(Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 2017). 

   Αρκετές δεκαετίες μετά, επανήλθε το θέμα με την ίδρυση Βυζαντινού Μουσείου στη 

Θεσσαλονίκη. Τον σχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό κέρδισε ο Κυριάκος Κρόκος. Το 

κτήριο θεμελιώθηκε το 1989 και τα εγκαίνια έγιναν στις 11 Σεπτεμβρίου του 1994.  

Λίγους μήνες προτού εγκαινιαστεί το μουσείο, μεταφέρθηκαν από την Αθήνα στη 

Θεσσαλονίκη τα αρχαία που ήταν εκεί από το 1916, μέρος των οποίων παρουσιάστηκε 

στην έκθεση «Βυζαντινοί θησαυροί της Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι της επιστροφής» 

(Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 2017). 

   Μεγάλο μέρος των συλλογών που είτε εκτίθενται σήμερα στη μόνιμη έκθεση είτε 

φυλάσσονται στις αποθήκες του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού είναι  από δωρεές 

και χορηγίες  για την αγορά κινητών μνημείων ή έργων τέχνης.  

Τα αντικείμενα των συλλογών ξεπερνούν τις 2000, ενώ οι δωρητές ανέρχονται  

στους 40 (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 2017). 

   Εκτός από τη έκθεση των αντικειμένων το Μουσείο διαθέτει επτά εξειδικευμένα 

εργαστήρια συντήρησης με σύγχρονο για τα δεδομένα της εποχής εξοπλισμό, ψηφιακή 

βάση δεδομένων και πρότυπες αποθήκες για τη συστηματική οργάνωση και 

αποτελεσματική διαχείριση του υλικού. Τα εργαστήρια συντήρησης πλήρως 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1913
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1916


[73] 
 

εξοπλισμένα, ειδικεύονται σε συγκεκριμένα είδη αρχαιολογικού υλικού, ξύλου και 

εικόνων, κεραμικής και γυαλιού, μετάλλου, χαρτιού, τοιχογραφιών, ψηφιδωτού, 

μαρμάρου και πέτρας, υλοποιούν σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και συντήρησης που 

είναι αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και γίνονται πόλος έλξης 

εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης φοιτητών και σπουδαστών από το εσωτερικό και 

το εξωτερικό. Συνεργάζονται με εγχώρια και διεθνή ερευνητικά κέντρα, ενώ 

αναλαμβάνουν τη συντήρηση και συλλογών άλλων χωρών στα πλαίσια ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Σε αυτά συντηρούνται εκτός από τα αντικείμενα των συλλογών του 

Μουσείου και φιλοξενούμενα από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλους 

φορείς κοινωφελούς χαρακτήρα, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του έμπειρου και 

εξειδικευμένου προσωπικού. Στόχος τους είναι αυτό το έργο να προβάλλεται μέσα από 

ημερίδες, σεμινάρια, ειδικές εκδόσεις και περιοδικές εκθέσεις με εκπαιδευτικό και 

διαδραστικό χαρακτήρα (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 2017). 

    Στη συνέχεια, το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου σχεδιάζει και 

υλοποιεί εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες από το 1998 στα πλαίσια ή μη 

επετειακών εορτασμών εθνικής, πανευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας, με στόχο την 

προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη δια 

βίου εκπαίδευση, προωθώντας και ενθαρρύνοντας δράσεις που απευθύνονται στο ευρύ 

κοινό, σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, ΑμεΑ, ευαίσθητες - 

περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, που αφορούν στη βιωματική προσέγγιση 

πτυχών του βυζαντινού πολιτισμού, χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό. 

Παράλληλα, το Μουσείο διαθέτει εκδοτική δραστηριότητα με μονογραφίες, οδηγούς, 

ενημερωτικά φυλλάδια, εκπαιδευτικό υλικό, ετήσιο ημερολόγιο-λεύκωμα από το 2000 

και επιστημονικό περιοδικό από το 1994-2006 (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 

2017). 

   Το Μουσείο επίσης περιέχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία τα τελευταία τρία 

χρόνια αξιοποιείται ως εκθεσιακός χώρος, λόγω του πλούσιου εκθεσιακού 

προγράμματος του μουσείου, κύρια πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων που φέρει το όνομα 

του δημιουργού του κτιρίου Κυριάκου Κρόκου, αίθριο, δύο αμφιθέατρα, ένα μικρότερο 

στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου, το «Μελίνα Μερκούρη» και ένα μεγαλύτερο στο 

κτίριο Διοίκησης το «Στέφανος Δραγούμης», όπου διεξάγονται εκπαιδευτικές και 

πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις λόγου και τέχνης, προβολές, διαλέξεις, 

ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Επιπρόσθετα, διαθέτει πωλητήριο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, όπου ο 

επισκέπτης μπορεί να αγοράσει εκδόσεις που σχετίζονται με πολιτιστικά, αρχαιολογικά, 
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ιστορικά θέματα, βιβλία τέχνης, παιδικά βιβλία, αντίγραφα αρχαιολογικών 

αντικειμένων από την αρχαιότητα έως τη μεταβυζαντινή περίοδο, σύγχρονες 

κατασκευές εμπνευσμένες από τα εκθέματα του Μουσείου, είδη ένδυσης, κοσμήματα, 

πρακτικά δώρα, παιχνίδια, αφίσες και κάρτες. 

Στη συνέχεια, το Μουσείο διαθέτει καφέ - εστιατόριο, το οποίο εκμισθώνεται από το 

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων σε ιδιώτη (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 2017). 

    Θα πρέπει να αναφερθούν επιπλέον δύο σημαντικά στοιχεία του Μουσείου, το πρώτο 

είναι η επισκεψημότητα τα τελευταία χρόνια και το δεύτερο είναι η τιμή του εισιτηρίου.  

Το α’ εξάμηνο (1/1-30/6), λοιπόν, το έτος 2015 επισκέφτηκαν το Μουσείο 63.335 

επισκέπτες και το β’ εξάμηνο (1/7-31/12), του ίδιου έτους 113.226. 

Το έτος 2016, το α’ εξάμηνο ( 1/1-30/6) επισκέφτηκαν το Μουσείο 51.293 επισκέπτες 

και το β’ εξάμηνο του ίδιου έτους 94.448 (βλ. παράρτημα 1, σελ 89). 

Όσο αναφορά τη τιμή των εισιτηρίων. Το κανονικό εισιτήριο κοστίζει 8 ευρώ από τις  

1 Απριλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και 4 ευρώ από τις 1 Νοεμβρίου μέχρι τις 31 

Μαρτίου. Η Δωρεάν είσοδος επιτρέπεται σε φοιτητές, καθηγητές, ξεναγούς, σε άτομα 

με αναπηρία και σε πολύτεκνες οικογένειες (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 2017) . 

   Τέλος, ο στόχος του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού είναι: 

 Να καταστεί το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ελκυστικό χώρο για όλες τις 

ηλικίες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και ανεξάρτητα από το επίπεδο 

εκπαίδευσής τους, ένα Μουσείο προσβάσιμο με επίκεντρο τον άνθρωπο.  

 Να ενταχθεί το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ως χώρος πολιτισμού και 

παιδείας στον κοινωνικό ιστό της πόλης, στην πολιτιστική της ζωή, σύμφωνα με 

τους σκοπούς και τους στόχους ενός σύγχρονου Μουσείου (Μουσείο 

Βυζαντινού Πολιτισμού, 2017).  
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6.2. Μεθοδολογία της Έρευνας  

 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος.  

Η ποιοτική μέθοδος εφαρμόζονται σε ερευνητικά εγχειρήματα που στοχεύουν στην 

περιγραφή, ανάλυση και κατανόηση κοινωνικών διαδικασιών, καταστάσεων ή σχέσεων 

μεταξύ κοινωνικών υποκειμένων ή ομάδων (Hayes, 1997). 

   Η ποιοτική έρευνα αποτελεί την κατάλληλη μεθοδολογική επιλογή για να 

διερευνηθούν σε βάθος οι αναπαραστάσεις, οι στάσεις, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα, 

καθώς και τα συναισθηματικά και συμβολικά - φαντασιακά δεδομένα και δεδομένα της 

συμπεριφοράς των ατόμων.  

Στόχος της ποιοτικής έρευνας δεν αποτελεί απλά η περιγραφή μιας στάσης ή μιας 

συμπεριφοράς αλλά η ολιστική κατανόηση. Διερευνά την εμπειρία των ατόμων και τα 

υποκειμενικά νοήματα που τη συγκροτούν, εστιάζοντας πάντα στο ευρύτερο κοινωνικό 

και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται (Hayes, 1997). 

Χαρακτηριστικά της ποιοτικής προσέγγισης είναι το μικρό δείγμα συμμετεχόντων και η 

ανάλυση λόγου – κειμένων (Marshall, 1996). 

   Η συγκεκριμένη έρευνα, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού 

πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. 

Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να αποδείξει ότι το υλικό των βυζαντινών 

αξιοθέατων της Θεσσαλονίκης και του Μουσείου του Βυζαντινού Πολιτισμού 

παραμένει ελκυστικό για τις ομάδες επισκεπτών. 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσα στο Μουσείο και ύστερα από την επίσκεψή 

των επισκεπτών, καθώς οι τουρίστες θα έχουν μια ολοκληρωμένη γνώμη για το 

Μουσείο και για τα εκθέματά του. 

 

 

6.2.1. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 

Το ερωτηματολόγιο ως μεθοδολογικό εργαλείο έρευνας είναι το πιο διαδεδομένο λόγω 

χαμηλού κόστους, ελάχιστων απαιτήσεων σε πόρους, ενώ παράλληλα μπορεί να 

συλλέξει δεδομένα από ένα μεγάλο δείγμα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική διασπορά 

των υποκειμένων της έρευνας (Brewerton & Millard, 2001· Singh, 2007).  

Επίσης, τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν 

εύκολα να κωδικοποιηθούν και να εξάγουν αποτελέσματα (Sarantakos, 2005).  
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   Το ερωτηματολόγιο τις παρούσας έρευνας είναι γραμμένο στα Ελληνικά, στα 

Αγγλικά, στα Ρωσικά, στα Γερμανικά και περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου.  

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι εξαιρετικά δομημένες και  χρήσιμες, γιατί μπορούν 

να παράγουν συχνότητες απαντήσεων που επιδέχονται στατιστικούς χειρισμούς και 

ανάλυση.  

Επίσης, οι κλειστού τύπου ερωτήσεις σε δομημένα ερωτηματολόγια, όπως αυτό που 

χρησιμοποιήθηκε, είναι εύκολες στη συμπλήρωση και κωδικοποίησή τους  

(Sarantakos, 2005).  

   Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο ενότητες.  Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει 

ερωτήσεις (1-3) σχετικά με το δημογραφικό προφίλ των ερωτηθέντων, όπως το φύλο, 

την ηλικία και την εκπαίδευση. 

Τέλος, η δεύτερη ενότητα (ερ. 1-9) διερευνά τα κίνητρα της επίσκεψης του μουσείου, 

την εντύπωση που άφησε στους επισκέπτες το μουσείο, το πόσο σημαντικό θεωρείτε το 

Μουσείο για τη Θεσσαλονίκη και τι ελλείψεις θα πρέπει να καλύψει το Μουσείο (βλ. 

παράρτημα 2. Σελ 90). 

 

6.2.2. Η διαδικασία της έρευνας  

 

Η ερευνήτρια για τη διεκπεραίωση της έρευνας επισκέφτηκε το Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού 01-06-2017 και περιηγήθηκε στο χώρο των εκθεμάτων για να σχηματίσει 

μια συγκεντρωτική άποψη για το Μουσείο. 

Έπειτα, συναντήθηκε με τη διευθύντρια του Μουσείου, την κυρία Αγαθονίκη 

Τσιλιπάκου και της πήρε συνέντευξη. Συζητώντας μαζί της ενημερώθηκε για το 

Μουσείο και τον τρόπο λειτουργίας του.  

   Την επόμενη ημέρα η ερευνήτρια έστειλε με ένα e-mail στην κυρία Τσιλιπακού το 

ερωτηματολόγιο και τους σκοπούς της έρευνας για να προχωρήσει η διαδικασία της 

διανομής των ερωτηματολογίων.  

Η διανομή και η συλλογή των ερωτηματολογίων στους επισκέπτες πραγματοποιήθηκε 

03-06-2017. Τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν ήταν στα Ελληνικά, στα Αγγλικά, 

στα Ρωσικά και στα Γερμανικά, όπως προαναφέρθηκε, και συμπληρώθηκαν από τους 

επισκέπτες γνώστες αυτών των γλωσσών. 

Επίσης, η ερευνήτρια συμπλήρωσε μαζί με τους επισκέπτες το ερωτηματολόγιο, 

προκειμένου να επεξηγήσει,  να διευκαλύνει τυχόν απορίες και να αποφευχθούν 



[77] 
 

παρανοήσεις από την πλευρά των ερωτηθέντων που θα οδηγούσαν στη λανθασμένη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Η ολοκλήρωση της έρευνας πραγματοποιήθηκε 20-06-2017. 

   Για το σκοπό αυτής της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική, η οποία 

αποτελείται από πίνακες και γραφήματα. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η 

απεικόνιση της γνώμης των ερωτηθέντων μέσω πινάκων. 

Τέλος, για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) 23.0. 

 

 

6.2.3. Το δείγμα της έρευνας  

 

Το μέγεθος του δείγματος που θα χρησιμοποιηθεί σε μία ποσοτική έρευνα είναι ένα 

συχνό θέμα προς συζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο Sekaran (2003) αναφέρει ότι το 

μέγεθος  του δείγματος  θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 30 άτομα και μικρότερο 

από 500 άτομα. Από την άλλη, θεωρείται ότι  το κατάλληλο μέγεθος του δείγματος 

καθορίζεται αφενός από τους σκοπούς της ερευνητικής μελέτης, όσο και από την 

ιδιαίτερη φύση του πληθυσμού που εξετάζεται (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

   Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 100 επισκέπτες, ηλικίας 13 και 

άνω, οι οποίοι επισκέφτηκαν το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης 

την καλοκαιρινή περίοδο.  Το 54% αυτών είναι άντρες (male) και το 46% (female) είναι 

γυναίκες. 

Πίνακας 3: Φύλο 
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Το 6% είναι από 13-18, 23% 19-25, 20% 26-35, 12% 36-45, 18% 46-55 και 21% 56+. 

Πίνακας 4: Ηλικία 

 

 

Τέλος, όσο αναφορά την εκπαίδευση το 6% είναι μαθητές Γυμνασίου/ Λυκείου (Middle 

school pupil/ High school pupil), 1% απόφοιτοι Γυμνασίου (Middle school graduate), 

το 18% απόφοιτοι Λυκείου (High school graduate) και το 75% φοιτητές/ απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου (University student/ graduate). 

Πίνακας 5: Εκπαίδευση 

 

 

 

6.2.4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας  

 

Λόγος επίσκεψης στο Μουσείο 

Από τη στατιστική ανάλυση που διεξήχθη παρατηρούμε ότι: 
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Το 12% των επισκεπτών επέλεξαν να επισκεφτούν το Μουσείο για τη φήμη του 

Μουσείου (reputation). 

Το 39% των επισκεπτών επέλεξαν να επισκεφτούν το Μουσείο για την απόκτηση 

γνώσεων (acquire knowledge). 

Το 17% των επισκεπτών επέλεξαν να επισκεφτούν το Μουσείο για τη ψυχαγωγία 

(entertainment). 

Το 23% των επισκεπτών επέλεξαν να επισκεφτούν το Μουσείο για το είδος του 

Μουσείου (the type of museum). 

Το 9% των επισκεπτών επέλεξαν να επισκεφτούν το Μουσείο για συγκεκριμένα 

εκθέματα (specific exhibits). 

Πίνακας 6: Λόγος επίσκεψης στο Μουσείο  

 

 

Περιγραφή της επίσκεψης 

Από τη στατιστική ανάλυση που διεξήχθη παρατηρούμε ότι: 

Το 1% των επισκεπτών χαρακτήρισε την επίσκεψη στο Μουσείο βαρετή (boring). 

Το 2% των επισκεπτών χαρακτήρισαν την επίσκεψή στο Μουσείο κουραστική (tired). 

Το 54% των επισκεπτών χαρακτήρισαν την επίσκεψή στο Μουσείο ενδιαφέρουσα 

(interesting). 

Το 43% των επισκεπτών χαρακτήρισαν την επίσκεψή στο Μουσείο εκπαιδευτική 

(educational). 

Το 0% των επισκεπτών χαρακτήρισαν την επίσκεψή στο Μουσείο ψυχαγωγική 

(entertainment). 

Πίνακας 7: Περιγραφή της επίσκεψης 
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Αφορμή επίσκεψης 

Από τη στατιστική ανάλυση που διεξήχθη παρατηρούμε ότι: 

Το  7% των επισκεπτών επισκέφτηκε το Μουσείο στα πλαίσια σχολικών 

δραστηριοτήτων (in the context of school facilities). 

Το 27% των επισκεπτών επισκέφτηκε το Μουσείο  με την οικογένεια (visit with 

family). 

Το 29% των επισκεπτών επισκέφτηκε το Μουσείο  με φίλους (visit with friends). 

Το 37 % των επισκεπτών επισκέφτηκε το Μουσείο από προσωπικό ενδιαφέρον 

(personal interest). 

Πίνακας 8: Αφορμή επίσκεψης 

 

 

Η σημασία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού για τη Θεσσαλονίκη 

Από τη στατιστική ανάλυση που διεξήχθη παρατηρούμε ότι: 

Το 0% των επισκεπτών δήλωσε καθόλου (not at all). 

Το 8% των επισκεπτών δήλωσε λίγο (a little). 

Το 92% των επισκεπτών δήλωσε πάρα πολύ (very much). 

Πίνακας 9: Η σημασία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού για τη Θεσσαλονίκη 

 

 

Τύποι πληροφόρησης  

Από τη στατιστική ανάλυση που διεξήχθη παρατηρούμε ότι: 

Το 21% των επισκεπτών επέλεξαν ότι η ξενάγησή τους στου Μουσείο θα ήθελαν να 

γίνει μέσω φυλλαδίων (booklet). 
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Το 19% των επισκεπτών επέλεξαν ότι η ξενάγησή τους στου Μουσείο θα ήθελαν να 

γίνει μέσω κειμένων των εκθεμάτων (texts of the exhibits). 

Το 36% των επισκεπτών επέλεξαν ότι η ξενάγησή τους στου Μουσείο θα ήθελαν να 

γίνει μέσω συστήματος αυτόματης ξενάγησης (automatic guided tour). 

Το 16% των επισκεπτών επέλεξαν ότι η ξενάγησή τους στου Μουσείο θα ήθελαν να 

γίνει μέσω ειδικευόμενου προσωπικού (guided tour by qualified staff). 

Το 8% των επισκεπτών επέλεξαν ότι η ξενάγησή τους στου Μουσείο θα ήθελαν να γίνει 

μέσω βιντεοπροβολών (video projection). 

Πίνακας 10: Τύποι πληροφόρησης  

 

 

Σημαντικά στοιχεία του Μουσείου 

Από τη στατιστική ανάλυση που διεξήχθη παρατηρούμε ότι: 

Το 25% των επισκεπτών δηλώσαν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο του Μουσείου είναι το 

κτήριο και ο χώρος του Μουσείου (the building and the space of the Museum). 

Το 58% των επισκεπτών δηλώσαν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο του Μουσείου είναι τα 

εκθέματα (the exhibits). 

Το 14% των επισκεπτών δηλώσαν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο του Μουσείου είναι τα 

ενημερωτικά κείμενα των εκθεμάτων (the informative texts of the exhibits). 

Το 3% των επισκεπτών δηλώσαν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο του Μουσείου είναι η 

χρήση της νέας τεχνολογίας (use of new technology). 

Πίνακας 11: Σημαντικά στοιχεία του Μουσείου 
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Δημιουργία βοηθητικών υποδομών  

Από τη στατιστική ανάλυση που διεξήχθη παρατηρούμε ότι: 

Το 29% των επισκεπτών δήλωσε τη δημιουργία αναψυκτηρίου (refreshment space). 

Το 18% των επισκεπτών δήλωσε τη δημιουργία parking (parking). 

Το 30% των επισκεπτών δήλωσε τη δημιουργία χώρου μελέτης (study area). 

Το 23% των επισκεπτών δήλωσε τη δημιουργία χώρου ειδικά διαμορφωμένου για 

παιδία (space specifically designed for children). 

Πίνακας 12: Δημιουργία βοηθητικών υποδομών  

 

 

Διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 

Από τη στατιστική ανάλυση που διεξήχθη παρατηρούμε ότι: 

Το 20% των επισκεπτών απάντησε ότι προτιμά να διοργανώνονται εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τις σχολικές ομάδες (educational programs for school groups).  

Το 20%  των επισκεπτών απάντησε ότι προτιμά να διοργανώνονται διαλέξεις (lectures). 

Το 5% των επισκεπτών απάντησε ότι προτιμά να πραγματοποιείται δανεισμός 

εκπαιδευτικού υλικού (lending of educational material). 

Το 16% των επισκεπτών απάντησε ότι προτιμά να διοργανώνονται δραστηριότητες για 

οικογένειες (activities for families). 

Το 39% των επισκεπτών απάντησε ότι προτιμά να διοργανώνονται πολιτιστικές 

εκδηλώσεις ποικίλων μορφών (different types of cultural events). 

Πίνακας 13: Διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
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Επιθυμία επανειλημμένων επισκέψεων: 

Από τη στατιστική ανάλυση που διεξήχθη παρατηρούμε ότι: 

Το 82% των επισκεπτών δήλωσαν ότι θα επισκεφτούν ξανά το Μουσείο (yes). 

Το 18% των επισκεπτών δήλωσαν ότι δεν θα επισκεφτούν ξανά το Μουσείο (no). 

Πίνακας 14: Επιθυμία επανειλημμένων επισκέψεων: 
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Κεφάλαιο 7. Συμπεράσματα – Συζήτηση 

 

 

7.1. Συμπεράσματα 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι περισσότεροι επισκέπτες είναι 

φοιτητές ή απόφοιτοι Πανεπιστημίου. Επομένως συμπεραίνουμε ότι το Μουσείο 

Βυζαντινού Πολιτισμού προσελκύει άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου. 

Επίσης μέσα από την έρευνα βλέπουμε ότι στην ερώτηση «για ποιό λόγο επισκέφτηκαν 

το μουσείο», η απάντηση των περισσοτέρων από τους ερωτηθέντες ήταν «η απόκτηση 

γνώσης» ενώ οι επιλογές «το είδος του Μουσείου» και «η ψυχαγωγία» συγκέντρωσαν 

το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό.  

Στη συνέχεια, στην ερώτηση «πώς θα περιγράφατε την επίσκεψή σας», η επιλογή 

«ενδιαφέρουσα» επιλέχθηκε από τους περισσότερους επισκέπτες ενώ ακολουθεί η 

επιλογή «εκπαιδευτική». Η επιλογή «ψυχαγωγική», όμως, δεν επιλέχτηκε από κανέναν 

ενώ στην ερώτηση «για ποιο λόγο επισκέφτηκαν το μουσείο» έρχεται τρίτη στις 

επιλογές των ερωτηθέντων. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επισκέπτες υπέθεταν 

πριν από την επίσκεψή τους ότι το Μουσείο  δίνει έμφαση στην ψυχαγωγία και στις 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες ενώ συνειδητοποίησαν ακριβώς το αντίθετο. 

  Αξίζει να αναφερθεί και το γεγονός ότι  οι περισσότεροι επισκέφτηκαν το Μουσείο 

από «προσωπικό ενδιαφέρον» και ότι θεωρούν την ύπαρξη του Μουσείου «πολύ 

σημαντική» για τη Θεσσαλονίκη. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι η σημασία του 

Μουσείου για την πόλη αναγνωρίζεται από ένα ευρύ φάσμα επισκεπτών.  

Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι οι περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν η ξενάγησή 

τους να γίνεται με  «το σύστημα αυτόματης  ξενάγησης», καθώς το σύστημα αυτό 

διευκολύνει την ξενάγησή τους στο μουσείο παρέχοντάς τους τις κατάλληλες 

πληροφορίες για τα εκθέματα και κάνοντας πιο ευχάριστη την περιήγησή τους. 
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Επιπρόσθετα, στην ερώτηση «πιο στοιχείο θεωρούν πιο σημαντικό στο Μουσείο», οι 

περισσότεροι επισκέπτες απάντησαν «τα εκθέματα».  

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε συζήτηση 

που έγινε μεταξύ της ερευνήτριας και των επισκεπτών το 

έκθεμα που τους εντυπωσίασε περισσότερο είναι το  

ψηφιδωτό δάπεδο από την αίθουσα υποδοχής (τρικλίνιο) 

οικίας του 5ου αι και η αψίδα. Το ψηφιδωτό αυτό δάπεδο 

έχει μήκος 10, 35 και πλάτος 7, 45. της αψιδωτής αίθουσας 

υποδοχής, πλούσιας κατοικίας που ανασκάφηκε στην  Άνω 

Πόλη της Θεσσαλονίκης, κοντά στο ναό του προφήτη Ηλία. 

Το κυρίως θέμα είναι  διάχωρα και ταινίες με ποικιλία 

θεμάτων όπως: παραλληλόγραμμα με ρόμβους και  τετράγωνα, διάχωρα με 

συνεχόμενες φολίδες, οκτάγωνα που ενώνονται μεταξύ τους με σβάστικες και 

περιέχουν πτηνά και καρπούς, ελικοειδείς βλαστοί, πλέγματα, τετράγωνα που 

περικλείουν άλλα μικρότερα κοσμήματα, κισσόφυλλα, ζατρίκια, σβάστικα 

(Kourkoutidou – Nikolaidou, 1997). 

   Επιπλέον, στην ερώτηση «ποια υποδομή θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει το μουσείο», 

«ο χώρος μελέτης» συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό προτιμήσεων των επισκεπτών 

και η αμέσως επόμενη επιλογή ήταν «η δημιουργία αναψυκτηρίου».  

Επίσης, στην έρευνα προέκυψε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των επισκεπτών προτιμά να 

διοργανώνονται «πολιτιστικές εκδηλώσεις ποικίλων μορφών» στο Μουσείο.  

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Μουσείο οργανώνει περιστασιακά  πολιτιστικές 

εκδηλώσεις ποικίλων θεμάτων, αλλά η συχνότερη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων 

και η γνωστοποίησή τους θα το κάνει ακόμα πιο προσελκύσιμο. 

Τέλος, στην ερώτηση «αν θα επισκεφτούν το Μουσείο ξανά» η απάντηση ήταν θετική 

από τους περισσότερους ενώ ένα μικρό ποσοστό απάντησε αρνητικά.  

Εικόνα 34: Ψηφιδωτό δάπεδο από αίθουσα 

υποδοχή (τρικλίνιο) οικίας του 5ου αι.  
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Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το Μουσείο άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους 

επισκέπτες αφού οι περισσότεροι εξέφρασαν την επιθυμία τους να το ξαναεπισκεφτούν. 

 

 

7.2. Προτάσεις 

 

Προκειμένου οι τουριστικοί προορισμοί να αποκτήσουν και να διατηρήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, «θα πρέπει να τονίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

πλεονεκτήματα του εκάστοτε προορισμού και να εφαρμόσουν μία επιθετική πολιτική 

μάρκετινγκ, με μακρόχρονο σχεδιασμό και θέτοντας πάντα τον τουρίστα στο επίκεντρο 

αυτής της στρατηγικής» (Κουτσουλιάνος, 2006). 

   Ένα από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα ενός τουριστικού 

προορισμού είναι: η πολιτιστική κληρονομιά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 

αύξηση της επισκεψιμότητας στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους παίζοντας 

σημαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση και στην οικονομική ανάπτυξη των πόλεων.  

Για τη συνεχή ενίσχυση αυτού του ρόλου τους τα μουσεία,  λοιπόν, θα πρέπει να 

δραστηριοποιηθούν με τέτοιο τρόπο που να υπερβαίνει τον «παραδοσιακό» χαρακτήρα 

της έκθεσης αντικειμένων για να αποτελέσουν και να λειτουργήσουν ως μοχλός 

επισκεπτών της πόλης στην οποία βρίσκονται μέσα από την προσφορά ιδιαίτερων και 

διαφοροποιημένων εμπειριών (Minghetti, Moretti & Micelli, 2002). 

    Η επιτυχία των μουσείων να διαφοροποιηθούν και να αποτελέσουν σημείο που θα 

χρησιμοποιηθεί σε τουριστικές πολιτικές και σε πολιτιστικές στρατηγικές εξαρτάται 

κυρίως από το ίδιο το μουσείο και συγκεκριμένα μέσω της εσωτερικής του διαχείρισης. 

Για το λόγο αυτό με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

μάρκετινγκ για τα μουσεία για να μπορέσουν να διατηρήσουν το χαρακτήρα και την 

ανταγωνιστικότητα τους σε μακροχρόνια περίοδο (Defner & Metaxas, 2006). 

Η καλύτερη προώθηση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, 

λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει με τη δημιουργία ενημερωτικών σταθμών σε όλη την 

πόλη, όπως με αφίσες σε στάσεις λεωφορείων, σε βιβλιοπωλεία, σε εμπορικά 

καταστήματα και με τη δημιουργία σελίδων και διαφημίσεων στα social media  

(Σύρρου Ε, 2017). 

Παράλληλα, για την ενίσχυση της προβολής του Μουσείου σημαντικό ρόλο παίζει  η 

δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων και η γνωστοποίηση τους μέσω των social media 

και διανομής φυλλαδίων (Spiliopoulou, Mahony, Routsis & Kamposiori, 2014).  
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Όσο αναφορά το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Μουσείου θα μπορούσε, έχοντας 

πρώτα ενημερώσει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, να προσκαλέσει γνωστά ονόματα 

από το χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, του τραγουδιού και της πολιτικής για 

να δώσουν το παρόν κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

(Gurel & Kavak, 2010). 

   Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να προταθεί και η ενοποίηση του Μουσείου του 

Βυζαντινού Πολιτισμού με τα υπόλοιπα βυζαντινά μνημεία της πόλης της 

Θεσσαλονίκης έχοντας ένα κοινό budget. Η ενοποίηση τους αυτή θα έχει ως στόχο να 

προβληθούν συγκεντρωτικά και να μπορέσουν να στηρίζουν σφαιρικά την ιστορία, την 

παράδοση και τον πολιτισμό της πόλης. Με αυτό τον τρόπο το Μουσείο και τα 

υπόλοιπα μνημεία θα αποτελέσουν ένα προϊόν, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από 

τουριστικά πακέτα και τους φορείς για να τονώσουν και να διατηρήσουν την 

επισκεψιμότητα της πόλης (Παπαναστασούλη, 2017). 

Στη συνέχεια, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να 

δώσει έμφαση στην ψυχαγωγία των επισκεπτών, καθώς η ενεργή συμμετοχή, η 

συνολική απόλαυση και το παιχνίδι ενισχύει τη βιωματική τους εμπειρία (Νικονάνου & 

Νάκου,2015).  

   Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί ότι η μείωση του εισιτηρίου στα 4 ευρώ από τα 8 

ευρώ την περίοδο του α’ εξαμήνου (1/4-31/10), όπως υφίσταται στο β’ εξάμηνο (1/11-

31/3), θα προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και η μείωση των τιμών στο 

πωλητήριο στα φθηνά υλικά, θα οδηγήσει στην αύξηση των εσόδων του Μουσείου. 

Επιπλέον,  από την έρευνα προέκυψε ότι οι τουρίστες προτιμούν τη δημιουργία «χώρου 

μελέτης» και «αναψυκτηρίου».  Επομένως, η δημιουργία τέτοιων  υποδομών θα 

βοηθήσει το Μουσείο να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό στον τομέα του πολιτιστικού 

τουρισμού και στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών. 

Τέλος, η εγκατάσταση «συστήματος αυτόματης ξενάγησης» και άλλων σύγχρονων 

μέσων ψηφιακής τεχνολογίας θα βοηθήσει το Μουσείο να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

της νέας τεχνολογικής πραγματικότητας (Βαφειάδου, 2016). 

  

http://www.emeraldinsight.com/author/Kavak%2C+Baht%C4%B1%C5%9Fen
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7.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η διεξαγωγή μίας μελλοντικής έρευνας σχετική με τη  

 «Δικτύωση των Μουσείων και των Εκθεσιακών Χώρων της Θεσσαλονίκης», καθώς 

είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα για την τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη 

της πόλης. 

   Στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλά μουσεία, κτίρια και αξιοθέατα σημαντικού 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπου η σύνδεση και η ενοποίηση τους θα αποτελούσε ένα 

αξιόλογο κομμάτι μελέτης και θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο μέλλον.  

Ο στόχος αυτής της έρευνας θα είναι να αποδείξει ότι η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να 

προσελκύσει ένα  κοινό που ενδιαφέρεται για χώρους εκθεμάτων και προβολής της 

ιστορίας. 
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Παραρτήματα 

 

Παράρτημα 1 

Αριθμός των επισκεπτών το 2015 και το 2016 

 

(Ο αριθμός των επισκεπτών στάλθηκε στην ερευνήτρια μέσω e- mail από τo Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού)  
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Παράρτημα 2 

 

Ερωτηματολόγιο 

Προσωπικά Στοιχεία: 

1. Φύλο: 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

2. Ηλικία: 

 13-18 

 19-25 

 26-35 

 36-45 

 46-56 

 56+ 

3. Μόρφωση:  

 Μαθητής Γυμνασίου/Λυκείου 

 Απόφοιτος Γυμνασίου 

 Απόφοιτος Λυκείου 

 Φοιτητής/ Απόφοιτος Πανεπιστημίου 

 

Κύριες Ερωτήσεις: 

1. Ποίος είναι ο λόγος που επισκέπτεστε το συγκεκριμένο Μουσείο: 

 Φήμη 

 Απόκτηση Γνώσεων 

 Ψυχαγωγία 

 Το είδος του Μουσείου 

 Συγκεκριμένα εκθέματα 

2. Πώς θα χαρακτηρίζατε την επίσκεψής σας στο συγκεκριμένο Μουσείο: 

 Βαρετή 

 Κουραστική 
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 Ενδιαφέρουσα 

 Εκπαιδευτική 

 Ψυχαγωγική 

3. Με ποιά αφορμή επισκεφτήκατε το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης;: 

 Στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων 

 Επίσκεψη με οικογένεια 

 Επίσκεψη με φίλους 

 Προσωπικό ενδιαφέρον 

4. Πόσο σημαντική θεωρείται την ύπαρξη του Βυζαντινού Μουσείου στην Πόλη;: 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Πολύ 

5. Τι τύπου πληροφόρηση θα θέλατε να έχετε στο συγκεκριμένο Μουσείο;: 

 Φυλλάδιο 

 Κείμενα των εκθεμάτων 

 Σύστημα αυτόματης Ξενάγησης 

 Ξενάγηση από ειδικευόμενο προσωπικό 

 Βιντεοπροβολές 

6. Ποιό στοιχείο θεωρείται πιο σημαντικό σε αυτό το Μουσείο;: 

 Το κτήριο και ο χώρος του Μουσείου 

 Τα εκθέματα 

 Τα ενημερωτικά κείμενα των εκθεμάτων 

 Χρήση νέας τεχνολογίας 

7. Ποιές υποδομές θεωρείτε ότι πρέπει να έχει το συγκεκριμένο Μουσείο;:  

 Αναψυκτήριο 

 Πάρκινγκ 

 Χώρο μελέτης 

 Χώρο ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά 
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 8. Κατά τη γνώμη σας ποίες εκδηλώσεις και δραστηριότητες    θεωρείται ότι 

πρέπει να διοργανώνει το Βυζαντινό Μουσείο;: 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες 

 Διαλέξεις 

 Δανεισμό Εκπαιδευτικού υλικού 

 Δραστηριότητες για οικογένειες 

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις ποικίλων μορφών 

 9. Θα επιλέγατε να επισκεφθείτε το ίδιο Μουσείο παραπάνω από μια φορά;: 

 Ναι 

 Όχι 
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Questionnaire 

Personal information: 

1. Sex: 

 Male 

 Woman 

2. Age: 

 13-18 

 19-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 56+ 

3. Education: 

 Middle school pupil / High school pupil 

 Middle School Graduate 

 High School Graduate 

 Student/ University Graduate  

 

Main Questions: 

1. Why do you visit this Museum?: 

 Reputation 

 Acquire Knowledge 

 Entertainment 

 The type of museum 

 Specific exhibits 

 

2. How would you describe your visit to this Museum?: 

 Boring 

 Tired 

 Interesting 
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 Educational 

 Entertainment 

   
3. On what occasion did you visit the Byzantine Museum of Thessaloniki?: 

 In the context of school activities 

 Visit with family 

 Visit with friends 

 Personal interest 

4. How important is the existence of the Byzantine Museum in the city?: 

 Not at all 

 A little 

 Very much 

5. What type of information would you like to have at this Museum ?: 

 Booklet 

 Texts of the exhibits 

 Automatic Guided Tour 

 Guided tour by qualified staff 

 Video projection 

6. What item is considered most important in this Museum ?: 

 The building and the space of the Museum 

 The exhibits 

 The informative texts of the exhibits 

 Use of new technology 

7. What infrastructures do you think the Museum should have ?: 

 Refreshment space 

 Parking 

 Study area 

 Space specifically designed for children 

 



[95] 
 

 8. In your opinion what events and activities should the Byzantine Museum 

organize?: 

 Educational programs for school groups 

 Lectures 

 Lending of Educational Material 

 Activities for families 

 Different types of Cultural events 

 9. Would you choose to visit the same Museum more than once ?: 

 Yes 

 No 
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Fragebogen 

Personaldaten: 

1. Geschlecht: 

 Mann 

 Frau 

2. Alter: 

 13-18 

 19-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 56+ 

     3. Bildung:  

 Schüler/-in vom Gymnasium/Hauptschule  

 Absolvent/-in des Gymnasiums 

 Absolvent/-in der Hauptschule  

 Schüler- in/ Absolvent/-in der Universität 

 

Hauptfragen: 

1. Warum haben Sie dieses Museum besichtigt?: 

 Gerücht 

 Wissenserwerb  

 Vergnügen 

 Art des Museums  

 Bestimmte Exponate  

 

2. Wie haben Sie die Besichtigung des Museums gefunden: 

 Langweilig  

 Anstrengend 
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 Interessant 

 Lehrreich  

 Angenehm 

3. Was ist der Anlass Ihrer Besichtigung in dem Byzantinischen Museum in 

Thessaloniki?: 

 Im Rahmen von Schulaktivitäten 

 Besichtigung mit der Familie 

 Besichtigung mit Freunden 

 Personalinteresse  

4. Für wie wichtig halten Sie das Byzantinische Museum in der Stadt? 

 Gar nicht  

 Wenig  

 Sehr  

5. Auf welche Art und Weise möchten Sie sich im Museum informieren? 

 Blätter 

 Texte über die Exponate 

 Automatische Fremdenführung  

 Führung von ausgebildeten Personen 

 Videos  

6. Was halten Sie für das Wichtigste in diesem Museum?: 

 Das Gebäude und der Raum des Museums 

 Die Exponate  

 Die informative Texte über die Exponate 

 Die Nutzung der neuen Technologie  

7. Welche Infrastrukturen finden Sie in diesem Museum am wichtigsten?: 

 Erfrischungsraum  

 Parkplatz 

 Leseraum  

 Räume für Kinder  
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 8. Was für Veranstaltungen und Aktivitäten könnte das Byzantinische Museum 

Ihrer Meinung nach organisieren?: 

 Bildungsprogramme für die Schulen 

 Vortage  

 Leihen der Bildungsmaterialien 

 Aktivitäten für die Familien  

 Vielfältige Kulturveranstaltungen 

 9. Würden Sie entscheiden, dieses Museum nochmal besichtigen? 

 Ja 

 Nein  
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Анкета 

Личные данные 

1. Пол: 

 мужской 

 женский 

2. Возраст: 

 13-18 

 19-25 

 26-35 

 36-45 

 46-56 

 56+ 

3. Образование:  

 школьник 

 неполное среднее  

 среднее 

 высшее 

 

Основные вопросы: 

1. По какой причине вы посещаете данный музей: 

 много наслышан 

 Получение знаний 

 развлечение 

 категория музея 

 конкретная тематика 

2. Как бы вы охарактеризовали посещение данного музея: 

 скучно 

 утомительно 

 интересно 

 познавательно 
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 развлекательно 

3. Почему вы решили посетить музей Византийской культуры в Салониках 

 В рамках школьной экскурсии 

 Семейное посещение 

 посещение с друзьями 

 Личный интерес 

4. Насколько важным вы считаете наличие Музея в городе?: 

 Совсем не важным 

 маловажным 

 очень важным 

5. Какого рода информацию вы бы хотели получить в этом музее?: 

 буклет 

 текстовое описание экспонатов 

 автоматический путеводитель по музею 

 услуги профессионального экскурсовода 

 показ видео 

6. Какая часть этого музея вам кажется наиболее важной?: 

 Здание и внутренние помещения музея 

 экспонаты 

 текстовое описание экспонатов 

 использование современных технологий 

7. Какая инфраструктура, по вашему мнению, необходима данному музею?:  

 кафе 

 паркинг 

 читальный зал 

 Помещение, оборудованное для детей 

 8. Какие мероприятия, вы считаете, необходимо организовать в этом музее?: 

 Образовательные программы для школьников 

 Лекции 
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 Возможность взять напрокат учебный материал 

 Семейные мероприятия 

 Различные культурные мероприятия 

 9. Вы бы посетили этот музей ещё раз? 

 да 

 нет 
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http://thessaloniki4all.gr/el/places/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://thessaloniki4all.gr/el/places/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://thessaloniki4all.gr/el/places/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://thessaloniki4all.gr/el/places/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
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Εικόνα 15: Βυζαντινή δεξαμενή. 

Πηγή: «Βυσάλτης, Θεσσαλονίκη: Μια καλά σωζόμενη υπόγεια βυζαντινή δεξαμενή 

νερού». 

Βυσάλτης, 18 Ιανουαρίου 2016. 

Διαθέσιμο: http://www.visaltis.net/2016/01/blog-post_18.html 

 

Εικόνα 16: Βυζαντινά λουτρά. 

Πηγή: Kourkoutidou – Nikolaidou, Ε. (1997), Wandering in Byzantine Thessaloniki, 

Athens: Kapon. 

 

Εικόνα 17: Μονή Λατόμου. 

Πηγή: Kourkoutidou – Nikolaidou, Ε. (1997), Wandering in Byzantine Thessaloniki, 

Athens: Kapon. 

 

Εικόνα 18: Το όραμα του Ιεζεκιήλ με το Χριστό. 

Πηγή: Kourkoutidou – Nikolaidou, Ε. (1997), Wandering in Byzantine Thessaloniki, 

Athens: Kapon. 

 

Εικόνα 19: Μονή Βλατάδων. 

Πηγή: In Thessaloniki. 

 http://www.inthessaloniki.com/el/moni-vlatadon-ano-poli 

 

Εικόνα 20: O ναός του Προφήτη Ηλία. 

Πηγή: Βυζαντινές Χριστιανικές Εκκλησίες. 

Διαθέσιμο: http://www.it.uom.gr/project/monuments/ilias.htm 

 

Εικόνα 21: Η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. 

Πηγή: Thessaloniki for all. 

Διαθέσιμο: 

http://thessaloniki4all.gr/el/places/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%

CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-

%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE

%B1-

%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE

%BD%CE%B7 

http://www.visaltis.net/2016/01/blog-post_18.html
http://www.inthessaloniki.com/el/moni-vlatadon-ano-poli
http://www.it.uom.gr/project/monuments/ilias.htm
http://thessaloniki4all.gr/el/places/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://thessaloniki4all.gr/el/places/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://thessaloniki4all.gr/el/places/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://thessaloniki4all.gr/el/places/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://thessaloniki4all.gr/el/places/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://thessaloniki4all.gr/el/places/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
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Εικόνα 22: Κάτοψη της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης. 

Πηγή: 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH396/Didaktiko%20yliko/PanKal

65.htm 

 

Εικόνα 23: Ο ναός των Αγίων Αποστόλων. 

Πηγή: Ανεμούριον. 

Διαθέσιμο: 

https://anemourion.blogspot.gr/2017/02/blog-post_355.html 

  

Εικόνα 24: Ο ναός του Αγίου Δημητρίου. 

Πηγή: Παπαγιαννοπούλου, Ε. « Ο ναός του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονική», City 

Culture. 26 Οκτωβρίου 2016. 

Διαθέσιμο: 

http://cityculture.gr/2016/10/o-naos-tou-agiou-dimitriou-stin-thessaloniki 

 

Εικόνα25: Η Αφιέρωση των παιδιών προς τον Άγιο. 

Πηγή: Kourkoutidou – Nikolaidou (1997), Wandering in Byzantine Thessaloniki, 

Kapon, Athens. 

 

Εικόνα 26: Ο Άγιος Δημήτριος με Αγγέλους. 

Πηγή: Μέντζος, Α.(2011), Τα Ψηφιδωτά της Ανοικοδόμησης του Ναού του Αγίου 

Δημητρίου στον 7ο αιώνα μ.Χ., Θεσσαλονίκη : Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. 

 

Εικόνα 27: Ο Άγιος Δημήτριος με δύο παιδιά. 

Πηγή: Μέντζος, Α.(2011), Τα Ψηφιδωτά της Ανοικοδόμησης του Ναού του Αγίου 

Δημητρίου στον 7ο αιώνα μ.Χ., Θεσσαλονίκη : Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. 

 

Εικόνα 28: Ο ναός της Παναγίας των Χαλκέων. 

Πηγή: Archaeology & Arts. 

Διαθέσιμο: http://www.archaiologia.gr/blog/2014/04/07/%CE%B7-

%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CF%89%CE%BD-

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH396/Didaktiko%20yliko/PanKal65.htm
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH396/Didaktiko%20yliko/PanKal65.htm
https://anemourion.blogspot.gr/2017/02/blog-post_355.html
http://www.archaiologia.gr/blog/2014/04/07/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%25B/
http://www.archaiologia.gr/blog/2014/04/07/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%25B/
http://www.archaiologia.gr/blog/2014/04/07/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%25B/
http://www.archaiologia.gr/blog/2014/04/07/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%25B/
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%CF%83%CF%84%CE%B7-

%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE

%AF%CE%BA%CE%B/ 

 

Εικόνα 29: Ο ναός της Παναγίας Αχειροποίητου. 

Πηγή: In Thessaloniki. 

http://www.inthessaloniki.com/el/naos-panagias-axeiropoiitou-thessalonikis 

 

Εικόνα 30: Ο ναός της Αγίας Σοφίας. 

Πηγή: Wikimapia. 

Διαθέσιμο: 

http://wikimapia.org/1458728/el/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%C

F%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-

%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%8D-

%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-

%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1-

%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1 

Εικόνα 31: Κάτοψη Αγίας Σοφίας. 

Πηγή: Kourkoutidou – Nikolaidou (1997), Wandering in Byzantine Thessaloniki, 

Kapon, Athens. 

 

Εικόνα 32: Η Ανάληψη.  

Πηγή: Kourkoutidou – Nikolaidou (1997), Wandering in Byzantine Thessaloniki, 

Kapon, Athens. 

 

Εικόνα 33: Χαρτογράφηση Βυζαντινών Μνημείων της Θεσσαλονίκης. 

Πηγή: Google Maps. 

 

Εικόνα 34: Ψηφιδωτό δάπεδο από αίθουσα υποδοχή (τρικλίνιο) οικίας του 5ου αι.  

Πηγή: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης 

Διαθέσιμο: 

http://mbp.gr/el/object/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B4%CF%89%C

F%84%CF%8C-%CE%B4%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-

%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE

%BF%CF%85-

http://www.inthessaloniki.com/el/naos-panagias-axeiropoiitou-thessalonikis
http://wikimapia.org/1458728/el/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://wikimapia.org/1458728/el/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://wikimapia.org/1458728/el/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://wikimapia.org/1458728/el/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://wikimapia.org/1458728/el/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://wikimapia.org/1458728/el/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://wikimapia.org/1458728/el/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://mbp.gr/el/object/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CF%8C-%CE%B4%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%83%CE%B5-tabula-ansata-%CE%BC%CE%B5
http://mbp.gr/el/object/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CF%8C-%CE%B4%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%83%CE%B5-tabula-ansata-%CE%BC%CE%B5
http://mbp.gr/el/object/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CF%8C-%CE%B4%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%83%CE%B5-tabula-ansata-%CE%BC%CE%B5
http://mbp.gr/el/object/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CF%8C-%CE%B4%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%83%CE%B5-tabula-ansata-%CE%BC%CE%B5
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%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-

%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%

BA%CF%8C-

%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-

%CF%83%CE%B5-tabula-ansata-%CE%BC%CE%B5 
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