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Πρόλογος 

Στα μαθήματα της φετινής μας ιστορίας «Στα βυζαντινά χρόνια», 
γνωρίσαμε το Βυζάντιο. Τη μεγάλη σε έκταση, διάρκεια και σημασία 
αυτοκρατορία. Στη μακραίωνη βασιλεία της, πάνω από δέκα αιώνες,  με τα 
έργα και τον πολιτισμό της, διαμόρφωσε και σημάδεψε τον τότε κόσμο, 
ιδιαίτερα τον ελληνικό. Πόσο όμως τα γεγονότα εκείνα συνεχίζουν να 
επηρεάζουν τη ζωή μας σήμερα;   

Με αφορμή τις δραστηριότητες που πρότεινε, στα πλαίσια του 
μαθήματος, το βιβλίο μας αποφασίσαμε απ’ τα πρώτα κιόλας μαθήματα,  να 
πραγματοποιήσουμε μια εργασία σχετικά με το «Βυζάντιο του τόπου μας».  

Σκοπός μας ήταν να γνωρίσουμε και να μάθουμε περισσότερα για τον 
τόπο μας. Να μάθουμε για το μακρινό παρελθόν του, να το συνδέσουμε και 
να το συγκρίνουμε με το σήμερα. Να διαπιστώσουμε αν ήθη, έθιμα, 
παραδόσεις και συνήθειες των βυζαντινών προγόνων μας, συνεχίζουν να 
υπάρχουν στον δικό μας τόπο, αν επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και 
βοηθούν να χαράξουμε και το μέλλον μας. Να δούμε αν γεγονότα και ιδέες 
της εποχής εκείνης συνεχίζουν να συμβάλλουν* στον τρόπο που ζούμε.  

Μια δραστηριότητα ενός μαθήματός μας μάς προέτρεπε* να 
συλλέξουμε πληροφορίες για τα ξωκλήσια του τόπου μας. Θυμηθήκαμε πως 
ανάλογο μάθημα συναντήσαμε στην Δ΄ τάξη στο μάθημα των θρησκευτικών 
με τίτλο «Εκδρομή στο ξωκλήσι». Έτσι σκεφτήκαμε να προτείνουμε στους 
μικρότερους συμμαθητές μας του φετινού Δ2 να αναλάβουν αυτό το μέρος 
της εργασίας, γιατί πιστεύουμε πως όταν συνεργαζόμαστε βγαίνουμε όλοι 
κερδισμένοι. Εμείς γιατί θα μάθουμε να μοιραζόμαστε και να βοηθάμε, 
εκείνοι γιατί θα αποκτήσουν γνώσεις που θα βρουν την επόμενη χρονιά 
μπροστά τους. Έτσι η εργασία μας πήρε τον τίτλο «Το Βυζάντιο του τόπου 
μας και τα ξωκλήσια». 

Για να πραγματοποιήσουμε την εργασία μας, συγκεντρώσαμε και 
διαβάσαμε σχετικά βιβλία και μελέτες, συλλέξαμε πληροφορίες, σχεδιάσαμε 
και πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε μουσεία (στο Μουσείο της πόλης μας 
και στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων), επισκεφθήκαμε βυζαντινά μνημεία 
του τόπου μας. Απευθυνθήκαμε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, 
όπου ο προϊστάμενος τής υπηρεσίας Χουλιαράς Γιάννης, αρχαιολόγος-
βυζαντινολόγος, μας τίμησε με την παρουσία του στην τάξη μας, κάνοντάς μας 
μάλιστα και μια παρουσίαση υλικού σχετικά με τα βυζαντινά μνημεία του 
τόπου μας με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων (υπολογιστή και προβολέα). 
Απάντησε σε ερωτήσεις μας, λύνοντάς μας έτσι πολλές απορίες. 
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Πρέπει επίσης να πούμε, ότι είχαμε την τύχη να συμπέσει χρονικά η 
εργασία μας με δύο αξιόλογες δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου της 
πόλης μας, σχετικές με αυτό που κάναμε. Τη διοργάνωση και 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «ψηφίδες της 
βυζαντινής Θεσπρωτίας» και την περιοδική* έκθεση «Περιήγηση στη Βυζαντινή 
Θεσπρωτία». Αφού συμμετείχαμε στο πρόγραμμα και επισκεφτήκαμε την 
έκθεση είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και να θαυμάσουμε 
σπουδαία εκθέματα της βυζαντινής εποχής του τόπου μας. Όλα αυτά 
πλούτισαν τις γνώσεις μας και μας βοήθησαν πολύ στην εργασία μας.  

Την εργασία μας την χωρίσαμε σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος  
περιέχει όσα έχουν σχέση με το «Βυζάντιο του τόπου μας». Το δεύτερο τα 
«ξωκλήσια» και το τρίτο τις κατασκευές μας. 

Στις επόμενες σελίδες, δεν θα βρείτε καταγραμμένα όλα τα βυζαντινά 
μνημεία και ερημοκλήσια του τόπου μας, αυτό ξεπερνά τις δυνάμεις μας και 
είναι δουλειά ειδικών επιστημόνων. Στόχος μας, όπως αναφέραμε και 
παραπάνω ήταν άλλος, να συλλέξουμε πληροφορίες και σύμφωνα μ’ αυτές να 
συνδέσουμε το χθες με το σήμερα και να  διαπιστώσουμε αν και με ποιο 
τρόπο αυτό το «βυζαντινό χθες» συνεχίζει να μας επηρεάζει.  

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της εργασίας αυτής θα βρείτε κείμενά μας, 
χάρτες, εικόνες, φωτογραφίες και όλα όσα μάθαμε και βρήκαμε στην 
«έρευνά μας» αυτή. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Από την παρουσίαση του Αρχαιολόγου – Βυζαντινολόγου  Χουλιαρά Γιάννη στην Τάξη 
μας.  
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ΙΣΤΟΡΙΚEΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ  
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ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσπρωτία, θέσεις της ρωμαϊκής εποχής 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα όσα διαδραματίστηκαν στον τόπο μας 
την ιστορική περίοδο που θέλουμε να εξετάσουμε, θεωρήσαμε σωστό να 
αναφερθούμε και στη Ρωμαϊκή περίοδο, πριν την Βυζαντινή που είναι και η 
ιστορική περίοδος που θέλουμε να ερευνήσουμε. 

Η Ήπειρος παύει να είναι ανεξάρτητη το 168 π.Χ. μετά την 
κατάκτησή της από τους Ρωμαίους, οι οποίοι επιδίδονται* σε εκτεταμένες ή 
και ολοκληρωτικές καταστροφές των αρχαίων πόλεων.  

Η Θεσπρωτία δε θα μπορούσε να έχει διαφορετική μοίρα. Ακολουθεί 
ερήμωση της υπαίθρου και των αστικών οικισμών. Μεγάλος αριθμός του 
πληθυσμού της εκδιώκεται ή μεταφέρεται σε άλλες περιοχές για εποικισμό* 
τους. Οι εγκαταλειμμένες περιοχές καταλαμβάνονται από Ρωμαίους 
εποίκους*, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους εναπομείναντες Έλληνες 
κατοίκους επιδίδονται στην γεωργία και την κτηνοτροφία, για την κάλυψη 
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των αναγκών τους, αλλά και την πώληση προϊόντων. Αναπτύσσοντας  έτσι 
εμπορικές σχέσεις κυρίως με τα ιόνια νησιά τις ακτές της Αδριατικής.  

Κατά την περίοδο αυτή, κυρίως από τον 1ο αιώνα π.Χ έως και τον 
4ομ.Χ περίπου, οι Ρωμαίοι κατακτητές ιδρύουν οικισμούς, κατάλοιπα* των 
οποίων βρέθηκαν στο Λαδοχώρι, στην Παραμυθιά, στους Φιλιάτες, στη 
Σαγιάδα και αλλού. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρωμαϊκή έπαυλη στο Λαδοχώρι με ψηφιδωτά   
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
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Θεσπρωτία, θέσεις βυζαντινών μνημείων 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
θέσεις βυζαντινών   
μνημείων στη Θεσπρωτία 
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Κατάληψη της Πόλης από Σταυροφόρους 
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1453 μ.Χ. Άλωση της Πόλης 
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Πρωτοβυζαντινή περίοδος 

Από την έρευνά 
μας σε ιστορικές με-
λέτες και βιβλία, δια-
πιστώσαμε ότι οι πε-
ρισσότεροι μελετητές 
συμφωνούν πως η εξά-
πλωση του χριστιανι-
σμού στην Ήπειρο, 
άρα και στη Θεσπρω-
τία, τον 4ομΧ. αιώνα 
και η διοικητική διαί-
ρεση της Ηπείρου σε 
παλαιά και νέα, συμπε-
ριλαμβάνοντας την 
Θεσπρωτία στην πα-
λαιά, είναι η αρχή της 
βυζαντινής περιόδου 
στον τόπο μας. 

Την περίοδο αυ-
τή, παρατηρείται ση-
μαντική ανοικοδόμη-
ση ναών (βασιλικών), ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτό δείχνει ο Μ. Θεοδόσιος. 
Πραγματοποιούνται επίσης επισκευές και επεκτάσεις παλαιών ρωμαϊκών 
κάστρων καθώς και ενίσχυση ή ίδρυση σημαντικών αστικών και επαρχιακών 
οικισμών. Για κάποιους απ’ αυτούς θα αναφερθούμε ξεχωριστά. 

Οι επιδρομές των Βησιγότθων, Βανδάλων και Οστρογότθων κατά τον 
5ο αιώνα, αναγκάζουν τον Ιουστινιανό να διαθέσει σημαντικά χρηματικά 
ποσά για την οχύρωση* των πόλεων. 

 

Μεσοβυζαντινή περίοδος 
 

 Μεγάλο μέρος της περιόδου αυτής 7ος – 10ος  αιώνας, χαρακτηρίζεται 
από την έλλειψη των ιστορικών πηγών, δεν υπάρχουν γραφές. Πολλοί 
ερευνητές (Α.Α.Βασίλιεφ)** την αναφέρουν σαν περίοδο αφανισμού των 
γραμμάτων και των τεχνών. Γι’ αυτό και η περίοδος αυτή ονομάστηκε 
«σκοτεινή». 

Χάρτης Παλαιάς Ηπείρου . Πηγή ΑΠΘ 
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Ωστόσο στις αρχές του  6ου αιώνα, πραγματοποιούνται οι επιδρομές 
και η εγκατάσταση των Σλάβων στην περιοχή. Η είσοδος των Σλάβων ήταν 
τόσο δυναμική που ένα φύλο τους οι Βαϊνουίτες καταλαμβάνουν μια μεγάλη 
περιοχή από τη Χειμάρα μέχρι το Μαργαρίτι και την ονομάζουν Βαγενετία. 
Από την εγκατάσταση των Σλάβων στην περιοχή εξηγούνται και πολλά 
τοπωνύμια. Αργότερα οι Σλάβοι εκχριστιανίζονται αφού ο επίσκοπός τους 
παίρνει μέρος στην Η΄ οικουμενική σύνοδο τον 9ο αιώνα. Στα χρόνια του 
αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄, σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις που επέβαλε, η 
επισκοπή* της Βαγενετίας παύει να αναφέρεται. Οι Σλάβοι της περιοχής 
ενσωματώνονται στην αυτοκρατορία και οι Βαϊνουίτες αφομοιώνονται* σιγά 
σιγά από τον ελληνικό πληθυσμό.   

Πρέπει επίσης να πούμε ότι την περίοδο αυτή των «σκοτεινών 
χρόνων», εκτός των παραπάνω επιδρομών, ο τόπος δέχεται ληστρικές* 
επιθέσεις πειρατών, αλλά και την λεηλασία των παραλιών της από τον 
βασιλιά της Ιταλίας Τωτίλα. Οι μεταβολές αυτές φέρνουν αστάθεια, κάνουν 
τους δρόμους στην περιοχή επικίνδυνους, έτσι προτιμούνται οι θαλάσσιοι 
δρόμοι με αποτέλεσμα η περιοχή μας να μπει σε απομόνωση.   

Τον 11ο αιώνα οι Θεσπρωτοί δέχονται τις ληστρικές επιθέσεις των 
Νορμανδών που αποβιβάστηκαν στα παράλιά της με στόχο να κατακτήσουν 
περιοχές της αυτοκρατορίας όπως και έκαναν. Την ίδια χρονική περίοδο 
σημειώνονται και οι επιδρομές των Βουλγάρων.  

 

 

Υστεροβυζαντινή περίοδος 

 

Η κατάκτηση της Πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204, είχε σαν 
αποτέλεσμα τη δημιουργία τεσσάρων ελληνικών κρατών της Νίκαιας, της 
Τραπεζούντας, του Μιστρά και το δεσποτάτο της Ηπείρου. Στην αρχή στην 
Ήπειρο δημιουργήθηκε ανεξάρτητη ηγεμονία από τον Μιχαήλ Δούκα 1204 
– 1246. Αμέσως μετά δημιουργήθηκε το Δεσποτάτο της Ηπείρου 1246 – 
1268 από τους Κομνηνούς. Κατά την περίοδο αυτή δέχεται επιθέσεις από 
Αλβανούς, Σέρβους και Βούλγαρους για να κατακτήσουν τα εδάφη της. 

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε κάποια σημαντικά γεγονότα που 
σημάδεψαν τον τόπο μας την εποχή αυτή. 

Το 1294, ο Δεσπότης της Ηπείρου Νικηφόρος έδωσε τμήμα της 
Θεσπρωτίας ως προίκα στην κόρη του Θάμαρ για το γάμο της με τον 
πρίγκιπα Φίλιππο του Τάραντα. 
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Η εμφάνιση της μαύρης πανώλης* το 1347 αφανίζει μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού. 

 Η μετανάστευση των Αλβανών προς τον νότο (1359), είχε ως 
αποτέλεσμα να ηγεμονεύσουν στην περιοχή μας. Συνέπεια αυτών των 
επιδρομών ήταν πολλοί από τους ντόπιους να καταφύγουν στα Ιωάννινα και 
στην Κέρκυρα.  

Προς το τέλος του 14ου αιώνα και αρχές του 15ου οι Βενετοί 
καταλαμβάνουν τα παράλια της Θεσπρωτίας και δημιουργούν λιμάνια και 
κάστρα, στη Σαγιάδα, στην Πάργα και στην Ηγουμενίτσα.  

Τέλος, το 1430 οι Τούρκοι κατακτούν τα Ιωάννινα υποδουλώνοντας 
έτσι όλη την Ήπειρο. Κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα η Θεσπρωτία γίνεται 
χώρος πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ Οθωμανών και Βενετσιάνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολείμματα του κάστρου στον δασωμένο λόφο της πόλης μας. 

Άποψη και κάτοψη του κάστρου Της Ηγουμενίτσας ,χαλκογραφίες του Ενετού κοσμογράφου                      
V.M. CORONELLI.    Πηγή, ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ  

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

Η περιοχή της Παραμυθιάς 
και τότε και τώρα κατέχει 
σπουδαία θέση στην Θεσπρωτία. 
Τότε, τη βυζαντινή περίοδο, με 
δυο σημαντικούς οικισμούς αλλά 
και το κάστρο της, έπαιξε κύριο 
ρόλο στις εξελίξεις της εποχής 
εκείνης. Σήμερα είναι ο τόπος που 
συγκεντρώνει τα σπουδαιότερα και 
περισσότερα βυζαντινά μνημεία. Αποτελούν για τον επιστήμονα μεγάλης 
αξίας πηγή πληροφοριών αλλά και για όλους μας, μεγάλης αξίας μνημεία και 
κληρονομιά. 

Φωτική 

Σπουδαία  πόλη της περιόδου 
αυτής ήταν η Φωτική 5ος αιώνας, 
βορειοανατολικά της Παραμυθιάς. 
Μνημονεύεται* από τις εκκλησια-
στικές πηγές ως επισκοπή, ενώ όπως 
γράφεται από το 925 μΧ. η διοίκηση 
της παλαιάς Ηπείρου μετα-φέρεται σ’ 
αυτή. Η Φωτική έζησε ως τον 11ο 
αιώνα. 

 
Εύροια 

Άλλη σημαντική πόλη υπήρξε 
η Εύροια (στη σημερινή Γλυκή), η 
οποία επίσης ήταν επισκοπική έδρα 
του  Επίσκοπου Αγίου Δονάτου και 
πολιούχου της Παραμυθιάς. Η 
Εύροια καταστράφηκε το 850 μ.Χ. 
από τους Βούλγαρους. 
        Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός 
τον 6ο αιώνα για να προστατέψει τους 
κατοίκους από βαρβαρικές επιδρομές, 
είχαν προηγηθεί ήδη αρκετές από Γότθους και Βάνδαλους, μεταφέρει τους 
κατοίκους της περιοχής στο κοντινό κάστρο του Αγίου Δονάτου ή σε 
οχυρωματική θέση σε πλησιέστερο λόφο.  

Φωτική παλαιοχριστιανική βασιλική 

Παναγιά  Γλυκής  τρίκλητη βασιλική 
μεσοβυζαντινή 
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Οσδίνα 

Νότια του σημερινού χωριού Πέντε Εκκλησιές, σ’ έναν λόφο και 
κοντά στις όχθες του Καλαμά βρίσκεται ένας πολύ σημαντικός οικισμός. Ο 
οχυρωμένος οικισμός της Οσδίνας ή Παλιοχώρας ή Ουζτίνας. 

Η καστρούπολη αυτή είναι σημαντική, γιατί είναι η μοναδική απ’ όσες 
συναντήσαμε στην έρευνά μας  που κατοικούνταν απ’ τα αρχαία χρόνια. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή Σ. Δάκαρη** τα ευρήματα δείχνουν πως ο 
οικισμός κατοικούνταν από τα κλασικά χρόνια και την ελληνιστική περίοδο 
έως τη μεταβυζαντινή εποχή. Είναι επίσης σημαντικός οικισμός γιατί σώζει 
ναούς, οικίες, σε μια κατάσταση που ο επισκέπτης μπορεί να κατανοήσει 
πολλά για την βυζαντινή περίοδο στον τόπο μας.  

Το 167 π.Χ. καταστρέφεται από τους Ρωμαίους. Έρευνες και  μελέτες 
των αρχαιολόγων και των ιστορικών δείχνουν πως τη μεσοβυζαντινή 
περίοδο, από τον φόβο των βαρβαρικών επιδρομών, γίνονται επισκευές και 
επεκτάσεις στα τείχη. Από την πρώτη βυζαντινή περίοδο δεν υπάρχουν 
στοιχεία. 

 

http://ellas2.wordpress.com/2012/12/14/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%80%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82/
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Ο βυζαντινός αυτός οικισμός καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον λόφο. Οι 
μελέτες λένε πως είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αρχαίο γιατί σπίτια 
χτίστηκαν και έξω από τα παλαιά τείχη.  

Τα σπίτια είναι ερειπωμένα, ό,τι σώζεται απ’ αυτά είναι οι τοίχοι τους 
σε κάποιο ύψος. Πρέπει να υπήρχαν μονώροφα και διώροφα σπίτια και ο 
κάθε όροφος να είχε δύο ή τρία δωμάτια. Μεταξύ των κατοικιών υπάρχουν 
ακόμα κατάλοιπα από στενά δρομάκια. 

Σημαντικότατα βυζαντινά μνημεία είναι οι ναοί και μάλιστα αυτοί που 
έχουν σωθεί. Έχουν εντοπιστεί στην περιοχή της Οσδίνας εννέα ναοί, 
τέσσερις βρίσκονται μέσα στον οικισμό. Δύο απ’ αυτούς σώζονται, είναι οι 
ναοί της Κοίμησης της Θεοτόκου και των Ταξιαρχών. Οι υπόλοιποι 
βρίσκονται έξω απ’ τον οικισμό και είναι ερειπωμένοι ή έχουν πάθει μεγάλες 
ζημιές.  

Μεταξύ των δύο εκκλησιών που σώζονται υπάρχει ένας χώρος αρκετός 
για τις κοινωνικές συναντήσεις των κατοίκων και για τις εκδηλώσεις τους. 

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους ο οικισμός γνωρίζει μεγάλη 
ανάπτυξη. Μάλιστα για κάποιο διάστημα φιλοξενεί την έδρα της Επισκοπής 
Φωτικής.  Η ακμή του όμως τοποθετείται στην υστεροβυζαντινή ακόμα και 
στην μεταβυζαντινή.   

Ο Σ. Μουσελίμης**, ντόπιος ερευνητής, στο βιβλίο του « Βυζαντινή 
Οσδίνα και τα αρχαία αυτής τείχη », αναφέρει πως η πόλη εγκαταλείπεται 
στις αρχές του 18ου αιώνα. Οι Οσδινιάτες μην αντέχοντας τις πιέσεις και τους 
κατατρεγμούς από τους Τούρκους, που γίνονταν όλο και σκληρότεροι, 
εγκαταλείπουν τον τόπο τους και σκορπίζονται μακριά σε άλλα μέρη. 
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Εικόνες από τον οικισμό της Οσδίνας 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο βυζαντινό κράτος, δεν υπήρχαν σχολεία για τη βασική 
εκπαίδευση όπως σήμερα. (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο). Υπήρχαν 
ιδιωτικά, που οι γονείς έπρεπε να πληρώνουν για την εκπαίδευση των παιδιών 
τους. Η πλειονότητα των παιδιών έμενε σπίτι και την εκπαίδευση τους 
αναλάμβανε κάποιος από την οικογένεια που τους μάθαινε λίγα γράμματα, 
όπως ανάγνωση και γραφή.  

Τα αγόρια που έμεναν σπίτι, από κάποια στιγμή και μετά 
ακολουθούσαν τους πατεράδες τους στις δουλειές ή πήγαιναν να μάθουν 
κάποια τέχνη.  

Τα κορίτσια δεν επιτρεπόταν να πάνε σχολείο. παρακολουθούσαν 
μαθήματα μαζί με τους αδελφούς τους, μόνον όταν αυτά γίνονταν στο σπίτι 
από ιδιωτικούς παιδαγωγούς. Έμεναν κοντά στις μητέρες τους, μάθαιναν να 
κεντούν, να πλέκουν και να υφαίνουν. 

 Σημαντική προσφορά στην εκπαίδευση των βυζαντινών είχαν οι 
εκκλησίες και τα μοναστήρια. Όπου υπήρχε η δυνατότητα, μέσα στους 
χώρους των μοναστηριών και των ναών, δίδασκαν μοναχοί και ιερείς. Στα 
εκκλησιαστικά αυτά σχολεία, μπορούσε κανείς να πληρώσει με χρήματα ή 
και με προϊόντα. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά από τα ιδιωτικά 
σχολεία, εδώ γίνονταν δεκτά και παιδιά φτωχών οικογενειών, κυρίως παιδιά 
που διακρίνονταν για τη φιλομάθειά τους. 

Στα μοναστήρια όμως οφείλουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Οι 
μοναχοί με πολύ κόπο και προσοχή, εργάστηκαν σε κατεστραμμένα έργα 
αρχαίων μας σοφών και κατάφεραν να τα σώσουν, παραδίδοντας έτσι στις 
μελλοντικές γενιές πολλά από τα σπουδαία αυτά έργα.    
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

          ΝΑΟΙ  

Η εξάπλωση του Χριστιανισμού και η κήρυξή του ως επίσημης 
θρησκείας της αυτοκρατορίας το 380 μ.Χ. από τον Θεοδόσιο Α΄ , έφερε και 
την ανάγκη ανέγερσης ναών για την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών των 
πιστών. Οι ναοί άλλοτε περίλαμπροι, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, άλλοτε 
ταπεινοί στους επαρχιακούς οικισμούς, ήταν έργα σπουδαίας αρχιτεκτονικής 
και απερίγραπτης ομορφιάς. Συνεχίζουν όμως να ακτινοβολούν και σήμερα 
όπου υπάρχουν και όσοι έχουν σωθεί, είναι σπουδαίοι ιεροί χώροι και 
σημαντικά ιστορικά μνημεία για την παγκόσμια κληρονομιά και με ιδιαίτερη 
σημασία για εμάς τους Έλληνες Χριστιανούς. 

«Oι Εκκλησίες αποτελούν τα μοναδικά σωζόμενα ίχνη πάνω στα οποία θα 
βαδίσουμε για να ανακαλύψουμε την πόλη των μέσων βυζαντινών χρόνων… Oι 
Εκκλησίες, που χάρη στο θρησκευτικό χαρακτήρα τους και στην επιμελημένη 
αρχιτεκτονική μορφή τους έχουν αντέξει στο φθοροποιό πέρασμα του χρόνου, 
…συνιστούν τα μοναδικά αρχιτεκτονικά ορόσημα της βυζαντινής πόλης». 

Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων 

Η ιστορία της ναοδομίας* είναι μεγάλη, ξεφεύγει άλλωστε των 
δυνατοτήτων μας. Στα πλαίσια της εργασίας μας θα αναφέρουμε ορισμένα 
ιστορικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των βυζαντινών ναών. 

Οι πρώτοι ναοί είχαν σαν πρότυπό* τους αίθουσες που 
χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για δικαστήρια ή για τις συγκεντρώσεις τους. 
Αυτοί ήταν μακρόστενοι ορθογώνιοι χώροι. Η αίθουσα αυτή ονομάζονταν 
βασιλική. Αυτούς τους χώρους πρωτοχρησιμοποίησαν οι Χριστιανοί για 
ναούς,  έτσι γεννήθηκε η χριστιανική βασιλική. Ο τύπος αυτού του ναού 
επικράτησε στην παλαιοχριστιανική περίοδο.  
 

 

 

 

 

 ρωμαϊκή βασιλική 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF&dq=
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Αργότερα κατά την ίδια περίοδο αναπτύχθηκε και ένας άλλος τύπου 
ναού, δανειζόμενος και αυτός στοιχεία από κτήρια ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής 
ή ελληνορωμαϊκής αν προτιμάτε. Κτήρια κυκλικά με θολωτές στέγες, ο 
περίκεντρος ναός. 

Τον 6ο αιώνα ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός με το χτίσιμο της Αγίας 
Σοφίας, αλλάζει τα πάντα στη ναοδομία. Οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος και 
Ισίδωρος κατάφεραν να παντρέψουν τους δύο προηγούμενους ρυθμούς, 
βασιλικής και περίκεντρου με τρούλο, φτιάχνοντας έναν νέο τύπο ναού της 
βασιλικής με τρούλο. Ναός που θαυμάζεται παγκοσμίως ακόμα και σήμερα. 
Όπως γράφει και το βιβλίο της ιστορίας μας «ο ρυθμός αυτός επηρέασε την 
αρχιτεκτονική των ναών τόσο, ώστε ακόμη και στις μέρες μας πολλοί ναοί να 
κτίζονται με αυτό το σχέδιο».  

 

περίκεντρος ναός Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα, Θεσσαλονίκη) 

ΑΓΙΑ  ΣΟΦΙΑ 
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Μετά τον Ιουστινιανό, τη μεταβυζαντινή περίοδο, χωρίς να εγκατα-
λειφθεί ο ρυθμός της βασιλικής με τρούλο, προστίθεται ο ρυθμός του 
σταυροειδούς με τρούλου.  

Αργότερα, στην υστεροβυζαντινή περίοδο, εκτός από τους 
καθιερωμένους πια προηγούμενους ρυθμούς εμφανίζεται και ένας νέος, αυτός 
του σταυρεπίστεγου. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Άγιος Γεώργιος, Καμίτσιανη Θεσπρωτίας , σταυροειδής με τρούλο.  

Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου, σταυρεπίστεγος. Οσδίνα - Θεσπρωτία. 
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Από την επίσκεψή μας στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, στην 
Παραμυθιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παναγιά η Παραμυθία ή Μεγάλη παναγιά ή Παναγία η Παρηγορήτρα ή Μεγαλοκλησιά. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ναός σταυρεπίστεγος τρουλοκάμαρος, β΄ μισό του 13ου αι. 
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         ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

Η βυζαντινή κατοικία, στην αρχή, όπως ήταν φυσικό δανείστηκε και 
αυτή στοιχεία από την ελληνιστική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική. Στην εξέλιξή 
τους σημαντικό ρόλο έπαιξαν κυρίως οι εχθρικές επιδρομές και η 
οικονομική κατάσταση. 

Οι συχνές επιδρομές ανάγκασαν τους οικισμούς να οχυρωθούν μέσα 
σε τείχη. Αυτό περιόρισε τον χώρο που είχαν στη διάθεσή τους τα σπίτια να 
αναπτυχθούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Έτσι χτίζονταν σπίτια κολλημένα το ένα 

δίπλα στο άλλο, μονόπατα ή δίπατα, δύο τριών 
δωματίων. Ο επάνω όροφος στέγαζε την οικογέ-
νεια, το ισόγειο το χρησιμοποιούσαν για αποθή-
κευση προϊόντων, εργαστήριο κτλ. Έτσι ήταν 
κυρίως οι λαϊκές κατοικίες.  

Εντός της καστρούπολης υπήρχαν και 
πλούσιες κατοικίες, που διέφεραν από αυτές των 
φτωχών σε χώρους, διάκοσμο (ψηφιδωτά, τοιχο-
γραφίες, μωσαϊκά) και υλικά δόμησης*. Να 
πούμε επίσης πως στις μεγάλες πόλεις, για να 
καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού, κτίζονταν 

Ανωκατάγωγο ή δίπατο 

σπίτι 
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πολυώροφα κτήρια που στέγαζαν φτωχές οικογένειες συνήθως σε άθλιες 
συνθήκες. Πάντως, οι κατοικίες έφτιαχναν γειτονιές με «κέντρο» τους την 
εκκλησία, την ενορία.  

Βεβαίως κατοικίες υπήρχαν και στην ύπαιθρο. Η οικονομική κατάστα- 
ση των ιδιοκτητών καθόριζε* το μέγεθος και τον πλούτο της κατασκευής. 
«Οι μικροκαλλιεργητές έμεναν σε ισόγειες στενόχωρες κατοικίες με χαμηλές πόρτες 
και μικρά παράθυρα. Οι Δυνατοί ζούσαν σε διώροφα σπίτια σκεπασμένα με 
κεραμίδια, με εξωτερική σκάλα και εξώστες, για θέα και αναψυχή. Στα «κατώγια» 
των σπιτιών και στον ασφαλισμένο περίβολό τους υπήρχαν κελάρια, πατητήρια και 
αποθήκες για τους καρπούς και τα τρόφιμα.» 

Από το βιβλίο της Ιστορίας μας. 

Για την ανέγερση των σπιτιών τους, χρησιμοποιούσαν υλικά που 
έβρισκαν εύκολα στην γύρω περιοχή, όπως πέτρες, κορμούς δέντρων, άμμο 
αλλά και τούβλα, ασβέστη ακόμα χώμα και 
άχυρα για τις φτωχικές κατοικίες. Βεβαίως 
μάρμαρα και άλλα ακριβότερα υλικά για τις 
πλούσιες κατοικίες. 

 Πολλά από αυτά τα υλικά χρησιμοποιού-
νται και σήμερα. Κάποια υλικά μάλιστα έχουν 
ονομασίες που αναφέρονται στην εποχή εκείνη 
π.χ. τα «βυζαντινά κεραμίδια».   

Κατοικίες της βυζαντινής περιόδου στο θεσπρωτικό χώρο δεν έχουν 
σωθεί. Υπολείμματα* θα βρούμε στον ερειπωμένο οικισμό της Οσδίνας που 
μας επιτρέπουν να φανταστούμε και να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα 
για την κατοικία της εποχής εκείνης.  

Οι παρακάτω εικόνες και αναφορές, είναι από την δημοσιευμένη έρευνα για 
την Οσδίνα του αρχαιολόγου Δ. Κωνστάντιου**, στο «Δελτίον Χριστιανικής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας» τόμος 15- έτος 1991. 

                                                                           
Ουζντίνα Θεσπρωτίας. Διώροφη οικία νότια                τοιχοποιία λιθόκτιστης οικίας                       
του ναού των Ταξιαρχών. 

βυζαντινά κεραμίδια, (σύγχρονα) 
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Διώροφη οικία, με ισόγειο δύο δωματίων.                      Τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής γύρω από 
                                                                                    το ναό των Ταξιαρχών. 

«Τα μονώροφα και διώροφα σπίτια εκμεταλλεύονται κάθε τετραγωνικό μέτρο. 
Στο ισόγειο δια κρίνουμε δύο ή και τρία δωμάτια, ενώ αντίστοιχα ήταν πιθανώς και τα 
δωμάτια του ορόφου. Μικρά ορθογώνια ανοίγματα στο πάχος της τοιχοποιίας, οι 
λεγόμενες σκαλεθούρες χρησίμευαν ως χώροι αποθήκευσης ψύξης. Τα περισσότερα 
είναι χτισμένα με ξηρολιθιά, ενώ σε άλλα έχει χρησιμοποιηθεί ως συνδετικό κονίαμα 
το χώμα. Οι λίθοι είναι ντόπιοι, σχιστολιθικοί, πλακοειδείς ή ορθογώνιοι.»  

Ενώ ο Σ. Μουσελίμης, γράφει : « Όλη η επιφάνεια μέσα και έξω από τα 
τείχη καλύπτεται από τα χαλάσματα πυκνών ξερότοιχων σπιτιών». 

Τα ανωκατάγωγα σπίτια, αυτά με τα δύο πατώματα και την εξωτερική 
σκάλα που συνέδεε τους δύο ορόφους, επικράτησαν και κατά τη 
υστεροβυζαντινή περίοδο. Εμπνέοντας και την αρχιτεκτονική των 
μεταβυζαντινών χρόνων, ακόμα και την νεότερη οικοδομική παράδοση. 
Τέτοιου τύπου σπίτια θα συναντήσουμε σήμερα σε πολλά χωριά μας. 
Αποδεικνύοντας έτσι τη βυζαντινή αρχιτεκτονική κληρονομιά.   
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ΤΕΧΝΕΣ 

Αν η ναοδομία είχε σαν έργο της να στεγάσει τις λατρευτικές ανάγκες 
των χριστιανών, οι τέχνες ήρθαν να βοηθήσουν την επικοινωνία του 
ανθρώπου με τον θεό και να μεταδώσουν με έναν τρόπο τα μηνύματα της 
Χριστιανοσύνης. Έτσι η ζωγραφική, τα ψηφιδωτά, η μικροτεχνία και η 
κεντητική, κύριος σκοπός τους δεν είναι να διακοσμήσουν απλά έναν ναό, 
αλλά να συμβάλλουν στο έργο της εκκλησίας.   

 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Η εικόνα έχει παιδαγωγική αξία. Τα παλιότερα χρόνια, ελάχιστα 
σήμερα, οι εικόνες λειτουργούσαν σαν βιβλίο για τους αγράμματους.   

«Τι περισσότερο χρειαζόμαστε ως φωτεινό παράδειγμα, ώστε να αποδειχθεί 
ότι οι εικόνες αποτελούν βιβλία για τους αγράμματους και ότι δεν παύουν χωρίς φωνή 
να μας κηρύττουν την τιμή των αγίων και έτσι να μας διδάσκουν αλλά και να αγιάζουν 
την όρασή μας; Δεν έχω οικονομική δυνατότητα για βιβλία, δεν έχω χρόνο για 
ανάγνωση. Μπαίνω στην Εκκλησία, το κοινό για όλους μας ιατρείο… και εκεί η 
εικόνα με τραβά να δω το άνθος της και σαν λιβάδι με ευχαριστεί στα μάτια και με 
τρόπο που δεν καταλαβαίνω, με αγιάζει.»                        Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός 

ς 

Από την επίσκεψή μας στην "Παναγία Παραμυθίας" 
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Για το Βυζάντιο η εικόνα αποτέλεσε και ένα κοινό μέσο επικοινωνίας 
μεταξύ των διαφορετικών λαών που ζούσαν στην αυτοκρατορία. Αλλά μήπως 
και σήμερα δε συμβαίνει κάτι τέτοιο με τους ορθόδοξους χριστιανούς που 
ζούνε σε διαφορετικά πλέον κράτη. 

Στα πρώτα χρόνια η ζωγραφική είχε θέματα από την αρχαιότητα 
(τοπία, σκηνές από κυνήγι κ.α.). Αργότερα στα δύσκολα χρόνια του 
χριστιανισμού με τους διωγμούς, αυτά που ζωγράφιζαν είχαν συμβολικό 
χαρακτήρα έναν σταυρό, ένα ψάρι (ιχθύς), έναν βοσκό κτλ.  

Αργότερα, όταν ο Χριστιανισμός επι-
κράτησε σαν επίσημη θρησκεία της βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας και κτίζονταν πάρα 
πολλοί ναοί, οι ζωγράφοι άρχισαν να υπη-
ρετούν την ανάγκη αυτή και τα θέματά τους 
ήταν πρόσωπα και παραστάσεις από τη νέα 
θρησκεία. Έτσι γεννήθηκε η βυζαντινή ζω-
γραφική. Απέκτησε τα δικά της χαρακτη-
ριστικά και ξεχωρίζει από τις άλλες κατη-
γορίες ζωγραφικής. Οι καλλιτέχνες αυτοί 
που ασχολούνται αποκλειστικά με θέματα 
από τον Χριστιανισμό αποκαλούνται αγιο-
γράφοι. Τους αγιογράφους δεν τους ενδια-
φέρει να αποτυπώσουν* τα ακριβή χαρακτη-
ριστικά των σωμάτων και των προσώπων 
που ζωγραφίζουν. Τους ενδιαφέρει η ιδέα, 
το μήνυμα που πρέπει να μεταδώσει η εικό-
να. Κέντρο βέβαια της βυζαντινής ζωγρα-
φικής ήταν η Βασιλεύουσα. Εκεί παράγονταν οι ιδέες, οι τρόποι και δια-
χέονταν μετά σ’ όλη την αυτοκρατορία. 

Η βυζαντινή ζωγραφική έδωσε έργα ανεκτίμητης αξίας που πέρα από 
τον συμβολικό τους χαρακτήρα είναι και σπουδαία έργα τέχνης. Τόσο 
σπουδαία που κοσμούν μουσεία, όχι μόνο ελληνικά αλλά και ξένα, 
συμπεριλαμβάνονται επίσης στη συλλογή μεγάλων εκθέσεων. Οι ιστορικοί 
της τέχνης τονίζουν πως η βυζαντινή ζωγραφική συνέδεσε την τέχνη της 
αρχαιότητας με τη σημερινή.  

 

 

 

φορητή εικόνα της Παναγίας. Ιερά 
Μονή "Κοιμήσεως της Θεοτόκου" 

Γηρομερίου. 
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Οσδίνα. Τοιχογραφία* από τον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Πηγή 8η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οσδίνα. Τοιχογραφία από τον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Πηγή 8η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
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Από την Ιερά μονή Ραγίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από την επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή Παραμυθίας. Φωτογραφία από τις εργασίες 
ανάδειξης τοιχογραφίας, στο εσωτερικό του ναού. 
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Φ. Κόντογλου, 
Παντοκράτωρ 

Η βυζαντινή κληρονομιά στη σύγχρονη ζωγραφική 
 

Κατά πόσο όμως η βυζαντινή ζωγραφική επηρέασε τη σημερινή ;  
Δηλαδή, θέλουμε να πούμε αν αυτή η ιστορική περίοδος συνεχίζει με 

τα έργα της και τις ιδέες της να επηρεάζει ακόμα σήμερα τους ανθρώπους, 
από αυτό άλλωστε φαίνεται και η σπουδαιότητά της, αλλά και τη σχέση μας 
με την ιστορική μας κληρονομιά. Αυτό είναι και το κύριο μέλημά* της 
εργασίας μας. 

Αυτό όμως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ειπωθεί, από το να 
αφήσουμε τους ίδιους τους ανθρώπους της τέχνης να μας το πουν. 
Σπουδαίων δημιουργών που η φήμη τους ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας. 
Πριν μερικά χρόνια διοργανώθηκε μια μεγάλη έκθεση με τίτλο «Από την 
παράδοση του Βυζαντίου στη νεότερη τέχνη». Με αφορμή την έκθεση 
ακούστηκαν και διαβάστηκαν λόγια και κείμενα των μεγάλων δημιουργών (οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς δεν ζουν, αλλά τα κείμενα και τα έργα τους 
συνεχίζουν να υπάρχουν και να μας διδάσκουν).  

«Η βυζαντινή τέχνη είναι 
η πιο κοντινή σε μας μορφή 
της ελληνικής τέχνης», είχε πει 
ο Νίκος Εγγονόπουλος.**               

Ο ίδιος την είχε διδαχθεί κοντά στον 
Φώτη Κόντογλου** και τα βυζα-
ντινά στοιχεία είναι εμφανέστατα 
στο έργο του.             του.                                   

Ο Εγγονόπουλος όμως δεν ήταν ο 
μόνος από τους μεγάλους Έλληνες 

ζωγράφους που  επηρεάστηκαν βαθιά από την παράδοση της βυζαντινής ζωγραφικής. 
Αυτό μαρτυρά η έκθεση που ετοιμάζει το Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης του Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή στην Άνδρο, με εκατόν τριάντα 
έργα των Παρθένη**, Κόντογλου, Εγγονόπουλου, 
Τσαρούχη**

 και πολλών άλλων καλλιτεχνών. 
Σκοπός της έκθεσης «Από την παράδοση του 
Βυζαντίου στη νεότερη τέχνη» είναι να αναδειχτούν 
οι επιδράσεις και επιρροές που δέχτηκε η νεότερη 
ελληνική ζωγραφική από τα βυζαντινά χρόνια και να 
φανεί ο τρόπος που συνέδεσαν αυτές τις επιρροές με 
τα μοντερνιστικά ρεύματα που ακολούθησαν. 

Νίκος Εγγονόπουλος,                             
Ο προφητάναξ ∆αβίδ. 

Κ. Παρθένης 
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      Σύμφωνα με τον διευθυντή του μουσείου, 
κάποια χαρακτηριστικά της βυζαντινής τέχνης 
επηρέασαν νεότερα και σύγχρονα εικαστικά* 
ρεύματα.   
      Οι εικαστικοί μας αναζητώντας την 
ελληνικότητα, έστησαν γέφυρες με το χθες, γιατί 
εκείνο το χθες μπορούσε να μπολιάσει στις 
σύγχρονες αναζητήσεις τους. 

Περνούμε έξω από εκκλησίες και δεν 
γνωρίζουμε ότι κορυφαίοι καλλιτέχνες έχουν 

ζωγραφίσει το εσωτερικό τους. Ο Παρθένης ζωγράφισε τον ναό του Αγίου 
Αλεξάνδρου στο Παλαιό Φάληρο. Ο Σπύρος Βασιλείου φιλοτέχνησε υπέροχα έργα 
στον ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στη οδό Σκουφά. Ο Κόντογλου έβαλε την 
υπογραφή του στην Καπνικαρέα, στην Αγία Βαρβάρα του Αιγάλεω και σε άλλες 
εκκλησίες. 

Αποσπάσματα από την εφημερίδα Καθημερινή  

 

ΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ 

Ψηφιδωτό είναι μια εικόνα ή παράσταση που φτιάχτηκε με πολύ 
μικρές χρωματιστές πέτρες κατάλληλα κολλημένες πάνω σε μια επιφάνεια.  

Όπως πληροφορηθήκαμε από το βιβλίο των θρησκευτικών μας, η 
τέχνη και η τεχνική των ψηφιδωτών έρχεται από τους ελληνιστικούς χρόνους 
και χρησιμοποιούνταν για τη διακόσμηση των δαπέδων δημόσιων κτηρίων, 
ναών και κατοικιών. Ήρθαν για να αντικαταστήσουν τα μάρμαρα που ήταν 
πολύ ακριβά, ενώ τα πολύχρωμα ψηφιδωτά κόστιζαν λιγότερο και έδιναν την 
εντύπωση πολυτέλειας και λαμπρότητας, άντεχαν στο χρόνο και στην 
υγρασία. 

Στη βυζαντινή τέχνη, το ψηφιδωτό φθάνει 
στη μεγαλύτερη ακμή του. Τα θέματά τους 
αντλούνται από πρόσωπα, σκηνές ή γεγονότα της 
Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Οι Βυζαντινοί 
κάνουν επίσης μια μεγάλη αλλαγή, 
χρησιμοποιούν τα ψηφιδωτά και στις 
τοιχογραφίες τους κάτι που δεν γινόταν στα 
παλαιότερα χρόνια. 
        Ψηφιδωτά βρέθηκαν στο Λαδοχώρι σε 
δάπεδα ρωμαϊκής έπαυλης* (φωτογραφίες στην 
πρώτη ενότητα), αλλά και Δόλιανη, Φωτική.  

Γιάννης Τσαρούχης, «Η Βάπτισις 
του Υιού του Ανθρώπου» 
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ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Η μικροτεχνική, είναι η τέχνη της κατασκευής μικρών έργων τέχνης 
που στόλιζαν και ομόρφυναν τη ζωή των βυζαντινών. Χρησιμοποιώντας 
χρυσό, ασήμι, ελεφαντόδοντο, γυαλί, ξύλο έφτιαχναν μικρά αντικείμενα, 
μεγάλα όμως σε αξία. Έτσι εξελίχθηκαν οι τέχνες  της αργυροχρυσοχοΐας, 
της μεταλλοτεχνίας, της ελεφαντουργίας και άλλων. 

Η τέχνη της μικροτεχνίας έρχεται από τα αρχαία χρόνια, έδωσε την 
σκυτάλη στην ελληνιστική περίοδο για να την παραλάβει η βυζαντινή και να 
ακμάσει.  

Όμως η τέχνη αυτή των μικρών αντικειμένων, άκμασε μέσω της 
εκκλησίας που όπως και οι εικόνες είχαν σημαντικό ρόλο για τη μετάδοση 
των μηνυμάτων του χριστιανισμού. 

«Όλα αυτά τα αντικείμενα που βλέπουμε να χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας στις 
ακολουθίες της και ορισμένα από αυτά θαυμάζουμε σε κάποια μουσεία, ανήκουν σε 
μια μορφή τέχνης που έχει ιστορία αιώνων και λέγεται «Μικροτεχνία». 
Πρωτοεμφανίστηκε σε αρχαίους πολιτισμούς, από τους οποίους, καλλιτέχνες που 
αγαπούσαν την Εκκλησία, δανείστηκαν πολλά στοιχεία. Έτσι, δουλεύοντας επάνω σε 
ασήμι ή χρυσό, ύφασμα ή ξύλο, δημιούργησαν όλα αυτά τα «Μικροτεχνήματα», 
δηλαδή μικρά σε μέγεθος αλλά μεγάλα σε αξία έργα ευχαριστίας και δοξολογίας του 
Θεού. Αυτή λοιπόν η ικανότητα των ανθρώπων να εργάζονται επάνω στα υλικά αυτά 
ονομάζεται Μικροτεχνία». 

Από το βιβλίο των Θρησκευτικών μας. 
 

Αν θέλουμε να αναζητήσουμε την τέχνη της μικροτεχνίας και στον 
τόπο μας, μάλλον τα αποτελέσματα θα είναι φτωχά. Όχι πως δε θα 
φτιάχνονταν και στον τόπο μας κάποια μικρά καλλιτεχνήματα, πάντα 
κάποιος, κάπου κάτι φτιάχνει. Από την μέχρι τώρα έρευνά μας όμως 
καταλαβαίνουμε ότι η περιοχή μας τότε δεν είχε την ανάπτυξη που θα της 
επέτρεπε να έχει τέτοιου είδους δημιουργίες. Τότε θα ρωτήσετε πώς 
βρέθηκαν τόσα μικροτεχνήματα που υπάρχουν στις προθήκες* του 
Μουσείου της πόλης μας ή εκείνα στις ιστορικές εκκλησιές και στα 
μοναστήρια μας. Συμπεραίνουμε πως αυτά μεταφέρθηκαν εδώ, από μεγάλα 
κέντρα. Όπως των Ιωαννίνων που ήταν σπουδαίο κέντρο και κοντινό σε εμάς. 
Άλλωστε τα Ιωάννινα είχαν αναπτύξει την τέχνη της αργυροχοΐας από την 
μεσοβυζαντινή περίοδο και όπως γράφεται άκμασε στους χρόνους του 
Δεσποτάτου.  

Σήμερα, την συνέχεια της βυζαντινής αυτής τέχνης την βλέπουμε στις 
εκκλησιές μας. Αλλά και σύγχρονα κοσμήματα με βυζαντινά σχέδια, θα 
βρούμε στα κοσμηματοπωλεία. Αυτό σημαίνει πως η τέχνη αυτή όχι μόνο 
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δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά με την ομορφιά της και τα σχέδια της, συνεχίζει να 
προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Αποδεικνύοντας έτσι ότι το Βυζάντιο 
είναι παρόν και ότι με τα δημιουργήματα της τέχνης συμβάλει στη συνέχεια 
της παράδοσή μας, συνδέοντας τον Έλληνα με το παρελθόν του.  

 
                                

Από τη συλλογή του μουσείου μας  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζερβοχώρι. Χάλκινη  
πόρπη 5ος- 7ος             
αιώνας μ.Χ. 
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KΕΝΤΗΤΙΚΗ 

 
 

Παραμυθιά. Κεντητός επιτάφιος πού φιλοτεχνήθηκε το 1578 από τον μοναχό Αρσένιο. 

 
«Οι Βυζαντινοί έδειχναν μία ιδιαίτερη αγάπη στα πολυτελή υφάσματα που 

κατασκευάζονταν στα εργαστήρια του παλατιού για την Αυλή και την Εκκλησία. O 
νόμος θεωρούσε τα υφάσματα αυτά ισάξια του χρυσού, απαγόρευε την εξαγωγή τους 
και υπέβαλλε την πώλησή τους σε αυστηρό έλεγχο. Συχνά, οι βαρύτιμες αυτές 
αμφιέσεις δωρίζονταν για να κοσμηθεί το ιερότατο σημείο του ναού, το θυσιαστήριο… 
O τρόπος των συνθέσεων, η καθαρότητα της γραμμής και η αρμονία των χρωμάτων 
τοποθετεί τα έργα αυτά πλάι στη ζωγραφική… Οι ειδικευμένοι χρυσοκεντητές, 
πραγματικοί «ζωγράφοι της βελόνας», όπως τους αποκαλούν τα κείμενα, μοιάζουν να 
εμπνέονται από την αγιογραφία και τις φορητές εικόνες.» 

(Μαρία Θεοχάρη, «Kεντητική», Οι θησαυροί του Αγίου Όρους) 
 
 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ  

«Μέχρι τον 5ο αιώνα μ.Χ. η γλυπτική, η προτομή και το ανάγλυφο 
χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώτους χριστιανούς για να απεικονιστεί ο Χριστός και 
να διακοσμηθούν οι σαρκοφάγοι. Αργότερα όμως επικράτησε η άποψη να μην 
υπάρχουν αγάλματα, γιατί αυτά παρέπεμπαν σε ειδωλολατρικές μορφές, γεγονός που 
έκανε πολύ δύσκολη τη σύλληψη της ιδέας του αόρατου και παντοδύναμου Θεού» 

Ιστορία της τέχνης - Γ΄ Λυκείου 
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«Η γλυπτική δεν ήταν ξένη στο Βυζάντιο. Αντίθετα, η παρουσία της στην 
Κωνσταντινούπολη, όπως και σε άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας, ήταν έντονη καθώς 
υπήρχε αφθονία γλυπτών. Η Αγία Σοφία είναι ένα από τα πιο ονομαστά αυτά 
οικοδομήματα, όπως και ο ναός του Αγίου Πολύευκτου, του οποίου μεγάλες 
επιφάνειες ήταν διακοσμημένες με λεπτά ανάγλυφα με θέματα από τον φυσικό και 
ζωικό κόσμο. Μετά το τέλος της Εικονομαχίας συναντούμε τη χρήση του 
ελεφαντοστού και του στεατίτη για την κατασκευή μικρών γλυπτών έργων. Οι μικρές 
ανάγλυφες εικόνες από ελεφαντοστό και στεατίτη ήταν κατ’ εξοχήν λατρευτικές 
εικόνες για προσωπική χρήση. Ωστόσο, πολλές πρέπει να δωρήθηκαν σε ναούς και 
μοναστήρια και έτσι μπήκαν στα θησαυροφυλάκιά τους» 

Ιόλη Καλαβρέζου, «Βυζαντινή Γλυπτική», Οι Θησαυροί της Ορθοδοξίας 
 Από το βιβλίο των Θρησκευτικών μας 
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 
Λέγοντας βυζαντινή μουσική, εννοούμε την 

εκκλησιαστική μουσική που έχει τις ρίζες της στην 
αρχαία ελληνική μουσική και διαμορφώθηκε στα 
χρόνια του Βυζαντίου. Το βιβλίο των θρησκευτικών 
μας αναφέρει πως ο σημαντικότερος μελωδός της 
βυζαντινής μουσικής ήταν Ρωμανός ο Μελωδός, ο 
οποίος εξέλιξε τους εκκλησιαστικούς ύμνους. Αυτή η 
Βυζαντινή μουσική αποτελεί ακόμα και σήμερα τη 
βάση της Ορθόδοξης εκκλησιαστικής υμνογραφίας. 

Στη μουσική αυτή έχει τις ρίζες του και το 
δημοτικό μας τραγούδι. Λένε πως η αρχή έγινε με 
τα ακριτικά τραγούδια τον 8ο με 9ο αι. μ.Χ.   

Η σχέση της βυζαντινής και δημοτικής 
μουσικής, που αιώνες τώρα βαδίζουν μαζί, φαίνεται 
στις εκδηλώσεις και τα έθιμα των Ελλήνων με τα 
τραγούδια που τα συνοδεύουν. Στα πανηγύρια, στους γάμους και αλλού, 
πολλές φορές, οι τραγουδιστές σ’ αυτές τις εκδηλώσεις είναι οι ψάλτες της 
εκκλησίας. 

Πολλά από τα τραγούδια που αναφέρονται στο Βυζάντιο ή έχουν 
σχέση με τη βυζαντινή μουσική, τα ξέρουμε κι εμείς γιατί είτε τα γράφουν τα 
βιβλία μας είτε τ’ ακούμε στις εκδηλώσεις που αναφέραμε. Μερικά από αυτά 
είναι και τα παρακάτω : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νότες βυζαντινής Μουσικής 

Χειρόγραφο με τη θεωρία 
της βυζαντινής μουσικής 
(I.M Παντοκράτορας, 
Άγιον όρος, 15ος αι.) 
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Τραγούδια σχετικά με το βυζάντιο, δημοτικά ή άλλα. 
 

Ο Διγενής 

Ό Διγενής ψυχομαχεί κ' η γη τόνε τρομάσσει.  
Βροντά κι' αστράφτει ο ουρανός και σειέτ' ο απάνω κόσμος, 
κι' ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια,  
κ' η πλάκα τον ανατριχιά πως θα τόνε σκεπάση, 
πως θα σκεπάση τον αϊτό τση γης τον αντρειωμένο.  
Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπήλιο δεν τον εχώρει,  
τα όρη εδιασκέλιζε, βουνού κορφαίς επήδα,  
χαράκι' αμαδολόγανε και ριζιμιά ξεκούνειε.  
'Σ το βίτσιμά πιανε πουλιά, 'ς το πέταμα γεράκια, 
'ς το γλάκιο και 'ς το πήδημα τα λάφια και ταγρίμια. 
 
Ζηλεύγει ο Χάρος με χωσιά, μακρά τόνε βιγλίζει,  
κ' ελάβωσέ του την καρδιά και τη ψυχή του πήρε. 
 
[Κατά το επόμενον άσμα ο Διγενής αποθνήσκει, νικηθείς εν πάλη προς τον 
Χάρον. Ο φοβερός αντίπαλος αυτού περιγράφεται κατά το πρότυπον των 
παραστάσεων του ψυχοπομπού αρχαγγέλου Μιχαήλ εν ταις αγιογραφίαις 
των εκκλησιών.] 
 
Τρίτη εγεννήθη ο Διγενής και Τρίτη θα πεθάνη. 
Πιάνει καλεί τους φίλους του κι' όλους τους αντρειωμένους, 
νά ρθη ο Μηνάς κι' ο Μαυραϊλής, νά ρθη κι' ο γιος του Δράκου  
νά ρθη κι' ο Τρεμαντάχειλος, που τρέμει η γη κι' ο κόσμος.  
Κ' επήγαν και τον ηύρανε 'ς τον κάμπο ξαπλωμένο.  
Βογγάει, τρέμουν τα βουνά, βογγάει, τρέμουν οι κάμποι.  
"Σαν τι να σ' ηύρε Διγενή, και θέλεις να πεθάνης;  
-Φίλοι, καλώς ωρίσατε, φίλοι κι' αγαπημένοι,  
συχάσατε, καθήσατε κ' εγώ σας αφηγειέμαι.  
Της Αραβίνας τα βουνά, της Σύρας τα λαγκάδια,  
που κει συνδυό δεν περπατούν, συντρείς δεν κουβεντιάζουν, 
παρά πενήντα κ' εκατό, και πάλε φόβο νέχουν,  
κ' εγώ μονάχος πέρασα πεζός κι' αρματωμένος,  
με τετραπίθαμο σπαθί, με τρεις οργυαίς κοντάρι.  
Βουνά και κάμπους έδειρα, βουνά και καταράχια,  
νυχτιαίς χωρίς αστροφεγγιά, νυχτιαίς χωρίς φεγγάρι.  
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Και τόσα χρόνια πού ζησα δω 'ς τον απάνου κόσμο  
κανένα δε φοβήθηκα από τους αντρειωμένους.  
Τώρα είδα έναν ξυπόλυτο και λαμπροφορεμένο,  
πόχει του ρίσου τα πλουμιά, της αστραπής τα μάτια,  
με κράζει να παλέψωμε σε μαρμαρένια αλώνια  
κι' όποιος νικήση από τους δυο να παίρνη την ψυχή του." 
 
Κ' επήγαν κ' επαλέψανε 'ς τα μαρμαρένια αλώνια, 
κι' όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει,  
κι' όθε χτυπάει ό Χάροντας, το αίμα τράφο κάνει. 

 

 

 

 
Ακρίτας οργώνει το χωράφι του. 
 

 

 

 

 Θρήνος του Πόντου για την Άλωση της Πόλης 
 
Ένα πουλί, καλό πουλί έβγαιν’ από την Πόλη, 
ουδέ σ’ αμπέλια κόνεψε1, ουδέ σε περιβόλια 
μόνο πήγε κι εκόνεψεν εις του Ηλιού2 το κάστρο. 
Έσειξε3 το ’να του φτερό, στο αίμα βουτηγμένο, 
έσειξε τ’ άλλο του φτερό, χαρτίν είχε γραμμένο. 
Να το διαβάσει δε μπορεί, ούδ’ ο Μητροπολίτης! 
Κι ένα παιδί, καλό παιδί έρχεται κι αναγνώθει, 
το αναγνώθει κι όλο κλαίει κι όλο στηθοκοπιέται: 
«Αλί σε μας και βάι σε μας, πάρθηκε η Ρωμανία4». 
 
Μοιρολογούν οι εκκλησιές και κλαίν’ τα μοναστήρια 
κι ο Αη-Γιάννης ο Χρυσόστομος κλαίει και δερνοκοπιέται. 
-Μην κλαις, μην κλαις, Άη-Γιάννη μου, και μη δερνοκοπιέσαι. 
-Η Ρωμανία επέρασεν, η Ρωμανία επάρθη! 
-Η Ρωμανία κι αν ’πέρασεν, ανθεί και φέρνει κι άλλη. 
Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. 
Ακαδημία Αθηνών, Εκλογή. 
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Δημοτικό τραγούδι για το παιδομάζωμα  

Ανάθεμά σε, βασιλιά, και τρις ανάθεμά σε,  
με το κακό οπόκαμες και το κακό που κάνεις.  
Στέλνεις δένεις τους γέροντες, τους πρώτους, τους παπάδες 
 να μάσεις παιδομάζωμα, να κάμεις γενιτσάρους.  
Κλαίν’ οι γονέοι τα παιδιά κι οι αδελφές τ’ αδέλφια,  
κλαίγω κι εγώ και καίγομαι και όσο ζω θα κλαίγω.  
Πέρσι πήραν το γιόκα μου, φέτος τον αδελφό μου! 
 

Τ᾿ ἀηδόνια τῆς Ἀνατολῆς  

Δημοτικὸ τραγούδι ἀπὸ τοὺς κώδικες Ἰβήρων 1203 καὶ  Ξηροποτάμου  262 

τοῦ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ - ΑΘΩ. Ἦχος α´ τετράφωνος.  

Τ᾿ ἀηδόνια τῆς Ἀνατολῆς καὶ τὰ πουλιὰ τῆς Δύσης,  

στοῦ Φιλαδέλφου τὸν βουνόν, στοῦ Φιλαδέλφου τ᾿ ὄρος 

γιὰ συναχθῆτε μιὰν μεριάν, νὰ ποίσω περιβόλι 

νὰ κόψω μῆλο τῆς φιλιᾶς, κυδώνι τῆς ἀγάπης 

δαμάσκηνο μὲ τὸ κλαδί, σταφύλι μὲ τὸ κλῆμα. 

Κι ἐκ᾿ ηὗρα τὴν πολλαγαπῶ μέσα στὸ περιβόλι, 

βασιλικὸν ἐπότιζεν νὰ ποίση ὡραῖο στεφάνι, 

νὰ τὸ φορέσ᾿ ἡ λυγερὴ τρεῖς ἑορτὲς τοῦ χρόνου. 

Τὸ τραγούδι Τ᾿ ἀηδόνια τῆς Ἀνατολῆς  ὑπάρχει σὲ δυὸ ἁγιορείτικους 

κώδικες μὲ τὴν ἴδια παρασήμανση, στὸν Ἰβήρων 1203 (χρονολογεῖται στὶς 

ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰ., ἂν καὶ τὸ τραγούδι εἶναι σαφῶς παλαιότερο)  

 

 
 

Τα βυζαντινά σου μάτια                                

Τα βυζαντινά σου μάτια 
στο χρυσάφι σκαλιστά 
δυο κρυστάλλινα παλάτια 
στον παράδεισο μπροστά 
 
Από τι είσαι καμωμένη 
κι έτσι αστραφτοκοπάς 
να’ ντυνες την οικουμένη 
με τον ήλιο που σκορπάς 

 
 
Τα βυζαντινά σου μάτια 
να μου γνέψουν μια φορά 
κι ας γινώ χίλια κομμάτια 
κι ας μην ξαναδώ χαρά 
 
Λευτέρης Παπαδόπουλος 
Γιώργος Νταλάρας

      

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
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Τσάμικος 
 
Στα κακοτράχαλα τα βουνά, 
με το σουραύλι και το ζουρνά, 
πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, 
χορεύουν τώρα τρεις αντρειωμένοι. 
 
Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής 
κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. 
 
Δική τους είναι μια φλούδα γης, 
μα εσύ, Χριστέ μου, τους ευλογείς 
για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα, 
απ’ το τσακάλι και την αρκούδα. 
 
Δες πως χορεύει ο Νικηταράς 
κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς! 
 
Από την Ήπειρο στο Μοριά 
κι απ’ το σκοτάδι στην λευτεριά. 
Το πανηγύρι κρατάει χρόνια, 
στα μαρμαρένια του Χάρου αλώνια 
 
Κριτής κι αφέντης είν’ ο θεός 
και δραγουμάνος του ο λαός. 
 
Στίχοι: Νίκου Γκάτσου 
Μουσική: Μάνου Χατζιδάκι 

Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς 
 
Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά 
που λένε τα γραμμένα,  
τo `να σκοτώθηκε, τ’ άλλο λαβώθηκε  
δε γύρισε κανένα. 
 
Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά 
ούτε φωνή, ούτε λαλιά. 
τον τραγουδάει όμως στα παιδιά,  
σαν παραμύθι η γιαγιά. 
 
Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά 
που λένε τα γραμμένα,  
το `να σκοτώθηκε, τ’ άλλο λαβώθηκε 
δε γύρισε κανένα. 
 
Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά,  
δυο πετροχελιδόνια,  
μα κει εμμείνανε κι όνειρο γίνανε 
και δακρυσμένα χρόνια. 
 
Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά 
ούτε φωνή, ούτε λαλιά. 
τον τραγουδάει όμως στα παιδιά,  
σαν παραμύθι η γιαγιά. 
 
Απόστολος Καλδάρας 
Χαρούλα Αλεξίου 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Ο αθλητισμός στο Βυζάντιο δεν είχε τη σημασία ούτε τη θέση που 
κατείχε στην αρχαία Ελλάδα. Μετά από μια προσπάθεια αναβίωσης των 
ολυμπιακών αγώνων από τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, με λάθος τρόπο είναι 
αλήθεια, απαγορεύτηκαν οριστικά στα τέλη του 4ου αιώνα από τον Μ. 
Θεοδόσιο, διότι θεωρήθηκαν ειδωλολατρικό κατάλοιπο και δεν είχαν θέση 
σε μια χριστιανική κοινωνία. Ωστόσο η εκκλησία ενθάρρυνε την φροντίδα 
του σώματος, διότι μέσα απ’ αυτή οι άνθρωποι αποκτούσαν υγεία.  

Με τη κατάργηση των ολυμπιακών αγώνων, δε σημαίνει ότι οι 
Βυζαντινοί σταμάτησαν να γυμνάζονται. Μαθαίνουμε μάλιστα από τον 
Κώδικα του Ιουστινιανού 529 μ.Χ. πως επιτρέπονταν τα αθλήματα της 
πάλης, το άλμα εις μήκος και ο ακοντισμός. Αρχαίοι χώροι άθλησης όπως 
το στάδιο, η παλαίστρα κ.α. συνέχισαν να χρησιμοποιούνται, αλλά όταν η 
αυτοκρατορία άρχισε να εμφανίζει οικονομικά προβλήματα, κατά τον 6ο 
αιώνα, οι χώροι αυτοί εγκαταλείφτηκαν γιατί δεν μπορούσαν να 
συντηρηθούν.  

Επειδή όμως ο άνθρωπος σε 
όποια κοινωνία και αν ζει έχει ανάγκη 
από θεάματα και διασκέδαση, ο ιππό-
δρομος κατά κάποιο τρόπο κάλυψε 
τους παλιούς αθλητικούς αγώνες. 

 Ήταν πολύ σημαντικός αθλητι-
κός χώρος αλλά και βασικός χώρος 
ψυχαγωγίας για τους κατοίκους της 
αυτοκρατορίας. Εκεί γίνονταν αγώνες 
δρόμου αντοχής, ιππικοί αγώνες και 
αρματοδρομίες. Στον ιππόδρομο μάλιστα, ο λαός είχε την ευκαιρία να 
επευφημήσει* τον αυτοκράτορα ή να εκφράσει δημόσια τα παράπονά του. 
Πολλά από αυτά τα θεάματα έμοιαζαν με εκείνα των Ρωμαίων με μια 
μεγάλη διαφορά, δεν γίνονταν θηριομαχίες, το απάνθρωπο εκείνο θέαμα που 
άγρια ζώα κατασπάραζαν ανθρώπους. Την κατάργησή τους την οφείλουμε 
βέβαια στον Χριστιανισμό, γιατί η ηθική του δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο.  

Όλες σχεδόν οι μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας διέθεταν 
ιππόδρομο, ο πιο ξακουστός όμως ήταν εκείνος της Κωνσταντινούπολης. 
Την οργάνωση των αγώνων του ιπποδρόμου αναλάμβαναν οι δήμοι 
(Πράσινοι, Βένετοι - Γαλάζιοι, Λευκοί και Κόκκινοι), που ήταν αθλητικά 
σωματεία με σημαντική δύναμη. 

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?lang=gr&name=monument&id=2&sub=631&sub2=270


44 
 

Τα χρόνια εκείνα όμως εμφανίστηκαν και κάποια νέα αθλήματα η 
τζόστρα, ο τορνεμές και το τζυκάνιον που απευθύνονταν κυρίως στην 
ανώτερη κοινωνία.  

Τζόστρα και τορνεμές: Η τζόστρα ήταν μονομαχία μεταξύ δύο 
έφιππων ανδρών και ο τορνεμές περιλάμβανε πολλούς εναντίον πολλών. 

Τζυκάνιο: Παιζόταν σε ανοιχτό γήπεδο, όπου οι παίκτες έφιπποι 
προσπαθούσαν με μακριά μπαστούνια να χτυπήσουν την μπάλα και να 
σκοράρουν. Ήταν ένα άθλημα αντίστοιχο με το σημερινό πόλο. 

Στην περιοχή μας όμως τίποτα από τα παραπάνω δεν συνέβαινε. Γιατί 
από τις αρχαιολογικές έρευνες ιππόδρομος δεν βρέθηκε. Μεγάλο αστικό 
κέντρο δεν ήταν ο τόπος μας. Άρα ούτε τα αθλήματα της ανώτερης τάξης 
υπήρχαν. Οπότε μάλλον πιο κοντά στην πραγματικότητα, για τον δικό μας 
τόπο, μοιάζουν τα παρακάτω.  

Τα δημοτικά, ακριτικά μας τραγούδια αναφέρουν ότι οι ακρίτες σαν 
ελεύθερη ασχολία είχαν το δρόμο, το πάλεμα, το πήδημα και το λιθάρι. 
Μελέτες αποδεικνύουν ότι την περίοδο αυτή (10-15μ.Χ.αι.) τα αθλήματα 
αυτά χρησιμοποιούνταν για σκοπούς ψυχαγωγικούς, παιδαγωγικούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ιπποδρομίες ήταν το αγαπημένο αγώνισμα των βυζαντινών. 
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Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
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Δύσκολες συνθήκες ζωής  
 
Όπως μας πληροφορεί το βιβλίο μας: 
Μεγάλο μέρος των Βυζαντινών ζούσε στην ύπαιθρο. Κατοικούσαν σε 

κωμοπόλεις και χωριά, αλλά και σε οικισμούς και σε αγροικίες χτισμένες γύρω από 
αυτά. Τα πιο πολλά χωριά ήταν χτισμένα στις πλαγιές λόφων πλάι σε πηγές (όπως η 
Οσδίνα), που ήταν και πηγή ζωής για τους κατοίκους τους. 

Η γεωμορφολογία του τόπου μας, μας επιτρέπει να πούμε ότι και οι 
κάτοικοί του συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία που μόλις προανέφερε το 
βιβλίο της ιστορίας μας. Αυτό άλλωστε βεβαιώνουν και τα ευρήματα των 
ειδικών.  

Η ζωή τους δεν ήταν εύκολη. Οι μικροκαλλιεργητές, πολλές φορές 
δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και στους φόρους, τότε 
δανείζονταν από τους Δυνατούς (μεγαλογαιοκτήμονες – μεγαλοϊδιοκτήτες). 
Έτσι όμως έχαναν τα κτήματά τους και δούλευαν σαν εργάτες στα κτήματα 
των Δυνατών που κατά αυτόν τον τρόπο μεγάλωναν την περιουσία τους.  

Την αδικία αυτή, προσπάθησαν σημαντικοί αυτοκράτορες να τη 
σταματήσουν με αυστηρούς νόμους, όπως ο Ιουστινιανός και οι Μακεδόνες. 
Όχι πάντα με επιτυχία θα λέγαμε, αφού οι Δυνατοί έβρισκαν τρόπους να 
αρπάζουν τα κτήματα των αδυνάτων και να τους καταδυναστεύουν. 
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Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ενός φτωχού αγρότη που βρίσκουμε 
στο Βίο του Όσιου Φιλάρετου. 

"Κάποιου φτωχού γεωργού, ενώ όργωνε το χωράφι του, έπεσε ξαφνικά κάτω 
το βόδι του και ψόφησε. Μην μπορώντας να υποφέρει την απώλεια, άρχισε να 
λυπάται και να κλαίει και θρηνώντας με πόνο έλεγε προς το Θεό: 

 "Κύριε τίποτα άλλο ποτέ μου δεν είχα παρά μόνο αυτό το ζευγάρι και μου το 
στέρησες και αυτό· πώς θα θρέψω τη γυναίκα μου και τα εννιά μικρά παιδιά μου; πώς 
θα πληρώσω τους φόρους στο βασιλιά; πώς θα ξεπληρώσω τα χρέη μου; Συ, βέβαια, 
Κύριε, ξέρεις ότι το βόδι το χρώσταγα και αυτό· δεν ξέρω τι να κάνω πια. Θα 
εγκαταλείψω το σπίτι μου και θα φύγω σε χώρα μακρινή, πριν το μάθουν οι δανειστές 
μου και πέσουν πάνω μου σαν τα άγρια θηρία". 

Παρόλα αυτά η ζωή συνεχιζόταν. Ο κόσμος έβρισκε χρόνο για χαρές 
και πανηγύρια, χορούς και τραγούδια, σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα, 
φτιάχνοντας παράδοση.  

Αλλά, ας τα γνωρίσουμε όλα αυτά καλύτερα.   
 
 
 
 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
Ο γάμος 

Σύμφωνα με τους νόμους που ίσχυαν τότε στο βυζάντιο , ο γάμος 
επιτρεπόταν όταν η γυναίκα συμπλήρωνε τουλάχιστον τα δώδεκά της χρόνια, 
ενώ ο άνδρας έπρεπε να είχε συμπληρώσει τα δεκατέσσερα. Ο λόγος που 
επιτρεπόταν ο γάμος σε τόσο μικρή ηλικία, για πολλούς, ήταν η μεγάλη 
θνησιμότητα* που υπήρχε την εποχή εκείνη. Το ζευγάρι για να ξεκινήσει τη 
ζωή του βασιζόταν στην προίκα της γυναίκας που ήταν απαραίτητη 
προϋπόθεση για να γίνει ο γάμος.  

Η βυζαντινή οικογένεια, έδειχνε ιδιαίτερη προτίμηση στην απόκτηση 
αγοριών. Διότι οι φτωχές κυρίως οικογένειες που τα εισοδήματά τους ήταν 
λιγοστά ή δεν είχαν καθόλου περιουσία, δυσκολευόταν πολύ να δώσουν 
προίκα στις κόρες τους όταν θα ερχόταν η ώρα του γάμου.  

Για την εκκλησία τουλάχιστον ο άνδρας και η γυναίκα ήταν ισότιμοι, 
όσον αφορά το σχηματισμό οικογένειας. 

Κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο κυρίως, ο ρόλος της οικογένειας 
απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για τη βυζαντινή κοινωνία.    

 

javascript:openXtras('../../../glossary/main/f/f3.html')
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Ο ρόλος του άνδρα 

Ο άνδρας είχε κυρίαρχο ρόλο στην οικογένεια. Όλοι έπρεπε να τον 
σέβονται και να τον υπακούν. Χειριζόταν όλες τις δύσκολες υποθέσεις της 
οικογένειας. Φρόντιζε τα κτήματα, τα οικονομικά και αποφάσιζε για το 
μέλλον των παιδιών και οι αποφάσεις του ήταν νόμος για τα υπόλοιπα μέλη 
της οικογένειας. Ο άνδρας, σύμφωνα με τις αρχές της χριστιανικής 
οικογένειας έπρεπε να σέβεται και να αγαπά τη γυναίκα του.  

 
 
Ο ρόλος της γυναίκας 
 
Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία 

δεν ήταν ισότιμη με τον άνδρα. Δεν 
είχαν ίσα δικαιώματα ούτε στο σπίτι 
ούτε στην κοινωνία.  

Από πολύ μικρή μάθαινε να γίνει 
καλή νοικοκυρά και μητέρα. Μάθαινε 
λίγα γράμματα και αυτά από κάποιον 
του σπιτιού, όπως κι αυτή θα έκανε 
αργότερα με τις κόρες της. Δεν της 
επιτρεπόταν να πάει στο σχολείο, όταν 
κι όπου αυτό υπήρχε.  

Δεν είχε δικαίωμα να διαλέξει 
σύζυγο, αφού ο πατέρας ήταν αυτός που 
αποφάσιζε. Ζούσε το μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής της στο σπίτι.  

«Ενάρετη θεωρούσαν την ανύπαντρη 
που ήταν υπάκουη στον πατέρα της και την 
παντρεμένη που ήταν υποταγμένη στον άνδρα 
της. Η νομοθεσία του Ιουστινιανού όμως, επηρεασμένη από το χριστιανικό λόγο και 
την επιμονή της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, έδωσε αρκετά δικαιώματα στη γυναίκα 
μέσα στην οικογένεια και όρισε το γάμο ως «κοινωνία θείου και ανθρωπίνου 
Δικαίου».    Από το βιβλίο της ιστορίας μας 

Ο ρόλος της ενισχυόταν στην οικογένεια και καταξιωνόταν στην 
κοινωνία όταν αποκτούσε παιδιά.  

Οι γυναίκες βοηθούσαν στα κτήματα κυρίως στο μάζεμα των καρπών. 
Ήταν υπεύθυνες για την οικονομία του σπιτιού, την οργάνωση και 
αποθήκευση των τροφίμων, την ετοιμασία του φαγητού και την επιμέλεια των 
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παιδιών. Πολλές εργάζονταν στο σπίτι φτιάχνοντας υφαντά, συμβάλλοντας 
έτσι στην καλυτέρευση της ζωής της οικογένειας.    

Ο χριστιανισμός απελευθέρωσε τη γυναίκα. 
«Στο κήρυγμα του Ναζωραίου η γυναίκα βλέπει το λυτρωμό της. Η νέα θρησκεία 
επηρέασε όλη τη βυζαντινή νομοθεσία. Βαθύτερα όμως ρίζωσε στο οικογενειακό 
δίκαιο. Με αυτό δίνει το χέρι στη γυναίκα και προσπαθεί να την ανεβάσει ψηλότερα 
από εκεί που την έβαλε το ελληνικό και το ρωμαϊκό δίκαιο. Αντιστέκεται, όσο της 
είναι βολετό, στις ασιατικές επιρροές και συνήθειες, που όσο πήγαιναν και έσφιγγαν 
πιότερο τη βυζαντινή κοινωνία».                Ρόζα Ιμβριώτη, Η γυναίκα στο Βυζάντιο 

 

Το παιδί 

Στην τάξη μας, τα 2/3 περίπου των μαθητών είναι κορίτσια. Στις 
οικογένειές μας μοιραζόμαστε εξίσου την αγάπη των γονιών μας αγόρια και 
κορίτσια. Έχουμε ίσα δικαιώματα και μόρφωση και στο σχολείο μας, οι 
δάσκαλοί μας δεν μας ξεχώρισαν ποτέ. 

Στα χρόνια όμως του Βυζαντίου, η γέννηση ενός αγοριού ήταν αιτία 
για χαρές και πανηγύρια, ενώ ενός κοριτσιού μάλλον έφερνε θλίψη. Δεν 
θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν αγαπούσαν εξίσου τα παιδιά τους, αλλά οι 
πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής, η προίκα αργότερα που έπρεπε να έχουν στο 
μυαλό τους όπως αναφέραμε και πριν, ακόμα ο αποκλεισμός της γυναίκας 
από πολλές δραστηριότητες της ζωής, έκανε τους γονείς να είναι στενάχωροι 
στη γέννηση ενός κοριτσιού. 

Στα προσχολικά τους χρόνια (όπως λέμε σήμερα) τα παιδιά έπαιζαν 
σπίτι τους ή στην αυλή τους ή στη γειτονιά τους με αυτοσχέδια παιχνίδια ή 
ομαδικά με άλλα παιδιά της γειτονιάς τους, όπως κάνουν όλα τα παιδιά του 
κόσμου χιλιάδες χρόνια τώρα. 

Η σείστρα, κάτι σαν την σημερινή κουδουνίστρα,  
ήτα παιχνίδι για μωρά και 
νήπια. Τα αγόρια έπαιζαν 
με πήλινα αλογάκια και 
αμάξια, σβούρες ή έκαναν 
διάφορες κατασκευές από 
πηλό και ξύλο. Είχαν τη 
συρίκτρα*, τη δερμάτινη 
σφαίρα, τους αστραγάλους, 
τον τροχό ή κρίκο και τα 

καλαλαλλάκια, τα πεντόβολα της λαϊκής μας παράδοσης. η σείστρα 
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Όταν μεγάλωναν λίγο, έπαιζαν ομαδικά και επιτραπέζια 
παιχνίδια. 

Τα κορίτσια, έμεναν στο σπίτι και έπαιζαν με 
κέρινες, πήλινες ή γύψινες κούκλες, τα νινία. Αγαπημένο 
τους επίσης παιχνίδι ήταν η μίμηση σημαντικών γεγονό-
των όπως ο γάμος και η βάπτιση. Ακόμη, συνήθιζαν να 
χτίζουν σπίτια από χώμα, όπως αναφέρει ο Ευστάθιος 
Θεσσαλονίκης**. 

Πολλά από τα παιχνίδια των παιδιών, οι Βυζα-
ντινοί τα κληρονόμησαν από την αρχαιότητα.  

 
 
 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  
 
Η γεωργία και η κτηνοτροφία ήταν η κύρια ασχολία των κατοίκων του 

τόπου μας. Ακόμα, επειδή η ιδιαίτερη πατρίδα μας ήταν και είναι 
παραθαλάσσια ασχολούνταν με το ψάρεμα και τη ναυτιλία. 

Κτίστες ή μαΐστορες ήταν μια ξεχωριστή ομάδα επαγγελματιών, 
απαραίτητοι στην κατασκευή κατοικιών και κάθε οικοδομικού έργου.  

Αγροτικές εργασίες Οικοδομικές εργασίες 
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Μάλιστα τον 6ο αιώνα επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού που γίνονταν 
έργα μεγάλης ανοικοδόμησης, για την ανασυγκρότηση* της άμυνας της 
αυτοκρατορίας στην περιοχή μας, το επάγγελμά τους γνωρίζει άνθηση. Είναι 
οργανωμένοι σε συντεχνίες*  όπως μαρτυρούν παλαιοχριστιανικές επιγραφές 

αλλά και υστεροβυζαντινά κείμενα. Επι-
κεφαλής του κάθε συνεργείου είναι ο 
πρωτομαΐστωρ ή μαΐστωρ, ο οποίος 
καθοδηγεί τους εργάτες (μαθητές, 
μίσθιους ή μαθητάδες). Στα συνεργεία 
αυτά, βρίσκουν καταφύγιο και πολλοί 
γεωργοί που έχασαν τα κτήματά τους.  

Βέβαια υπήρχαν και τεχνίτες όπως 
σιδεράδες και ξυλουργοί που έφτιαχναν 
εργαλεία και ότι άλλο χρειαζόταν. Υπήρ- 
χαν ακόμα μεταφορείς και μικροέμποροι.  

 
 

          ΔΙΑΤΡΟΦΗ  

Τα έθιμα, οι συνήθειες, οι παραδό-
σεις ακόμα και οι βασικές ανάγκες των 
ανθρώπων, διαμορφώνονται από το κλίμα 
της περιοχής που ζει, την μορφολογία του 
εδάφους, από τα προϊόντα που μπορεί να 
παράγει, τις επιρροές που δέχεται από 
άλλους λαούς μέσω του εμπορίου και των 
επιδρομών. Ακόμα, η Ελλάδα ως 
σταυροδρόμι πολιτισμών, όπως διδαχτή-
καμε και στα πρώτα μαθήματα της Γεω-
γραφίας μας, επηρεάστηκε και επηρέασε. 
Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκαν και οι δια-

τροφικές συνήθειες τότε στο Βυζάντιο και συνεχίζουν να διαμορφώνονται και 
σήμερα.  

Οι πληροφορίες που βρήκαμε για τη διατροφικές συνήθειες των 
Βυζαντινών, είναι γενικές και αφορούν κυρίως τα μεγάλα κέντρα. Για τον 
τόπο μας πληροφορίες δεν υπάρχουν, γι’ αυτό θα βασιστούμε στις γενικές 
και σαν καλοί ιστορικοί που είμαστε (!), θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και 
κάποια συμπεράσματα. 
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«Πλούσιοι και φτωχοί φρόντιζαν να μη λείπουν από το σπίτι τα απαραίτητα 
για τη διατροφή της οικογένειάς τους είδη. Το σιτάρι, το κρασί και το λάδι της 
χρονιάς ήταν στην πρώτη φροντίδα τους.»                    Από το βιβλίο της ιστορίας μας. 

Γι' αυτό κάθε οικογένεια καλλιεργούσε τα βασικά λαχανικά και 
εξέτρεφε κάποια ζώα, κυρίως πουλερικά. 

Από τις βασικές τους τροφές ήταν (εκτός από αυτά που αναφέραμε 
παραπάνω), το ψωμί, τα άγρια χόρτα, τα όσπρια, τα οπωρικά, τα 
γαλακτοκομικά, τα αβγά, τα ψάρια. Χρησιμοποιούσαν επίσης πολύ μια 
σάλτσα το γάρον ή ο γάρος, γνωστό από την αρχαιότητα, φτιαχνόταν από 
εντόσθια ψαριών και μικρά ψάρια. Επίσης δεν έλειπαν τα παστά.  

Σε μεγάλη εκτίμηση είχαν το ψωμί το οποίο είτε το παρασκεύαζαν 
μόνοι τους σε κτιστούς φούρνους έξω απ’ το σπίτι τους είτε το αγόραζαν 
έτοιμο. Το ψωμί υπήρχε σε πολλές ποιότητες και ποικιλίες. Καλύτερος και 
ακριβότερος ήταν ο καθαρός άρτος ή ο σεμίδαλις. Φτιαγμένος από καθαρό 
ψιλοκοσκινισμένο σιτάρι ή από σιμιγδάλι, τον απολάμβαναν οι πλουσιότεροι. 
Οι υπόλοιποι αρκούνταν σε έναν φτωχότερο τύπο ψωμιού, το μεσοκαθαρονή 
ακόμη και στους ρυπαρούς άρτους ή κυβαρούς άρτους, ζυμωμένους από άλλα, 
χαμηλής ποιότητας δημητριακά. 

Βασικό συμπλήρωμα της διατροφής ήταν τα φρούτα (μήλα, αχλάδια, 
σύκα ξερά και φρέσκα, κεράσια, σταφύλια, πεπόνια κ.ά.), καθώς και οι ξηροί 
καρποί (καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια). 

Σαν γλυκαντική ύλη χρησιμοποιούσαν το μέλι, αφού η μελισσοκομεία 
τούς ήταν γνωστή. Με το μέλι και τους ξηρούς καρπούς έφτιαχναν και γλυκά.   

Τα κύρια γεύματα των Βυζαντινών ήταν το πρόγευμα ή πρόφαγον, το 
άριστον ή μεσημβρινόν, καθώς και ο δείπνος. Έτρωγαν χρησιμοποιώντας 
κυρίως τα χέρια, αφού το πιρούνι ήταν άγνωστο μέχρι το 10οαιώνα. 

Όσα επιλέξαμε να γράψουμε για τις διατροφικές συνήθειες των 
βυζαντινών, είναι γιατί πιστεύουμε ότι σ’ αυτές ήταν κοντά και Βυζαντινοί 
πρόγονοι του τόπου μας. Θα θέλαμε 
μόνο να προσθέσουμε μια αναφορά 
του Σ. Μουσελίμη που έχει σχέση με 
τον τόπο μας.  

«Το λάδι και οι ελιές στολίζουν τις 
τράπεζες των μεγιστάνων. Τα ελαιόδεντρα 
ήταν τόσο πυκνά, που τα κλωνάρια τους 
έσμιγαν το ένα με το άλλο και ο ανερχό-
μενος μπορούσε να περπατάει πάνω σ’ 
αυτά, όπως στο έδαφος.»  

 
Το μάζεμα της ελιάς 
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Φροντίδα και περίθαλψη 

Στο κοινωνικό έργο του κράτους, η προσφορά των εκκλησιών και των 
μοναστηριών ήταν επίσης σημαντική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαν 
επωμισθεί το μεγαλύτερο μέρος. Ιδρύοντας νοσοκομεία, φτωχοκομεία και 
ορφανοτροφεία. Όπως το γνωστό σε όλους μας συγκρότημα της 
Βασιλειάδας που ίδρυσε ο Μ. Βασίλειος.  

«Η αυτοκρατορική μεγαλειότητά μου αποφάσισε την ίδρυση νοσοκομείου για 
πενήντα ασθενείς. Ορίζω τα εξής: Να υπάρχουν 50 άνετα κρεβάτια για τους εισαγό- 
μενους Τα πενήντα κρεβάτια μοιράζονται σε πέντε πτέρυγες. Σε κάθε πτέρυγα να 
υπάρχει ένα επικουρικό κρεβάτι, κάπου να προορίζεται για επείγουσες περιπτώσεις. 
Σε κάθε πτέρυγα να έχουν υπηρεσία τρεις γιατροί, τρεις αρχινοσοκόμοι, δύο 
βοηθητικοί γιατροί και τρεις υπηρέτες. Οι νοσοκόμες πρέπει να διανυκτερεύουν με 
τους αρρώστους. Οι γιατροί πρέπει να επισκέπτονται το νοσοκομείο κάθε μέρα. Από 
την αρχή του Μαΐου μέχρι του Σταυρού πρέπει να επισκέπτονται και τα βράδια. Να 
φροντίζουν για τα κατάλληλα φάρμακα και τις κατάλληλες οδηγίες στους ασθενείς.» 
         Από το τυπικόν του αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄ Κομνηνού για το νοσοκομείο της μονής 
Παντοκράτορα. 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

Χάλκινη χειρουργική σπάτουλα , 4ος – 7ος αι. μΧ. Ντόλιανη.                                                        

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 
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Όπως σε κάθε κοινωνία, σύγχρονη ή αρχαία, οι άνθρωποι έχουν την 
ανάγκη να επικοινωνούν, να συνευρίσκονται, να συναναστρέφονται. Έτσι 
έκαναν και οι Βυζαντινοί. Χώροι συνάντησής τους ήταν οι ανοιχτοί χώροι 
των οικισμών (πλατείες), η αγορά, τα λουτρά και οι εμποροπανηγύρεις. Αυτά 
κυρίως στην επαρχία και στην ύπαιθρο, γιατί στις μεγάλες πόλεις υπήρχαν 
και οι ιππόδρομοι. Βέβαια και η κοινωνική ζωή είναι συνδεμένη με την 
εκκλησία και την κεντρική εξουσία.   

Οι πλατείες  

 
Χώροι σαν αυτούς που εμείς σήμερα ονομάζουμε πλατείες δεν 

υπήρχαν ή σπάνιζαν. Αυτό οφείλεται στη στενότητα των βυζαντινών πόλεων, 
ιδίως των επαρχιακών, όπου η πυκνή δόμηση των σπιτιών δεν άφηνε 
καθόλου ελεύθερους χώρους. Ως πλατείες λειτουργούσαν τα ανοίγματα των 
δρόμων ή ο χώρος γύρω από τους ναούς. Αυτό διαπιστώνεται κι από τους 
αρχαιολόγους ερευνητές στην Οσδίνα (τα ονόματά τους έχουν αναφερθεί σε 
προηγούμενη ενότητα). «Το κέντρο της κοινωνικής ζωής του οικισμού βρίσκεται 
μεταξύ των ναών της Παναγίας και των Ταξιαρχών, αφού το άπλωμα που βρίσκεται 
μεταξύ των δύο κτηρίων ήταν αρκετό για να καλύψει τις κοινωνικές δραστηριότητες 
των κατοίκων.»    

 
Τα λουτρά  

Στην κοινωνική ζωή των Βυζαντινών ανήκε και η επίσκεψή τους στο 
λουτρό. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες στις πόλεις υπήρχαν μεγάλα 
συγκροτήματα λουτρών, που συνέχιζαν την παράδοση της αρχαιότητας. 
Προσέλκυαν πολλούς πολίτες γιατί λειτουργούσαν ως χώροι υγιεινής και 
χαλάρωσης αλλά και ως τόποι συνεύρεσης και κοινωνικών επαφών. Εκεί 
έρχονταν σε επαφή με φίλους και γνωστούς, συζητούσαν για τις δουλειές 
τους, ενημερώνονταν και αντάλλασσαν απόψεις. Με το πέρασμα των αιώνων 
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όμως και κυρίως από τον 7ο αιώνα έπεσαν σε αχρηστία και σε ερείπωση, 
εξαιτίας της μείωσης του πληθυσμού και του υψηλού κόστους της 
συντήρησής τους. Σταδιακά τόσο ο αριθμός όσο και το μέγεθος των 
λουτρών στην πρωτεύουσα αλλά και στις πόλεις της επαρχίας μειώθηκε 
σημαντικά. Σήμερα, σώζονται ελάχιστα βυζαντινά λουτρά. 

Ένα από αυτά είναι και τα βυζαντινά λουτρά Παραμυθιάς. Όπως μας 
πληροφορεί η ιστοσελίδα του υπουργείου πολιτισμού, κατασκευάστηκε 
πιθανότατα στα τέλη της βυζαντινής περιόδου ή τις αρχές της Τουρκο-
κρατίας (15ος αι.), ακολουθεί την αρχιτεκτονική παράδοση των ελληνο-
ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φωτογραφίες από την επίσκεψή μας στα βυζαντινά λουτρά  Παραμυθιάς. 
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Πανηγύρια και εμποροπανηγύρεις  
 
Ευκαιρία για συναναστροφή, κοινωνικές εκδηλώσεις και διασκέδαση 

έδιναν και οι θρησκευτικές γιορτές. Για να τιμήσουν τη μνήμη κάποιου 
Αγίου ή Αγίας που ήταν αφιερωμένος ο ναός ή το μοναστήρι μιας περιοχής, 
οργανώνονταν πανηγύρια που είχαν και εμπορικό χαρακτήρα. Αυτά γινόταν 
στο προαύλιο των ναών ή στους ανοικτούς χώρους των οικισμών όπως 
αναφέραμε παραπάνω. Οι πιστοί συμμετείχαν με τραγούδια, χορούς και 
φαγητό. Συχνά στα πανηγύρια γινόταν και πώληση προϊόντων. Ήταν 
ευκαιρία για τους απλούς χωρικούς που ερχόταν από τα γειτονικά χωριά, να 
πουλήσουν το περίσσευμα της σοδειάς τους συμπληρώνοντας το εισόδημά 
τους. Τα πανηγύρια και οι εμποροπανηγύρεις προστατευόταν μάλιστα από 
το βυζαντινό δίκαιο.  

Τέτοιου είδους πανηγύρια γίνονται ακόμα σήμερα κυρίως στα χωριά 
μας, συνεχίζοντας έτσι τη βυζαντινή μας παράδοση.  

Ο Σ. Μουσελίμης γράφει για την περιοχή της Οσδίνας: « Τα πανηγύρια 
γίνονται κατά συνοικίες. Η κάθε φάρα* πανηγυρίζει όταν γιορτάζει το χωριό από το 
οποίο κατάγεται. Κοινό πανηγύρι όλο το χωριό έχει στις 8 Τρυγητή (γενέθλια της 
Θεοτόκου) που γιορτάζει το μοναστήρι της Μίχλας. 

«παλιά συνήθεια ήταν, όλα τα έξοδα του πανηγυριού, ψωμί, φαί, κρασί, τάβανε 
το μοναστήρι. Τώρα που δεν τόμεινε τίποτε τα βάνουν οι Ουσδινιάτες.» 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Από το πανηγύρι στην Ιερά Μονή Μίχλας 
(Παναγία της Λαμπαβήθρας).  

  Πηγή : Φωτ. Η. Ζιάκας – βιβλίο Σ. Μουσελίμη 

 

 



58 
 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Από την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας πέρασαν αιώνες και 
παρόλη την υποδούλωσή μας, περίπου πέντε αιώνες για την ιδιαίτερη 
πατρίδα μας από τους Τούρκους, τα σημάδια που άφησε στον ελληνισμό η 
βυζαντινή περίοδος αποδείχτηκαν ανεξίτηλα*.  

Άλλαξαν πολλά, για να μην πούμε όλα, ζούμε σ’ έναν εντελώς 
διαφορετικό κόσμο, στην εποχή της πληροφορικής. Ντυνόμαστε αλλιώς, 
στις διατροφικές μας συνήθειες προστέθηκαν νέες, οι γονείς μας οδηγούν 
αυτοκίνητα, πάμε όλοι σχολείο και ο άνθρωπος ταξιδεύει στο φεγγάρι. Κι 
όμως, μετά από την έρευνά μας, όσα είδαμε, διαβάσαμε και γράψαμε, μας 
επιτρέπουν να πούμε ότι το Βυζάντιο είναι ακόμα εδώ! 

Βεβαίως κάνουμε διαφορετικά πράγματα και ζούμε αλλιώς, σε πολλές 
όμως εκδηλώσεις της ζωής μας συνεχίζουμε να ακολουθούμε τη βυζαντινή 
μας παράδοση. Κυρίως όμως, σημασία έχει ότι ο τρόπος που σκεφτόμαστε 
και ενεργούμε εμείς οι Έλληνες -έστω και διαφορετικά σήμερα- έχει τις ρίζες 
του στην μακρινή εκείνη περίοδο. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για να 
το κατανοήσουμε αυτό, από το να επαναλάβουμε ένα απόσπασμα από το 
βιβλίο της ιστορίας μας. «Πλούσιοι και φτωχοί φρόντιζαν να μη λείπουν από το 
σπίτι τα απαραίτητα για τη διατροφή της οικογένειάς τους είδη. Το σιτάρι, το κρασί 
και το λάδι της χρονιάς ήταν στην πρώτη φροντίδα τους». Η νοικοκυροσύνη αυτή 
χαρακτηρίζει την ελληνική οικογένεια ακόμα και σήμερα, δείχνει τον τρόπο 
που σκέφτεται και ζει.    

Ας δούμε όμως τι διαπιστώσαμε.  
Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι η συνέχεια της γλώσσας. 
Επικοινωνούμε με τη γλώσσα που επικοινωνούσαν και εκείνοι, την ελληνική. 
Χρησιμοποιούμε ακόμα σήμερα λόγια και φράσεις των Βυζαντινών όπως : 
«Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Αυτό μοσχοβολάει. Αυτός είναι ξεφτέρι. Χάθηκε σαν 
το σκυλί στ’ αμπέλι.. Ακολούθα τη μέση οδό. Είναι τύπος και υπογραμμός. Φτου κι 
απ’ την αρχή. Του μπήκαν ψύλλοι στ’ αφτιά.»  και άλλες. 

Χτίζουμε ακόμα ναούς με βυζαντινή αρχιτεκτονική, αλλά και πολλές 
κατοικίες έχουν ομοιότητες με την αρχιτεκτονική εκείνη. Οι αγιογράφοι 
συνεχίζουν να κοσμούν τις εκκλησίες μας με τα έργα τους, αλλά και στα 
σπίτια των σύγχρονων Χριστιανών υπάρχουν εικόνες Αγίων. Οι σύγχρονοι 
ζωγράφοι έχουν επηρεαστεί και διδαχτεί, όπως οι ίδιοι ομολογούν, από τη 
βυζαντινή ζωγραφική. Οι άνθρωποι επισκέπτονται εκθέσεις με βυζαντινά 
έργα και πολλοί εργάζονται σ’ αυτά. Η μικροτεχνική συνεχίζει να είναι 
απαραίτητη στις εκκλησίες αλλά και σε άλλους χώρους. Τα κοσμηματο-
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πωλεία διαθέτουν κοσμήματα βασισμένα σε βυζαντινά σχέδια. Πολλοί 
λοιπόν άνθρωποι έχουν συνδέσει τη ζωή τους με τη βυζαντινή τέχνη.  

Στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις το Βυζάντιο επίσης είναι παρόν. 
Κάνουμε πανηγύρια και τιμούμε τους Αγίους μας. Εκεί τραγουδούμε τα 
δημοτικά μας που έχουν τη ρίζα τους στη βυζαντινή μουσική, αλλά και 
στους γάμους και στις γιορτές μας. Τις μεγάλες μας θρησκευτικές γιορτές με 
βυζαντινά έθιμα τις κάνουμε.  

Το βιβλίο της Γλώσσας μας στο μάθημα «Έθιμα του Πάσχα», γράφει:  
«Από τα βυζαντινά ακόμα χρόνια οι χριστιανοί προετοιμάζονταν καιρό πριν για 

τις πασχαλινές γιορτές. Έβαφαν τα σπίτια τους, έστρωναν στο πάτωμα κλαδιά από 
αρωματικά φυτά, δάφνη, μυρσίνη, δενδρολίβανο, λεμονιά, έφτιαχναν καινούρια ρούχα, 
τα λαμπριάτικα. 

Ανήμερα το Πάσχα όλοι αντάλλασσαν δώρα και ασπασμούς και εύχονταν 
«Καλό Πάσχα», ενώ τη νύχτα οι δρόμοι και τα σπίτια ήταν φωταγωγημένα.» 

Το βυζάντιο θα το βρούμε και στην καθημερινότητά μας. Εδώ όμως 
θα αφήσουμε να τα πουν, δύο σπουδαίοι και διάσημοι άνθρωποι των γραμ-
μάτων και ειδικοί για το θέμα μας.    

Απόσπασμα από συνέντευξη της κ. Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ** 
Ερώτηση δημοσιογράφου: Σήμερα είναι ζωντανό το Βυζάντιο;  
κ. Αρβελέρ : «Βεβαίως. Πάμε στην εκκλησία. Τι ακούμε; “Τη Υπερμάχω Στρατηγώ 
τα νικητήρια” ή “αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού”. Γυρνάμε στο σπίτι. Ο μπαμπάς 
λέγεται Παναγιώτης, η μάνα Βασιλική, υπάρχει το εικονοστάσι. Χρησιμοποιούμε 
βυζαντινές παροιμίες. Λέμε “έφαγε τον περίδρομο” επειδή το πινάκιο, το βαθύ πιάτο 
των Βυζαντινών, είχε γύρω γύρω ένα περιθώριο όπου ξεχείλιζε το φαγητό. ΄Η λέμε 
“τα παίζει στα δάχτυλα”, επειδή ακριβώς οι Βυζαντινοί μετρούσαν τα πάντα». 

Πηγή : Εφημερίδα το βήμα, 03/04/2010  

 
Απόσπασμα από το βιβλίο του Χρήστου Γιανναρά** «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ  ΕΛΛΑΔΑ» 

Ο κ.  Γιανναράς, γράφει για το Βυζάντιο και τον ελληνισμό, στο απόσπασμα 
διαβάζουμε που μπορούμε να βρούμε τον ελληνισμό :  
«Ανιχνεύεται στη λαϊκή ποίηση, στο λαϊκό ήθος, στον τρόπο πού έχτιζαν και 
εικονογραφούσαν τις εκκλησίες ως την πιο απομακρυσμένη ελληνική κοινότητα, 
ανιχνεύεται στη μουσική, στις λαϊκές φορεσιές, στα προικοσύμφωνα και στα 
συνεταιρικά συμβόλαια. Η νηστεία, η γιορτή, ο χορός στο πανηγύρι, το αναμμένο 
καντήλι στο οικογενειακό εικονοστάσι, το ζύμωμα του πρόσφορου, ο αγιασμός…»  

Τα παραπάνω αποσπάσματα επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο 
τις διαπιστώσεις μας. Το Βυζάντιο είναι εδώ και συνεχίζει να επηρεάζει και 
να συμβάλει στον τρόπο που ζούμε.     
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ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
 
Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. 
 
Ο λαοφιλέστερος θρύλος έχει να κάνει με το τελευταίο αυτοκράτορα 

που μαρμάρωσε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Η παράδοση πέρασε από 
στόμα σε στόμα αμέσως μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. 

Όταν η Πόλη πέρασε στα χέρια των Τούρκων, ο λαός δεν μπορούσε 
να πιστέψει ότι ένα τέτοιο κτίσμα έχει περιέλθει σε μουσουλμανικά χέρια. 
Διέδωσαν λοιπόν ότι ο βασιλιάς κρύφτηκε πίσω από μία κολόνα του ναού 
της Αγίας Σοφίας, χάθηκε μέσα στους διαδρόμους και παρέμεινε κρυμμένος 
εκεί. 
          Οι ώρες αναμονής τον “μαρμάρωσαν”. Είναι γεγονός ότι κανείς δεν 
βρήκε το πτώμα του τελευταίου υπερασπιστή, του αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Χάθηκε και πίστεψαν ότι Άγγελος Κυρίου 
το έκρυψε και το μαρμάρωσε. Κάποτε θα έρθει η ώρα που πνοή Θεού θα 
του δώσει δύναμη και ζωή ξανά και όλα θα ξαναγίνουν από την αρχή. Η 
Πόλη θα είναι και πάλι ελεύθερη. 
 

Ο παπάς της Αγίας Σοφίας 
 
Ένας άλλος θρύλος ιδιαίτερα αγαπητός είναι ο θρύλος του παπά της 

Αγίας Σοφίας. Η παράδοση λέει ότι την ώρα που οι Τούρκοι έμπαιναν στην 
εκκλησία, ο παπάς διέκοψε τη λειτουργία και κρύφτηκε πίσω από το ιερό. Σε 
εκείνο το σημείο που κρύφτηκε ενώ υπήρχε μία πόρτα, “ως δια μαγείας” η 
πόρτα έγινε τοίχος τον οποίο κανείς και ποτέ δεν κατάφερε να σπάσει από 
τότε. Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Έλληνες μάστορες τους οποίους έφερναν για 
αυτό το σκοπό δεν μπόρεσαν να γκρεμίσουν τον τοίχο. Ο θρύλος καταλήγει 
ότι όταν η Αγία Σοφία ξαναγίνει ελληνική εκκλησία, τότε ο παπάς θα βγει 
από το ιερό και θα ολοκληρώσει την ημιτελή λειτουργία του. 

Ο πατέρας της Ελληνικής λαογραφίας, Νικόλαος Πολίτης, γράφει για 
το περιστατικό: 

 “ Την ημέρα που πάρθηκεν η Πόλη έβαλαν σ’ ένα καράβι την Αγία 
Τράπεζα, να την πάνε στην Φραγκιά, για να μην πέσει στα χέρια των 
Τούρκων. Εκεί όμως στην θάλασσα του Μαρμαρά, άνοιξε το καράβι και η 
Αγία Τράπεζα εβούλιαξε στον πάτο. Στο μέρος εκείνο η θάλασσα είναι λάδι, 
όση θαλασσοταραχή και αν είναι γύρω. Και το γνωρίζουν το μέρος αυτό από 
τη γαλήνη που είναι πάντα εκεί και από την ευωδία που βγαίνει. Πολλοί 
μάλιστα αξιώθηκαν να την ιδούν στα βάθη της θάλασσας.” 
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Τρία καρά – κρουσταλλένια μου, τρία καρά – τρία καράβια φεύγουνι, 
που μέσα που την Πόλι, κλαίει καρδιά μας, κλαίει κι αναστενάζει. 
το’ να φορτώνει του Σταυρό, κι τ’ άλλο του Βαγγέλιου 
του τρίτου του καλύτερου, την Άγια Τράπεζά μας, 
μη μας την πάρουν τα σκυλιά, κι μας τη μαγαρίσουν 
Η Παναγιά αναστέναξι, κι δάκρυσαν οι ‘κόνις……… 
 
Η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας αναπαύεται στο βυθό της 

θάλασσας, πάνω στην άμμο και στα κοχύλια. Το σημείο όπου βούλιαξε το 
καράβι το ξέρουν καλά οι ναυτικοί και εύκολα το βρίσκουν. Πραγματικά, 
ακόμα κι όταν η πιο άγρια τρικυμία, φουσκώνει ολόγυρα τα κύματα και 
κάνει τη θάλασσα να μουγκρίζει, εκεί είναι γαλήνη και ησυχία. 

Από τη λεία και λαμπρή επιφάνεια του νερού ανεβαίνουν γλυκές 
ευωδιές και αντίλαλος από αγγελικές ψαλμωδίες. Πολλοί άξιοι δύτες που 
μαζεύουν κοράλλια ή ψαρεύουν σφουγγάρια, προσπάθησαν να κατέβουν και 
να δουν το ναυαγισμένο καράβι. 

Κανείς δεν τα κατάφερε. Η θάλασσα, πολύ βαθιά σ’ αυτό το μέρος, 
φυλάει την Αγία Τράπεζα και τα λείψανα των Αγίων από κάθε βέβηλο μάτι. 
        Όταν όμως θα ξαναπάρουμε την Πόλη, η Αγία Τράπεζα, που μένει 
στην άμμο του βυθού, θ’ ανέβει στην επιφάνεια όπως ανεβαίνει ο δύτης. Θ’ 
αρμενίσει μόνη της κατά το Βυζάντιο και θα την πάρουμε από κει που θ’ 
αράξει. Θα την ξαναφέρουμε στην Αγία Σοφία και με χαρούμενους ύμνους, 
θα την αφιερώσουμε πάλι στη Σοφία του Θεού. 
        Τότε, μέσα στη Βασιλική που έχτισε ο μεγάλος Ιουστινιανός, θα 
λάμψουν πάλι τα μωσαϊκά, οι εικόνες των Αγίων, τα λόγια του Ευαγγελίου, 
και ο σταυρός θα ξαναφανεί πάνω από το μαρμάρινο τραπέζι που ξέπλυναν 
τα κύματα. 

 
“Το ποτάμι που σταμάτησε να κυλίει“ 
                                 
  Οι περισσότεροι τοπικοί θρύλοι για την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης μοιάζουν σε ένα σημείο: όλοι δείχνουν ότι ο χρόνος 
σταμάτησε με την κατάληψη της ιερής πόλης της Ορθοδοξίας από τους 
άπιστους Τούρκους και ότι η τάξη στον κόσμο θα επανέλθει με την 
ανακατάληψη της Βασιλεύουσας από τους Έλληνες. Έτσι, και στην Ήπειρο 
υπάρχει μια αντίστοιχη λαϊκή δοξασία. Συγκεκριμένα, ένα πουλί φέρνει την 
αναγγελία της πτώσης της Πόλης σε μια ομάδα βοσκών που εκείνη τη 
στιγμή ποτίζουν τα κοπάδια τους σε ένα ποτάμι. Ο θρύλος λέει ότι στο 
άκουσμα της φοβερής είδησης τα νερά του ποταμιού σταμάτησαν να κυλάνε, 
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αφού και το φυσικό στοιχείο θεώρησε ότι η πτώση της Κωνσταντινούπολης 
ήταν κάτι το ανήκουστο. Το ποτάμι θα συνεχίσει και πάλι να κυλάει, μόλις 
απελευθερωθεί η Πόλη, συνεχίζει ο λαϊκός θρύλος. 

 
«Τα ψάρια του καλόγερου»   
 
Κάποιος καλόγερος είχε ψαρέψει σε ένα ποτάμι ψάρια και τα τηγάνιζε 

κοντά στην όχθη του ποταμού. Τη στιγμή εκείνη ακούστηκε από ένα πουλί 
το μήνυμα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης στους Τούρκους. Ο 
καλόγερος σάστισε και αμέσως τα μισοτηγανισμένα ψάρια πήδησαν από το 
τηγάνι και ξαναβρέθηκαν στο ποτάμι. Εκεί ζουν αιώνια μέχρι τη στιγμή της 
απελευθέρωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, οπότε και θα 
ξαναβγούν για να συνεχιστεί το τηγάνισμά τους. 

 
“Ο Πύργος της Βασιλοπούλας” 
 
Στα κάστρα του Διδυμότειχου ένας κυκλικός πύργος, ο ψηλότερος 

ονομάζεται “πύργος της βασιλοπούλας”. Η παράδοση λέει πως κάποτε ο 
βασιλιάς διασκέδαζε κυνηγώντας και στη θέση του άφησε την κόρη του. 
Όταν τον ειδοποίησαν ότι έρχονται οι Τούρκοι είχε τόση εμπιστοσύνη στην 
οχυρότητα του κάστρου ώστε είπε: “αν σηκωθεί από τη χύτρα ο κόκορας και 
λαλήσει, θα πιστέψω ότι κυριεύτηκε η πόλη.”. Οι Τούρκοι όμως 
χρησιμοποίησαν δόλο και έδειξαν το χρυσοκέντητο μαντήλι του βασιλιά 
στην κόρη του. Αυτή μόλις το είδε, τους παρέδωσε το κλειδί του κάστρου κι 
έγινε αιτία της άλωσης. Όταν κατάλαβε πως την ξεγέλασαν, δεν άντεξε την 
ντροπή και αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον πύργο. Από τότε ο πύργος 
λέγεται της βασιλοπούλας. 

 
“Οι Κρητικοί πολεμιστές” 
 
Έναν από τους πύργους των τειχών της Πόλης τον υπεράσπιζαν τρία 

αδέρφια, άρχοντες Κρητικοί που πολεμούσαν με το μέρος των Βενετών (η 
Κρήτη τότε ήταν κάτω από την κυριαρχία των Βενετών). Μετά την πτώση 
της πόλης τα τρία αδέρφια και οι άντρες τους εξακολουθούσαν να πολεμούν 
και παρά τις λυσσώδεις προσπάθειες τους οι Τούρκοι δεν είχαν κατορθώσει 
να καταλάβουν τον πύργο. Για το περιστατικό αυτό ενημερώθηκε ο 
Σουλτάνος και εντυπωσιάστηκε από την παλικαριά τους. Αποφάσισε, λοιπόν, 
να τους επιτρέψει να φύγουν με ασφάλεια από τον πύργο και να πάρουν ένα 
καράβι με τους άντρες τους και να γυρίσουν στην Κρήτη. Πραγματικά η 
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πρόταση του έγινε δεκτή με τη σκέψη ότι έπρεπε να μείνουν ζωντανοί για να 
πολεμήσουν να ξαναπάρουν τη Βασιλεύουσα πίσω από τους απίστους. Έτσι 
οι Κρητικοί επιβιβάστηκαν στο πλοίο τους και ξεκίνησαν για το νησί τους. 
Το πλοίο δεν έφτασε ποτέ στην Κρήτη και ο θρύλος λέει ότι περιπλανιούνται 
αιώνια στο πέλαγος μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει η μάχη για την 
ανακατάληψη της Πόλης από τους Έλληνες. Τότε το πλοίο των Κρητικών θα 
τους ξαναφέρει στην Κωνσταντινούπολη για να πάρουν και αυτοί μέρος στη 
μάχη και να ολοκληρώσουν την αποστολή τους και το ελληνικό έθνος να 
ξανακερδίσει την Πόλη. 
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ΤΑ ΞΩΚΛΗΣΙΑ  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

«Πολλές φορές καθώς ταξιδεύουμε σε διάφορα μέρη της 
πατρίδας μας, την προσοχή μας τραβούν τα μικρά ξωκλήσια. Τα 
συναντάμε σκαρφαλωμένα στα πιο δύσβατα* βουνά, σε κρυφά μονοπά-
τια, στις άκρες των βράχων της θάλασσας. Καμιά φορά αγναντεύουν* 
το πέλαγος ή παίζουνε κρυφτό με τις φυλλωσιές των δέντρων. Άλλοτε 
πάλι στέκονται μόνα τους στα πιο ψηλά σημεία της διαδρομής μας, για 
να μας χαιρετίσουν και να μας συντροφέψουν στο μακρύ μας ταξίδι. 

Πάντα με το σταυρό στην κορφή τους, λες και θέλουν να 
ενώσουν τον ουρανό με τη γη. Mας δείχνουν πως ο Χριστός είναι 
κοντά μας κάθε στιγμή, ακόμη και στις πιο ερημικές γωνιές της 
πατρίδας μας. 

Φρεσκοβαμμένα και περιποιημένα περιμένουν τον κάθε πιστό να 
προσευχηθεί, ν’ ανάψει το κεράκι του και να ξεκουραστεί. Τα ξωκλήσια 
μας λοιπόν μοιάζουν με τους φάρους της θάλασσας. Όπως οι φάροι 
δίνουν φως και δείχνουν τον δρόμο της θάλασσας, έτσι και τα μικρά 
εκκλησάκια, μες στην ερημιά, δίνουν παρηγοριά και μας δείχνουν τον 
δρόμο, για να συνεχίσουμε το ταξίδι της ζωής μας. Φέρνουν τον Θεό 
κοντά μας και μας κάνουν πιο δυνατούς, δίνοντάς μας γαλήνη και 
ηρεμία, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη ». 

Από το βιβλίο των θρησκευτικών μας, «Εκδρομή στο εξωκλήσι»  

Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ξωκλήσια. Ιστορικές πηγές ανα-

φέρουν πως άλλες χριστιανικές χώρες δεν έχουν τόσα πολλά 

(ε)ρημοκλήσια σαν τη χώρα μας. Κατά την περίοδο 867 μ.Χ – 1025 μ.Χ 

αρχίζουν να χτίζονται σε όλο τον επαρχιακό ελλαδικό χώρο.  

Συζητώντας με τους συμμαθητές μας της Ε1΄τάξης, στα πλαίσια 

της συνεργασίας μας, μάθαμε ότι η χρονική περίοδος που μόλις πριν 

αναφέραμε ανήκει «Στα βυζαντινά χρόνια», που θα μας απασχολήσει 

του χρόνου. Στα χρόνια εκείνα χτίζονταν πολλοί ναοί εξαιτίας της 

εξάπλωσης του Χριστιανισμού. Η βυζαντινή αυτοκρατορία, όπως 

είδαμε στους χάρτες, ήταν πολύ μεγάλη σε έκταση. Έτσι οι κάτοικοι 

πολλών απομακρυσμένων επαρχιών*, έχοντας ανάγκη να έρχονται σε 

επαφή με τον θεό, έχτιζαν με τα υλικά που έβρισκαν στην περιοχή 
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τούς δικούς τους μικρούς ναούς. Συμπεράναμε ακόμα, από τη 

συζήτηση ότι μπορεί να επέλεγαν απόμερα μέρη να τους χτίσουν, γιατί 

εκείνο τον καιρό γινόταν πολλές επιδρομές από βαρβάρους. Έτσι 

προστάτευαν και τους ιερούς χώρους τους αλλά και τους εαυτούς 

τους.       
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ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΞΩΚΛΗΣΙΑ  

Τα ξωκλήσια μπορείς να τα συναντήσεις παντού. Μέσα στο 

δάσος, κοντά στη θάλασσα, στην άκρη ενός γκρεμού, στην κορυφή του 

βουνού, στους κάμπους … 

Σε κάποιους τόπους αγναντεύουν το πέλαγος, ακούν τα κύματα 

που χτυπούν πάνω στους βράχους και μιλούν ψιθυριστά με τον αέρα. 

Η θέα υπέροχη. Το γαλάζιο χρώμα της θάλασσας και τ’ ουρανού 

σχηματίζουν μια χρωματιστή γέφυρα που ενώνει τη Γη με τον Θεό. Το 

ηλιοβασίλεμα αντανακλά* στο άσπρο ασβεστωμένο ξωκλήσι.  

Ξωκλήσια, που για να τα βρεις αναβαίνεις δύσβατα μονοπάτια. 

Σκαρφαλωμένα πάνω σε γκρεμούς και βράχους, κρυμμένα στα πυκνά 

φυλλώματα των δέντρων και περικυκλωμένα από αγριολούλουδα και 

αγριόχορτα, πιάνουν φιλίες με τα πουλιά και τ’ άγρια ζώα.  

Άλλα πάλι σε κάμπους παρέα με τον γεωργό ιδρώνουν μαζί του 

και βλογάν τον καρπό του. Άλλες φορές πάλι πρέπει να παραμερί-

σουμε άγρια χόρτα κι αγκάθια για να τα φτάσουμε.   

 
 

 

 

 

 1      2 

                                                       

                                                  1. Νησιώτικο Ξωκλήσι.  

                                             2. Ξωκλήσι των βουνών. 

                                                          3. Ξωκλήσι του κάμπου. 

     3 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στο μάθημα της μελέτης του περιβάλλοντος, πολλές φορές 

συζητήσαμε στην τάξη μας πόσο το κλίμα και το έδαφος ενός τόπου 

επηρεάζουν τις δραστηριότητες των ανθρώπων, όπως τον τρόπο 

ζωής και τις κατασκευές τους. 

Έτσι τα ξωκλήσια που είναι χτισμένα από απλούς ανθρώπους 

δένουν όμορφα με το τοπίο, αφού τα κύρια υλικά κατασκευής τους 

προέρχονται από τον γύρω χώρο. Χωρίς σχέδια και άδειες. Μακριά 

από τον θόρυβο και την πολυκοσμία. Μοναδικά «εργαλεία» κατά-

σκευής τους το μεράκι κι ο κόπος των ανθρώπων που τα έφτιαξαν. Η 

λιτότητα και η απλότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους.  

Τα ξωκλήσια της πατρίδας μας στον εσωτερικό τους χώρο δε 

διαφέρουν και τόσο. Εξωτερικά όμως είναι έντονα επηρεασμένα από 

τον τόπο που βρίσκονται. Το λευκό και το γαλάζιο χρώμα, οι καμπυ-

λωτές γραμμές και τα μικρά ξύλινα γαλάζια παραθυράκια χαρακτη-

ρίζουν τα νησιώτικα ξωκλήσια.  

Η πέτρα σκουρόχρωμη ή όχι, η κεραμιδένια σκεπή ακόμα και 

πέτρινη χαρακτηρίζει τα ηπειρωτικά ερημοκλήσια.  

Στον περίβολό τους πάντα μια βρυσούλα περιμένει τον επισκέ-

πτη να τον ξεδιψάσει.   

Λιτό είναι και το εσω-

τερικό τους. Εικόνες πολυ-

καιρισμένες, φθαρμένες από 

τον χρόνο, φτιαγμένες πολ-

λές φορές από το χέρι α-

πλών ανθρώπων ή τάμα κά-

ποιου πιστού, απεικονίζουν 

Αγίους στους οποίους πι-

στεύουν και ελπίζουν. Αν 

υπάρχει τέμπλο* είναι ξύλι-

νο, σκέτο, χωρίς ιδιαίτερα σκαλίσματα. Τα καντηλάκια αναμμένα, που 

πολλές φορές είναι κι ο μοναδικός φωτισμός. Ο σταυρός ξύλινος, 

μαρμάρινος ή μεταλλικός συμπληρώνει το σύνολο. 

Το τέμπλο από τον  Αΐ – Γιώργη στο Τσιμπουρίκι 
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Τα ξωκλήσια με το πέρασμα των χρόνων έχουν φθορές. Οι 

άνθρωποι όταν τα επισκευάζουν ή τα ανακαινίζουν,* συχνά αλλάζουν 

την παραδοσιακή τους μορφή χρησιμοποιώντας νέα υλικά που δεν 

ταιριάζουν. Εκείνοι που τα θυμούνται όπως ήταν παλιά, 

στεναχωριούνται. Γι αυτό πρέπει οι αλλαγές αυτές να γίνονται με 

προσοχή.     

        

 

          Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

Τα ξωκλήσια είναι προσευχή, είναι τάμα που δόθηκε σε δύσκο-

λες στιγμές.  

  Είναι επικοινωνία με τον θεό. Μας δίνουν παρηγοριά και μας 

δείχνουν τον δρόμο για να συνεχίσουμε το ταξίδι της ζωής μας. 

Φέρνουν τον θεό κοντά μας και μας κάνουν πιο δυνατούς, δίνοντάς μας 

γαλήνη και ηρεμία, που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Πολλές φορές ο 

ταλαιπωρημένος άνθρωπος βγαίνοντας απ’ αυτό, νιώθει πιο ελαφρύ το 

βάρος που κουβαλούσε.   

Τις παλιότερες εποχές ήταν καταφύγιο. Όταν κάποιος κινδύνευε 

από τον εχθρό του ήταν ασφαλής μέσα στο ξωκλήσι του.  

Είναι αγνάντεμα, ξαπόσταμα για τους πεζοπόρους. Το δροσερό 

νεράκι της βρυσούλας του κι ο ίσκιος των δέντρων δίνουν μια ανάσα 

ξεκούρασης.  

Τα ξωκλήσια ή ερημοκλήσια είναι μνημεία της θρησκευτικής μας 

παράδοσης και του πολιτισμού μας. 
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ΗΘΗ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

Οι πιστοί τιμούν τα ξωκλήσια της περιοχής τους, διατηρώντας 

παλιές παραδόσεις με τον ελληνικό ορθόδοξο τρόπο.  

Έτσι κάθε χρόνο την περίοδο της γιορτής του Αγίου ή της Αγίας 

που είναι αφιερωμένο αναβιώνουν* πολλά ήθη και έθιμα.  

Από μέρες πριν οι γυναίκες καθαρίζουν σχολαστικά τον προαύ-

λιο χώρο αλλά και τον εσωτερικό του. Η καθαριότητα είναι απαραίτητη 

για να υποδεχτούν τους επισκέπτες.  

Γίνεται εσπερινός την προηγούμενη ημέρα της γιορτής και 

πολλές φορές σε κάποιες περιοχές ακολουθεί λιτανεία της εικόνας 

του Αγίου ή της Αγίας. Το επόμενο πρωί γίνεται η θεία λειτουργία και 

ακολουθεί η αρτοκλασία.  

Την ίδια μέρα στήνεται μεγάλο πανηγύρι στον περίβολο. Τα 

καζάνια με το βραστό κρέας, τα ψητά, οι πίτες, τα γλυκά και τα 

ζυμωμένα ψωμιά είναι έτοιμα για να τα απολαύσουν οι πιστοί στο κοινό 

τραπέζι που ευλογεί ο ιερέας. Ακολουθεί μουσικοχορευτικό γλέντι. Το 

πανηγύρι είναι αντάμωμα, χώρος συνάντησης και αναμνήσεων για 

μικρούς και μεγάλους.  

Σε πολλές περιοχές σε ξωκλήσια που είναι αφιερωμένα στον Αϊ- 

Γιώργη, γίνονται ιπποδρομίες για να τιμήσουν τον καβαλάρη Άγιο. 

Αλλά κάτι τέτοιο μάθαμε πως συνέβαινε και στο ξωκλήσι του Αγίου 

Δονάτου, στο χωριό Άγιος Βλάσιος στην περιοχή μας.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Το ξωκλήσι του Αΐ-Γιώργη στα Σύβοτα, ετοιμασίες για το πανηγύρι 
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ΤΑ ΞΩΚΛΗΣΙΑ  

ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  

Πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο απλοί αλλά και σπουδαίοι ποιητές 

και λογοτέχνες, ασχολήθηκαν με τα εκκλησιδάκια γιατί τα αγάπησαν, 

για τη λιτότητα και την απλότητά τους. Έγραψαν ποιήματα και 

πεζογραφήματα.  

Ο μεγάλος μας πεζογράφος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, στο 

απόσπασμα που βρήκαμε στο βιβλίο των Θρησκευτικών μας από το 

έργο του «Γλυκοφιλούσα», γράφει :  
«και πάλι κίνησα να ’ρθω, Χριστέ μου, στην αυλή σου, να σκύψω στα 

κατώφλια σου τα τρισαγαπημένα, οπού με πόθο αχόρταγο το λαχταρεί η ψυχή μου» 
Πάνω στον βράχο ήτανε χτισμένο το ξωκλήσι, που το μάστιζαν οι θύελλες και 
λικνιζόταν απ’ το παντοτινά ταραγμένο και πολύβουο κύμα. Η στέγη που ’φερνε 
ακόμη λίγα κεραμίδια και πλάκες, στηριζότανε πάνω σε ένα δοκάρι με πολλές ακτίνες 
από σκληρή καστανιά. Ο επισκέπτης είχε την επιθυμία να δρασκελίσει το κατώφλι, να 
μπει στο φτωχικό εκκλησάκι, ν’ ανάψει το κεράκι του, να κάμει τον σταυρό του και να 
ασπασθεί ευλαβικά την εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας, της ζωγραφισμένης 
μ’ ενωμένα τα μάγουλα με το πρόσωπο του θεϊκού βρέφους. Κι ο ευσεβής 
προσκυνητής θα έβρισκε μεγάλη γλύκα και παρηγοριά απ’ τις πίκρες του κόσμου, με 
το να βλέπει κατανυκτικά μονάχα το φτωχοκάντηλο να καίει μπροστά στην ωραία 
εικόνα…»                                            Απόδοση στην νεοελληνική γλώσσα.  

Σ’ ένα άλλο διήγημά του «Το Αγνάντι », επίσης γράφει :  
«Επάνω στον βράχον της ερήμου ακτής, από παλαιούς λησμονημένους 

χρόνους, ευρίσκετο κτισμένον το εξωκκλήσι της Παναγίας της Κατευοδώτρας. Όλον 
τον χειμώνα παπάς δεν ήρχετο να το λειτουργήση. O βορράς μαίνεται και βρυχάται 
ανά το πέλαγος το απλωμένον μαυρογάλανον και βαθύ, το κύμα λυσσά και αφρίζει 
εναντίον του βράχου. Κι ο βράχος υψώνει την πλάτην του γίγας ακλόνητος, στοιχειό 
ριζωμένο βαθιά στην γην, και το ερημοκκλήσι λευκόν και γλαρόν, ως φωλιά 
θαλασσαετού, στεφανώνει την κορυφήν του.»           

«Ύστερα με χρόνια πολλά, σαν ήρθε ο Χριστός ν' αγιάση τα νερά, για να 
βαφτιστή η πλάση, μια χριστιανή αρχόντισσα, η Χατζηγιάνναινα, που είχαν σκαρώσει 
τα παιδιά της δυο καράβια, έταξε στην Παναγία, κι έχτισε αυτό το παρακκλήσι, για το 
καλό κατευόδιο των παιδιώνε της… Ας δώσ' η Παναγία και σήμερα να 'ναι καλό 
κατευόδιο στους άνδρες σας, στ' αδέρφια σας, και στους γονιούς σας».      

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2367,9001/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2367,9001/
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Τ' άσπρο ξωκλήσι 

Το ποίημα ανήκει στη συλλογή «Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα 
της πικρής πατρίδας» (1973). Έχει θέμα του ένα από τα φωτεινά 
άσπρα ξωκλήσια που είναι διασπαρμένα σε όλη την ελληνική 
ύπαιθρο. 

T’ άσπρο ξωκλήσι στην πλαγιά, κατάγναντα στον ήλιο, 
πυροβολεί με το παλιό, στενό παράθυρό του, 

Και την καμπάνα του αψηλά, στον πλάτανο δεμένη, 
τηνε κουρντίζει ολονυχτίς για του Αϊ-Λαού τη σκόλη. 

Γ. Ρίτσος, Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα 
της πικρής πατρίδας, Κέδρος 

 
 

     Το τάμα του  Ελύτη. 

«Σ’ αυτό το μικρό νησάκι του Αιγαίου (Σίκινος), 
το σχεδόν αλώβητο από τον τουρισμό χτίστηκε 
λοιπόν ακόμα ένα εκκλησάκι. Η ειδοποιός* 
διαφορά του είναι ότι είναι επώνυμο, είναι το 
“τάμα του Ελύτη”. Πελεκημένη στην πέτρα στο 
υπέρθυρο της εκκλησιάς διαβάζουμε τη φράση : 
«Παρθένω Σικινίω Οδυσσέας Ελύτης 
ανέθηκε» και μια αναμνηστική πινακίδα στη 

νότια πλευρά μας παρέχει όλες τις πληροφορίες 
που αφορούν στο χτίσιμο.» 

«Καθισμένη στο μικρό περίβολο της εκκλησιάς που είναι χτισμένη ψηλά πάνω σ’ ένα 

πανέμορφο βράχο που αγναντεύει το Αιγαίο και στέλνει χαιρετίσματα στ’ αντικρινά 

νησιά Σίφνο, Κίμωλο, Μήλο, Φολέγανδρο, Αντίπαρο, σκέφτομαι από τί ακριβώς 

«υλικά» να φτιάχτηκε το δικό του τάμα. Αυτά που διάβασα μου δίνουν την εικόνα, το 

συναίσθημα. Ελληνικότητα.» 
Αποσπάσματα άρθρων από εφημερίδα.  

 

 

Το τάμα του Ελύτη στη Σίκινο. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1686,5383/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1686,5383/


74 
 

ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Διαβάσαμε θρύλους και ιστορίες  που συνοδεύουν τα ξωκλήσια : 

 

Η ιστορία του Άι-Λια 

«Ο Άι-Λιας ήταν ναύτης, και επειδή έπαθε πολλά στη θάλασσα και πολλές φορές 
κόντεψε να πνιγεί, βαρέθηκε τα ταξίδια και αποφάσισε να πάει σε μέρος που να μη 
ξέρουν τι είναι θάλασσα και τι είναι καράβια. Βάζει το λοιπόν στον ώμο το κουπί του 
και βγαίνει στη στεριά. Όποιον συναντούσε τον ρωτούσε τι είναι αυτό πού βαστάει. 
Όσο του έλεγαν “κουπί” τραβούσε ψηλότερα, ώσπου έφτασε στην κορυφή του 
βουνού. Ρωτάει τους ανθρώπους που βρήκε εκεί τι είναι, και του λένε “ξύλο”. 
Κατάλαβε λοιπόν πως αυτοί δεν είχαν δει ποτέ τους κουπί και έμεινε μαζί τους εκεί 
στα ψηλά». 

Γι αυτό τα ξωκλήσια του Προφήτη Ηλία είναι ψηλά στις κορυφές 

των βουνών.  

Μια ιστορία για το ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στην Πλαταριά 

 

Από πληροφορίες ντόπιων μάθαμε πως το ξωκλήσι της Αγίας 

Παρασκευής το έχτισε ένας εργολάβος. Μια μέρα, πηγαίνοντας στη 

δουλειά του με το αυτοκίνητό του, έπεσε σε γκρεμό. Ενώ έπεφτε, μια 

μαυροντυμένη γυναίκα παρουσιάστηκε και του είπε να μη φοβάται. Ο 

εργολάβος σώθηκε. Η ημέρα εκείνη ήταν γιορτή της Αγίας Παρα-

σκευής. Ο εργολάβος συνέδεσε την μαυροντυμένη γυναίκα με την Αγία 

και για να την ευχαριστήσει για τη ζωή του έχτισε το ξωκλήσι που 

ξέρουμε σήμερα.    
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ΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΞΩΚΛΗΣΙΑ 

Στον νομό μας υπάρχουν πολλά ξωκλήσια. Το καθένα έχει 

ξεχωριστή σημασία και ομορφιά στην περιοχή που βρίσκεται. Γίνονται 

κι αυτά ένα με τη θεσπρωτική φύση στην άκρη της θάλασσας μέσα στο 

πράσινο των πεδιάδων, ψηλά σε υψώματα ……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογρ. Από την επίσκεψή μας στην Αγία Κυριακή, Παραμυθιά. 

 Από την επίσκεψή μας στον Άγιο Γεώργιο, Παραμυθιά. 
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Αγία Παρασκευή στην Πλαταριά , 
χθες και σήμερα. 

Αγία Παρασκευή , Τσαγγάρι 

Άγιος Δημήτριος, Φασκομηλιά 

Άγιος Δονάτος στον Άγιο Βλάσιο 

Άγιος Δονάτος στον Άγιο Βλάσιο 
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Ας είναι καλά όλοι εκείνοι που περιποιούνται ακούραστα τα 

ξωκλήσια μας και τα λειτουργούν πάντα με ευλάβεια. 
 
 

Προφήτης Ηλίας, Μαζαρακιά. 

Άγιος Γεώργιος, Τσιπουρίκι 

Άγιος Γεώργιος, Σύβοτα. 

Ελαταριά 

Αγία Παρασκευή, 1813 Ελαταριά 

 

Άγιος Αθανάσιος , Πέρδικας 
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           ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ 2 ΤΑΞΗΣ  

 

 

 
  

Κοράκη Καλλιρόη Μαρία  

Λώλου Μελίνα  

Μαλίκι Έγκλι  

Μεχμετάι Λάουρα  

Μήτσης Ανδρέας 

Μιχαλά Σταματία  

Μουλάς Οδυσσέας  

Μπάντιος Άγγελος  

Μπάντιου Σταυρούλα  

Μπούτα Εύα  

Ντεγκάνι Παρσα Δημήτρης  

Πανταζής Μιχαήλ  

Πανταζής Στέφανος 

Παπαθεοδώρου Κυριάκος  

Παππάς Γεώργιος  

Ράπτης Χρυσόστομος 

Σάρρας Δημήτριος 

Σγουρίδης Κωνσταντίνος  

Σμυρόγλου Ελένη – Σπυριδούλα  

Τάτσης Μάριος  
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ΜΕΡΟΣ  
ΤΡΙΤΟ   
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 

Η ενότητα «κατασκευές» στο βιβλίο της «Γλώσσας» της Πέμπτης 
τάξης, μας προέτρεπε (δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες), στη 
συναρμολόγηση ενός μοναστηριού, αφού προμηθευόμαστε βέβαια τη 
συσκευασία που το περιείχε. Εμείς αποφασίσαμε για να ολοκληρώσουμε την 
εργασία μας, να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε με απλά υλικά στις 
τάξεις μας, ναούς το Ε1 τμήμα και ξωκλησάκια το Δ2. Παρακάτω δείχνουμε 
τον τρόπο και σας τον προτείνουμε. 

 
  
  ΥΛΙΚΑ 

o Χαρτόνι συσκευασιών (κατά 
προτίμηση χοντρό) 

o Χαρτόνι χρώματος κόκκινου 
με αυλακώσεις  

o Χάρτινος κύλινδρος (το εσω-
τερικό από χαρτί κουζίνας) 

o Διάφανη ζελατίνα (έγχρωμη) 
o Ξυλόκολλα  
o Χαρτοταινία   
o Άσπρο χρώμα 

 
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ 

Χάρακα, γνώμονα, διαβήτη, μολύβι, ψαλίδι, κοπίδι, συρραπτικό, πινέλο 
   
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

o Σχεδιάζουμε στο χαρτόνι το 
ανάπτυγμα ενός ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου στις δια-
στάσεις που θέλουμε να γίνει 
ο ναός μας. (Εικ. 1) 

o Στις μεγάλες πλευρές της πα-
ράπλευρης επιφάνειας σχεδιά-
ζουμε τα παράθυρα που θέ-
λουμε να έχει ο ναός και τα 
κόβουμε.  

o Συναρμολογούμε το ανάπτυγμα χρησιμοποιώντας την κόλλα.  

Εικόνα 1 
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o Βάφουμε το εξωτερικό μέρος του αναπτύγματος.  
o Στο εσωτερικό του κουτιού (ορθ. Παραλληλεπιπέδου), καλύπτουμε 

τα παράθυρα με τη ζελατίνα.  
o Κόβουμε από τον χάρτινο κύλινδρο την επιφάνεια 

που χρειαζόμαστε και την κολλάμε στο εξωτερικό 
μέρος στην κατάλληλη θέση. (Εικ. 2) 

o Μετράμε τις διαστάσεις που θέλουμε να έχει η στέγη 
μας και κόβουμε ανάλογη επιφάνεια από το κόκκινο 
χαρτόνι. Διπλώνουμε το χαρτόνι στη μέση και το 
κολλάμε. (Εικ. 3)   

o Τοποθετούμε και κολλάμε την κατασκευή σε 
μια βάση (π.χ. ξύλινη) και διαμορφώνουμε το 
χώρο της αυλής του ναού.  

 
    
Περιγράψαμε τα κύρια μέρη της κατασκευής μας. Μπορούμε τώρα, 

βάζοντας την φαντασία μας και προσθέτοντας πράγματα, να φτιάξουμε τον 
ναό της προτίμησής μας.  

Εμείς παρουσιάζουμε τον δικό μας, σταυρεπίστεγο ναό, λίγο πριν την 
τελική του διαμόρφωση. 

   
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2 

Εικόνα 3 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ  
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Επίλογος 
 

Η εργασία μας τελείωσε κι εμείς είμαστε χαρούμενοι που ολοκλη-
ρώσαμε, τη δύσκολη είναι αλήθεια, προσπάθειά μας. 

Για την ολοκλήρωσή της, χρησιμοποιήσαμε τις γνώσεις που 
αποκτήσαμε απ’ όλα σχεδόν τα μαθήματα. Οι γνώσεις από το μάθημα της 
«Γλώσσας» απαραίτητες, γράψαμε κείμενα με διαφορετικές απαιτήσεις . Η 
«Γεωγραφία» χρήσιμη γιατί μελετήσαμε χάρτες, όπως και η «Μελέτη 
Περιβάλλοντος». Τα «Μαθηματικά» βεβαίως, υπολογίσαμε ιστορικές 
γραμμές, χρόνια και αιώνες, μετρήσαμε διαστάσεις και βρήκαμε εμβαδά για 
τις κατασκευές μας. Όσο για την «Ιστορία» και τα «θρησκευτικά» είχαν 
πρωταρχικό ρόλο λόγω του θέματος της εργασίας μας. Αμφιβάλλουμε αν θα 
μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας χωρίς τις γνώσεις και 
τα μέσα που μας παρείχε το μάθημα της «Πληροφορικής».  

Από την ενασχόλησή μας αυτή, βγήκαμε πολλαπλά κερδισμένοι. 
Καταλάβαμε πόσο χρήσιμες είναι οι γνώσεις που παίρνουμε από τα 
μαθήματά μας. Πλουτίσαμε το λεξιλόγιό μας. Μάθαμε σημαντικά πράγματα 
για την ιστορία του τόπου μας. Εκτιμήσαμε την αξία των ιστορικών πηγών. 
Επισκεφτήκαμε σημαντικούς χώρους (Μουσεία, Μνημεία). Ήρθαμε σε 
επαφή με επιστήμονες ειδικούς για το θέμα μας. Μελετώντας πληροφορίες 
και πηγές γνωρίσαμε σημαντικά πρόσωπα. Είδαμε πως οργανώνεται και 
εκτελείται μια εργασία. Συνεργαστήκαμε, μοιραστήκαμε και βεβαίως διασκε-
δάσαμε  με τις κατασκευές μας. Νιώσαμε ικανοί. 

Αυτό όμως που ακόμα δεν κατορθώσαμε να καταλάβουμε είναι, τι 
αξίζει περισσότερο, το ταξίδι ή ο προορισμός.                
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

               Α. Βασίλιεφ  

            Ο Ρώσος Α. Βασίλιεφ (4 Οκτωβρίου 1867 - 30 Μαρτίου 1953), υπήρξε 
κορυφαίος ιστορικός βυζαντινολόγος. Με τις μελέτες του ανάδειξε το Βυζάντιο στον 
ανατολικό και δυτικό κόσμο. Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που 
εξέδωσε σε δύο τόμους 1-2 το 1928, παραμένει ένα από τα σπουδαιότερα έργα που 
έχουν εκδοθεί για την βυζαντινή ιστορία. Ο Βασίλιεφ σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 
της Αγίας Πετρούπολης και αργότερα δίδαξε την αραβική γλώσσα εκεί. Μεταξύ 
1897 και 1900, προήγαγε την εκπαίδευσή του στο Παρίσι. Εργάστηκε επίσης στο 
ρωσικό Ινστιτούτο Αρχαιολογίας. Εκλέχτηκε μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας 
Επιστημών το 1919. Το 1925 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Παρίσι, ο 
Βασίλιεφ πείστηκε από τον Michael Rostovtzeff να μεταναστεύει στη Δύση στο 
Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison. Αρκετές δεκαετίες αργότερα, στο 
Dumbarton Oaks. Προς το τέλος της ζωής του, εξελέγη πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Nikodim Kondakov στην Πράγα και της Ένωσης Internationale des Études 
Βυζαντινών. 
 

             Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ 

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος 
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (1967). Το 1976 γίνεται πρύτανης του 
Πανεπιστημίου της Σορβόννης και καταγράφεται ως η πρώτη γυναίκα πρύτανης στη 
μέχρι τότε ιστορία των 700 χρόνων του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια 
ανακηρύσσεται πρύτανης του Πανεπιστημίου της Ευρώπης. Επίσης διετέλεσε 
Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Παρισίων και Πρόεδρος του Κέντρου Georges 
Pompidou-Beaubourg. Θεωρείται μια απ' τις πλέον εξέχουσες πανεπιστημιακές 
προσωπικότητες, ιδιαίτερα στη Βυζαντινολογία, με πολύ μεγάλο αριθμό σχετικών 
διαλέξεων και ομιλιών ανά τον κόσμο. Η εργογραφία της είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική και παραμένει σημείο αναφοράς των μελετητών. 
 

             Χρήστος Γιανναράς 

Χρήστος Γιανναράς (Αθήνα, 10 Απριλίου 1935). Είναι σύγχρονος  Έλληνας 
καθηγητής φιλοσοφίας και συγγραφέας. Σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Βόννης και του Παρισιού 
(Σορβόννη). Είναι διδάκτωρ φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστη-
μίου του Βελιγραδίου, της Νέας Υόρκης και της Σχολής του Τιμίου Σταυρού της 
Βοστώνης. Τακτικός καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο - 
Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών της Αθήνας,. Επίσης έχει διδάξει στα 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_St_Petersburg&usg=ALkJrhhoQLE8YhgUocaIXBxt6hAaB6Vqhw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_St_Petersburg&usg=ALkJrhhoQLE8YhgUocaIXBxt6hAaB6Vqhw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language&usg=ALkJrhgAqfJ8HkcvUqrJenXFwnL1RPhS2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paris&usg=ALkJrhiC2rMZDu7pmSMaWYDNTiZoZA_Drw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Archaeology_Institute&usg=ALkJrhjM37GKbAF8Ll7IWekhkSZ-U7rFbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Archaeology_Institute&usg=ALkJrhjM37GKbAF8Ll7IWekhkSZ-U7rFbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Academy_of_Sciences&usg=ALkJrhhz5f4CUh4e31GDwEs6Dad9seQMIA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Academy_of_Sciences&usg=ALkJrhhz5f4CUh4e31GDwEs6Dad9seQMIA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paris&usg=ALkJrhiC2rMZDu7pmSMaWYDNTiZoZA_Drw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Rostovtzeff&usg=ALkJrhiijBxwgGba---CtpB6NWd5EhHhVw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Rostovtzeff&usg=ALkJrhiijBxwgGba---CtpB6NWd5EhHhVw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Wisconsin%25E2%2580%2593Madison&usg=ALkJrhiq1sNJuXq0L7aoh5W4wJJHLBS6dw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dumbarton_Oaks&usg=ALkJrhhHf8szYwIpLUbJmKXqtL8kT_QILw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dumbarton_Oaks&usg=ALkJrhhHf8szYwIpLUbJmKXqtL8kT_QILw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nikodim_Kondakov&usg=ALkJrhjq-_M6RrKHn-5gDiveTNhD8Qrj-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Prague&usg=ALkJrhhQAKtU2HeghsQm7JssScQyl4HoCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Association_Internationale_des_%25C3%2589tudes_Byzantines&usg=ALkJrhgbwhEqoJmBiJcGs_ry1QLx3GJVSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Association_Internationale_des_%25C3%2589tudes_Byzantines&usg=ALkJrhgbwhEqoJmBiJcGs_ry1QLx3GJVSw
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1935
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Panth%C3%A9on-Sorbonne
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%91.%CE%A0.%CE%98.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%92%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%92%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF
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πανεπιστήμια Παρισιού, Γενεύης, Λωζάννης και Κρήτης. Έχει πλούσιο συγγρα-
φικό έργο που σχετίζεται με την ελληνική και την δυτικοευρωπαϊκή φιλοσοφία και 
ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Πολλά από τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 
πολλές γλώσσες. Είναι εκλεγμένο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, 
καθώς επίσης και της Διεθνούς Ακαδημίας Ανθρωπιστικών Επιστημών στις Βρυ-
ξέλλες. Αρθρογράφος των εφημερίδων Το Βήμα (παλαιότερα) και Καθημερινή. 

   
              Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 

Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (περ. 1115 – 1195/6) ήταν Βυζαντινός λόγιος 
και κληρικός. Είχε καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, και έγινε Αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης περίπου το 1178. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για την ιστορία του 
αναφορικά με τη λεηλασία της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς το 1185 (στην 
οποία αιχμαλωτίστηκε προσωρινά), αλλά και τα ερμηνευτικά σχόλιά του για τον 
Όμηρο. 

 
    Σωτήριος Δάκαρης 

Ο Σωτήριος Δάκαρης (1916-1996), ήταν αρχαιολόγος, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Διευθυντής της ΙΒ Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 
Γεννήθηκε το έτος 1916. Το αρχαιολογικό ανασκαφικό του έργο είναι τεράστιο. 
Έγινε διεθνώς γνωστός από τις εξής ανασκαφικές εργασίες: Ανάδειξη του 
Παλαιολιθικού Σπηλαίου Ασπροχάλικο Πρέβεζας (200.000 π.Χ.) και Καστρίτσα 
Ιωαννίνων, με τον Έρικ Χιγκς (Eric Higgs, 1962-1965). Με την ανακάλυψη αυτή 
τεκμηριώθηκε μαζί με τον Άρη Πουλιανό (σπήλαιο Πετραλώνων 400.000 π.Χ.), ότι 
η ζωή στην Ευρώπη, χρονολογικά αρχίζει από την Ελλάδα. Ανακάλυψη του 
Αρχαίου Νεκρομαντείου του Αχέροντα, στο λόφο του χωριού Μεσοποτάμου 
(1950-1952). Ανάδειξη της Αρχαίας Κασσώπης μετά τις ανασκαφές που έκανε με 
το Αρχαιολογικό ινστιτούτο του Βερολίνου (1970). Ταυτοποίησε τα ονόματα των 4 
Ηλειακών Ακροπόλεων του Ν. Πρέβεζας (Αρχαία Πανδοσία, Αρχαία Ελάτρεια, 
Αρχαίες Βατίες, Βουχέτιον) και του Αρχαίου Ορράου). Ήταν στενός φίλος με τον 
Νίκολας Χάμοντ (Nicholas Hammond, N. G. L. Hammond) και με αυτόν είχαν 
"σαρώσει με τα πόδια όλη την Ήπειρο", όπως δήλωσαν στο τελευταίο νοκιμαντέρ 
της ΕΤ, που γυρίστηκε στη Δωδώνη το 1996, λίγο πριν πεθάνει. 

 
                 Δημήτριος Κωνστάντιος  

Υπηρέτησε στην 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ως επιμελητής κι 
αργότερα ως προϊστάμενος, στο Τμήμα Βυζαντινών Μουσείων . Υπήρξε Διευθυντής 
του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.Δίδαξε ως καθηγητής σε Πανεπιστήμια 
(των Πατρών αρχικά και του Αιγαίου στη συνέχεια. Ανέπτυξε σημαντική 
ανασκαφική δραστηριότητα (ανασκαφή Ιτς Καλέ του κάστρου Ιωαννίνων, 
παλαιοχριστιανικών αρχαιοτήτων στην περιοχή Δωδώνης, βυζαντινού ναού στο 
Ματσούκι Αιτωλοακαρνανίας, παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου στη Ναύπακτο 
κ.ο.κ.). Επί των ημερών του διοργανώθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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%9D%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1916
https://el.wikipedia.org/wiki/1996
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1916
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1950
https://el.wikipedia.org/wiki/1952
https://el.wikipedia.org/wiki/1970
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%AD%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7
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δεκάδες περιοδικές εκθέσεις, επιστημονικά συνέδρια. Ως Επιστημονικός υπεύθυνος 
ορίστηκε ακόμα για την οργάνωση του Πατριαρχικού Μουσείου Αλεξανδρείας 
στην Αίγυπτο. Ο Δημήτρης Κωνστάντιος έχει ακόμα στο ενεργητικό του 
πάμπολλες συμμετοχές σε επιστημονικά συμπόσια (ως ομιλητής) και πολυάριθμες 
επιστημονικές δημοσιεύσεις (μονογραφίες, άρθρα, συμμετοχές σε συλλογικούς 
τόμους, λήμματα κ.λπ.). Παράλληλα επί χρόνια καθοδηγεί ως γενικός συντονιστής 
και συχνά και επιστημονικός υπεύθυνος το Γραφείο Εκδόσεων του Βυζαντινού 
Μουσείου.Ο Δημήτριος Κωνστάντιος έχει υπάρξει επίσης συνεργάτης-καθηγητής 
στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία» και 
στον διατμηματικό μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του ΕΜΠ. 

 
     Σπύρος Μουσελίμης 

Ο αείμνηστος δάσκαλος Σπύρος Μουσελίμης υπήρξε αυτοδίδακτος 
λαογράφος και αρχαιολόγος ο οποίος ανέδειξε την Θεσπρωτική λαογραφία και 
αρχαιολογία, χρησιμοποιώντας δικές του αποτελεσματικές μεθόδους που τον 
καταξίωσαν και τον έκαναν αποδεκτό στον επιστημονικό χώρο και συνέδεσε τον 
εαυτό του με την εξερεύνηση της Θεσπρωτικής γης, παρ’ ότι έζησε σε εποχές 
δύσκολες. Έχει χαρακτηρισθεί ως ένας ερασιτέχνης «Ερρίκος Σλήμαν». Τα βιβλία 
του, που με το πλούσιο και ολοκληρωμένο έργο του, χρησιμοποιούνται από 
σύγχρονους επιστήμονες στις έρευνές τους. 

              
               Φώτης Κόντογλου 

Ο Φώτης Κόντογλου (1895 – 1965), γεννήθηκε στις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της 
Μικράς Ασίας. Μετά τον θάνατο του πατέρα του την κηδεμονία αυτού ανέλαβε ο 
θείος του ιερομόναχος π. Στέφανος Κόντογλου, ηγούμενος της μονής Αγ. 
Παρασκευής. Το σχολείο το τελείωσε στο Αϊβαλί και ήταν μέλος μιας ομάδας 
μαθητών που εξέδιδε το περιοδικό «Μέλισσα», το οποίο ο Κόντογλου διακοσμούσε 
με ζωγραφιές. Γράφτηκε στη σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και στη συνέχεια 
πήγε στο Παρίσι (1914), όπου μελέτησε τις διάφορες σχολές ζωγραφικής. Κατόπιν 
πολλών περιπλανήσεων και ταξιδιών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1923 ταξίδεψε 
στο Άγιο Όρος, όπου ανακάλυψε την βυζαντινή αγιογραφία και έκτοτε αγωνίσθηκε 
για την αναβίωση της τέχνης. Την δεκαετία του 1950-1960 βρίσκεται στην 
κορύφωση της αγιογραφικής του δραστηριότητας. Εκτός από σπουδαίος 
αγιογράφος υπήρξε και μοναδικός συγγραφέας. Έχει γράψει πλειάδα βιβλίων και 
άρθρων υψηλής λογοτεχνίας και ωραιότητας συνδυαζόμενα με βαθιά νοήματα. 
Αναζήτησε την «ελληνικότητα», δηλαδή μία αυθεντική έκφραση, επιστρέφοντας 
στην ελληνική παράδοση, τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο ζωγραφικό του έργο. 
Μαθητές του ήταν ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Εγγονόπουλος και άλλοι.  

                 
              Νίκος Εγγονόπουλος 

Ο Νίκος Εγγονόπουλος (21Οκτωβρίου 1907 31Οκτωβρίου 1985) Έλληνας 
καθηγητής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, ζωγράφος, σκηνογράφος και ποιητής. Το έργο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1907
https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1985
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
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του περιλαμβάνει ακόμα μεταφράσεις, κριτικές μελέτες και δοκίμια. Αποφοίτησε 
από τη Σχολή Καλών Τεχνών μαθήτευσε κοντά στον Κωνσταντίνο Παρθένη, ενώ 
παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα βυζαντινής τέχνης στο εργαστήριο των 
Φώτη Κόντογλου μαζί με το Γιάννη Τσαρούχη. Έκανε ελεύθερες σπουδές σε 
Παρίσι, Βιέννη, Μόναχο και Ιταλία. Γνωρίστηκε με άλλους σημαντικούς 
καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Γιάννης Μόραλης και ο 
Τζόρτζιο ντε Κίρικο. Συμμετείχε σε ομαδική έκθεση Ελλήνων καλλιτεχνών στη 
Νέα Υόρκη. Το 1941 πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο. Τιμήθηκε με πολλά 
βραβεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. 
Πίνακές του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη, στις Δημοτικές Πινακοθήκες 
Αθηνών, Ρόδου, Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο Θεάτρου στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και σε ιδιωτικές συλλογές. Ποιήματα του Εγγονόπουλου έχουν 
μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, δανικά, πολωνικά, ουγγρικά 
και τη βενετική διάλεκτο. 

 
 

             Γιάννης Τσαρούχης 

Ο Γιάννης Τσαρούχης (Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 1910 - Αθήνα,20 Ιουλίου 
1989) ήταν Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος. Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1929-1935) με καθηγητές τους 
Ιακωβίδη, Βικάτο και Παρθένη. Παράλληλα μαθήτευσε κοντά στον Κόντογλου 
(1931-1934), ο οποίος τον μύησε στη βυζαντινή αγιογραφία, ενώ μελέτησε την 
λαϊκή αρχιτεκτονική και ενδυμασία. Μαζί με τους Πικιώνη, Κόντογλου και Αγγ. 
Χατζημιχάλη πρωτοστάτησε στο αίτημα της εποχής για την ελληνικότητα της 
τέχνης. επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη, ταξίδεψε στο Παρίσι και στην Ιταλία 
και εξέθεσε έργα του σε γκαλερί της Ν. Υόρκης. Στο έργο του Γιάννη Τσαρούχη 
εκφράζεται κυρίως η χαρά και το θαύμα της ζωής. Θεωρείται από τους 
μεγαλύτερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους με διεθνή προβολή και ιδιαίτερα 
στη Γαλλία. Παράλληλα όμως εργάσθηκε και ως σκηνογράφος τόσο σε ελληνικά 
όσο και σε ξένα θέατρα με μεγάλη πάντα επιτυχία. 

 
 

              Κωνσταντίνος Παρθένης 

Ο Κωνσταντίνος Παρθένης (ΑλεξάνδρειαΑιγύπτου,10Μαΐου1878-Αθήνα, 
25Ιουλίου 1967) ήταν διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος, που με το έργο του έφερε 
σημαντική αλλαγή στα εικαστικά δρώμενα της Ελλάδας στις αρχές του 20ού αιώνα. 
(μιλούσε και έγγραφε ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά). Από το 
1895 έως το 1903 σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της 
Βιέννης, παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα μουσικής στο Ωδείο της πόλης. Το 
1903 επέστρεψε στην Ελλάδα Από το 1909 έως το 1914, ο Παρθένης έζησε στο 
Παρίσι, όπου συμμετείχε σε εκθέσεις ζωγραφικής πετυχαίνοντας σημαντικές 
διακρίσεις (βραβείο Το 1911 εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα όπου γνωρίστηκε με 
σημαντικούς Έλληνες διανοούμενους, όπως ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και ο 
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Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Στο εργαστήριό του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών έσπευσαν να εγγραφούν φοιτητές σπουδαίοι μετέπειτα Έλληνες ζωγράφοι 
(Γιάννης Τσαρούχης, Νίκος Εγγονόπουλος, Διαμαντής Διαμαντόπουλος, Ρέα 
Λεονταρίτου, κ.ά.), Το 1937 τιμήθηκε με το χρυσό βραβείο της Διεθνούς Έκθεσης 
του Παρισιού για το έργο του “Ο Ηρακλής μάχεται με τις Αμαζόνες”. Το 1938, 
στην Μπιενάλε της Βενετίας, η κυβέρνηση της Ιταλίας αγόρασε έναν πίνακα του 
ζωγράφου με θέμα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 
Α 

Αγναντεύω :           Παρατηρώ, κοιτάζω από μακριά και από ψηλά. 

Αναβιώνω:        Επαναφέρω κάτι που είχε εγκαταλειφθεί, είχε ξεχαστεί ή είχε 

      ατονήσει. 

Ανακαινίζω:                  Επισκευάζω ή και τροποποιώ κάτι, που έχει παλιώσει, που έχει   
                          φθορές ή καταστροφές, για να το κάνω σαν καινούριο. 
  
Ανασυγκρότηση:          Συγκεντρώνω και οργανώνω μέρη από την αρχή, πρόσωπα ή          
                                    πράγματα, για να σχηματίσω ένα λειτουργικό ή αρμονικό σύνολο. 
 
Ανεξίτηλος -η –ο :         Αυτό που διατηρεί το χρώμα του στο πέρασμα του χρόνου. 

 

Αποτυπώνω:                 Σχηματίζω το περίγραμμα της μορφής ενός σώματος σε μια  
                                    επιφάνεια, πιέζοντάς το επάνω σε αυτή. 
 
Αρχιτεκτονική:             Η τέχνη του σχεδιασμού κτιρίων και άλλων κατασκευών σύμφωνα 

με τους κανόνες της αισθητικής της κάθε εποχής.  
 
Αφομοιώνομαι:             Κάτι το οποίο απορροφάται από κάτι άλλο και γίνεται όμοιο με      
 αυτό. 
Δ 
Δόμηση:  Το χτίσιμο, η συνολική κατασκευή ενός κτιρίου. 
 
Δύσβατος-η-ο: Τόπος ανώμαλος, απότομος ή βραχώδης που η διάβαση του     

γίνεται πολύ δύσκολα. 
Ε 
Ειδοποιός –ος –ο          Αυτός που χαρακτηρίζει ορισμένο είδος, που το κάνει να  
                                    ξεχωρίζει από τα άλλα. 

Έκταση:                        Οι διαστάσεις, το εμβαδόν μιας επιφάνειας. 

Εκτεταμένος-η-ο:          Αυτός που απλώνεται σε μεγάλη έκταση. 

Επαρχία:                      Διοικητική υποδιαίρεση. Απομακρυσμένη περιοχή από τα μεγάλα  

                                    αστικά κέντρα.  

Έπαυλη:                        Μεγάλη και πολυτελής κατοικία με κήπο.  Βίλα. 

Επευφημώ:                    Εκδηλώνω με φωνές έντονη επιδοκιμασία ή ενθουσιασμό για  
                                     κάποιον. 
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Επιδίδομαι:                  Ασχολούμαι συχνά και συστηματικά με κάτι. 

Επισκοπή:                    Η περιφέρεια που υπάγεται στη δικαιοδοσία ενός επισκόπου. 

Εποικισμός:                 Η μαζική εγκατάσταση ανθρώπων σε περιοχή.  

Έποικος:                       Αυτός που συμμετέχει στον εποικισμό μιας περιοχής
 εγκαθίσταται σε αυτήν.    

Θ      

Θνησιμότητα:  Ο αριθμός των θανάτων σχετικά με το σύνολο του πληθυσμού σε   

  ορισμένο τόπο και χρόνο. 

Κ 

Καθορίζω:                    Ορίζω με ακρίβεια τα τοπικά, χρονικά ή ποσοτικά όρια. 

Κατάλοιπο:                   Ό,τι απομένει ύστερα από μια δραστηριότητα.  

Λ 

Ληστρικός – η  - ο:         Αυτό που έχει σχέση με ληστές, που αναφέρεται σε  
                                     αυτούς: Ληστρική επιδρομή. 

Μ 

Μαύρη πανώλη:              Θανατηφόρος ασθένεια. Η πανούκλα που αφάνισε το 1/3 

                              του πληθυσμού της Ευρώπης στον Μεσαίωνα. (5ος –15ος αι). 
 

Μέλημα:                        Η φροντίδα. 
 
Μνημονεύω:                   Κάνω λόγο, αναφέρω. 

Ν 

Ναοδομία:                     Η τέχνη της κατασκευής ναών. 

Ο 

Οχύρωση:  Αυξάνω την αμυντική ικανότητα ενός τόπου (περιοχής,  πόλης, 
θέσης κτλ.) με την κατασκευή τεχνικών έργων, τείχη. 

Π 

Προτρέπω:               Με λόγια ή με τη συμπεριφορά μου ενισχύω, παρακινώ κάποιον 
να κάνει κάτι.  

Προθήκη: Η βιτρίνες καταστημάτων μουσείου, ειδικό έπιπλο με γυάλινο 
κάλυμμα όπου τοποθετούνται τα εκθέματα. 
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Πρότυπο:                       Υπόδειγμα. 

Σ 

Συμβάλλω: Συμμετέχω με οποιονδήποτε τρόπο στην επίτευξη ενός κοινού 
σκοπού ή στη διαμόρφωση μιας κατάστασης. 

Συντεχνίες:                     Επαγγελματική οργάνωση. Αναπτύχθηκε κατά το Μεσαίωνα,  
    με  κοινά, επαγγελματικά συμφέροντα. 

Συρίκτρα:     Σφυρίχτρα 

Τ 

Τέμπλο:                         Εικονοστάσιο αρκετά ψηλό που χωρίζει το Άγιο Bήμα από  
    τον κυρίως ναό.  
Υ                                                                                                                        
Υπόλειμμα:              Ό,τι απομένει ύστερα από χρήση, κατανάλωση, καταστροφή,  
              διάλυση. 

Φ 

Φάρα:                            Ευρεία οικογένεια, σόι, γένος 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
 
ΛΕΞΙΚΑ 

Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 
Ηλεκτρονικά λεξικά:  
www.greek-language.gr, Λεξικό της κοινής νεοελληνικής 
 
ΒΙΒΛΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ , Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηγουμενίτσας  
ΟΥΖΝΤΙΝΑ Ένας μεσαιωνικός οικισμός της Θεσπρωτίας, 8η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 
ΝΤΌΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ –ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗ – 
επιμέλεια Ι.Χουλιαράς, Εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 
Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΥΖΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΕΙΧΗ, Σπύρου Γ. 
Μουσελίμη , έκδοση Ε. Μουσελίμη 1996 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, Charles Diehl , ελληνική έκδοση, 
Εκδόσεις Ηλιάδη   
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, Συλλογικό έργο, Εκδόσεις 
Μέλισσα  
ΤΟ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Πέτρου Αλ. Χρήστου, Εκδόσεις 
Παπαζήση  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, Α.Α. Βασίλιεφ,  ελληνική έκδοση, 
Εκδόσεις Πάπυρος 
ΒΥΖΑΝΤΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, συλλογικό έργο, 
Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα 
Σχετικό έντυπο υλικό,  Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας , 8η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 
 
ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ : 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ουζντίνα 
Θεσπρωτίας: Η ιστορική διαδρομή, η πολεοδομική εξέλιξη και τα μνημεία ενός αρχαίου και 
μεσαιωνικού οικισμού. Δημήτριος Κωνστάντιος 
Εφημερίδα το βήμα, συνέντευξη της κ. Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ 
Εφημερίδα Καθημερινή. Άρθρο Γιανναρά Χρήστου, Ορθοδοξία και Δύση   
ΙΟΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΤΟΜΟΣ Β΄, επιστημονική περιοδική έκδοση  2010, η ρωμαϊκή κυριαρχία 
και η ύστερη αρχαιότητα στη Θεσπρωτία Ελπίδα Σαλταγιάννη - Στέφανος Βασιλειάδης - Δήμητρα 
Δρόσου 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, ΨΗΦΙΔΕΣ της βυζαντινής Θεσπρωτίας 2015    

http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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Α.Π.Θ. Τμήμα Ιστορίας κ΄ Αρχαιολογίας – Τομέας Αρχαιολογίας κ΄ Ιστορίας της Τέχνης, 
Η κατοίκηση στα παράλια της επαρχίας Παλαιάς Ηπείρου από την ύστερη αρχαιότητα έως την αρχή 
της μέσης Βυζαντινής περιόδου (4ος – 8ος αι. μ.Χ.)) 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Όψεις της καθημερινής 
ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή. 
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

www.wikipedia.gr, Βικιπαίδιεια 
www.igoumenitsamuseum.gr/, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας 
www. odysseus.culture.gr , Υπουργείο πολιτισμού 
www.google.gr , Μηχανή αναζήτησης 
 
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ  
 
Φυλλομετρητή 
Λογισμικό παρουσιάσεων 
Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου 
 
 
ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.wikipedia.gr/
http://www.igoumenitsamuseum.gr/
http://www.google.gr/
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ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε 1  ΤΑΞΗΣ 
 

Αχμέτι  Ίριντα 

Γκανάρα  Ευαγγελία 

Γκογκάι  Αλέξανδρος 

Γκοτζιά  Διόνη 

Γρίβα  Σταυρούλα 

Δερέκα  Χριστίνα 

Διαμάντης  Κωνσταντίνος 

Ζακόπουλος  Σοφοκλής 

Ιωάννογλου  Μικαέλα 

Κάντα  Κωνσταντίνα 

Καρρα  Αναστασία 

Κάτσιος  Θωμάς 

Κολιομίχου  Ευγενία 

Κολοβού Μαρίλη 

Κουλούρη  Σοφία 

Κουλούρης  Σπυρίδων 

Κωνσταντή  Γεωργία 

Λαμπρούση  Ίριδα 

Μαλακού  Ραφαηλία 

Μαραγκάκης  Γεώργιος 

Μητσινάκης  Γεώργιος 

Ντεγκάνη Αρετή - Αντισε 

 
  
 

 

  ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ : 

Γόγολος Πέτρος 

Γερονίκου Δήμητρα 

Καμποσιώρη Ελένη (Πληροφορικής) 
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Νιώσαμε χαρά μεγάλη, όταν παρά την μικρή μας ηλικία, άνθρωποι πολυάσχολοι 
μας εμπιστεύτηκαν και έσκυψαν στην προσπάθειά μας. Αυτό μας δίνει δύναμη και 
ελπίδα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον πάτερ Ελευθέριο Κωνσταντή που 
με τις προσπάθειές του και την προσφορά του η εργασία μας πήρε τη μορφή που 
κρατούμε στα χέρια μας. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Χουλιαρά 
Ιωάννη, προϊστάμενο Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, για το έντυπο υλικό και 
τις γνώσεις που μας προσέφερε.          

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


