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Πξνηείλνληαο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο ζηε  Θεζζαινλίθε ζην 

πέξαζκα ησλ επνρώλ (Ρσκατθή, Βπδαληηλή, Οζσκαληθή) 

Μαξία Γθηξηδή 

Δηζαγσγή 

 Οη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο ζπληζηνχλ πιένλ εθαξκνζκέλε πξαθηηθή εξκελείαο 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξνζδηνξίδνπλ κηα πξνθαζνξηζκέλε πνξεία 

(επίζθεςε) ζε κλεκεία θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζα ζε έλα 

θαζνξηζκέλν ζεκαηηθφ, ηζηνξηθφ ή ελλνηνινγηθφ πιαίζην (Καξαβαζίιε & Μηθειάθεο, 

1999). Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα εληαρζνχλ θαη ζηα πιαίζηα ησλ 

δξάζεσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο ζπλδεηηθφο θξίθνο 

ζηε ζρέζε ζρνιείνπ – ρψξσλ πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο, αιιά θαη σο πξννπηηθή 

νπζηαζηηθήο δηαζεκαηηθφηεηαο (Κχξδε, 2011). ην θείκελν, πνπ αθνινπζεί, 

θαηαξρήλ θαηαγξάθνληαη ζπκβνπιέο πξνο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ζέινπλ λα επηδηψμνπλ 

ηέηνηα εγρεηξήκαηα αιιά δηζηάδνπλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη 3 πνιηηηζηηθέο 

δηαδξνκέο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ ηεο Θεζζαινλίθεο κέζα 

απφ ζχλνια κλεκείσλ. Παξέρνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηα κλεκεία, ην ζθεπηηθφ 

ηεο εθάζηνηε δηαδξνκήο, ελψ κλεκνλεχεηαη θαη ε χπαξμε παξάιιεινπ πιηθνχ ή 

ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

ηόρνη ησλ πξνηεηλόκελσλ πνιηηηζηηθώλ δηαδξνκώλ  ζην πιαίζην ηεο ελόηεηαο: 

Με ηελ  παξνπζίαζε ησλ πνιηηηζηηθψλ  δηαδξνκψλ  πνπ αθνινπζνχλ επηηπγράλνληαη 

πνιιαπινί ζηφρνη 

Χο πξνο ηνπο καζεηέο:  
 Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ  κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ θαη ηα κλεκεία ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

 Ζ  θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζε επφκελν βήκα ε ηζηνξηθή ζθέςε. 

Χο πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο: 

 Ζ ρξήζε ηεο αλαθαιππηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε  

      ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κεζνδνινγία. 

Χο πξνο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ: 

 Ζ ζπλδπαζηηθή-νιηζηηθή πξνζέγγηζε κλεκείσλ ηεο ίδηαο επνρήο. 

 Ζ δηαρξνληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή αλάδεημε-ιεηηνπξγία  θάπνησλ κλεκείσλ. 

 

Δπηδησθόκελα απνηειέζκαηα  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη 

ζε ζέζε: 
 Να δηαιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο γηα πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ρψξνπο. 
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 Να επηιέγεη πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ μελάγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ζηα κνπζεία 

θαη άιινπο ρψξνπο πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο.  

 Να αληιεί πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θνξείο πνπ πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Να γλσξίδεη ηηο ηππηθέο  δηαδηθαζίεο γηα επηζθέςεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζκνχ. 

 Να αθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηξηψλ πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ζηε Θεζζαινλίθε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμία. 

 

 

ρεδηάδνληαο κηα εθπαηδεπηηθή επίζθεςε: 10 ζπρλέο εξσηήζεηο 

Οη  πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο κπνξεί λα ζπλίζηαληαη απφ αξθεηά ζηνηρεία, φπσο 

καζεηηθέο εξγαζίαο ζε κνξθή project (αηνκηθά ή νκαδηθά) πνπ έρνπλ επηιέμεη ή/θαη 

πξνηείλεη νη καζεηέο, επηζθέςεηο ζε ρψξνπο κνπζεία ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θ.ά. Μέζα απφ απηέο νη ρψξνη 

πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο κεηαηξέπνληαη ζε ρψξνπο κειέηεο ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά θαη 

απφιαπζεο, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο, φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ηελ απφπεηξα 

πηνζέηεζεο ηέηνησλ πξαθηηθψλ φκσο αλαθχπηνπλ εκπφδηα κε θπξηφηεξν ηελ 

επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία είλαη ζπρλά απφξξνηα δηαθφξσλ 

εξσηεκάησλ πξαθηηθήο θχζεσο, πνπ θαληάδνπλ αλαπάληεηα. Κξίλεηαη ζθφπηκν 

ινηπφλ, πξνηνχ θαηαηεζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ, λα δνζνχλ 

απαληήζεηο πνπ φρη κφλν ζα θαζεζπράζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά ζα ηνπο 

παξνηξχλνπλ λ’ αλαιάβνπλ ηέηνηα εγρεηξήκαηα. πλεπψο παξαθάησ δηαηππψλνληαη 

θαη απαληηνχληαη νη 10 «ζπρλφηεξεο εξσηήζεηο», νη νπνίεο αλαθχπηνπλ θαηά ηελ 

απφπεηξα ζρεδηαζκνχ κηα εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο.  

10 ζπρλέο εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε 

κνπζεία ή ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: 

1. Πψο ζα ελεκεξσζψ γηα ηα κνπζεία/ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ; 

2. Πψο ζα δηαιέμσ ην κνπζείν/ρψξν πνπ αμίδεη/πξέπεη λα επηζθεθζψ; 

3. Πξέπεη λα πάξσ έγθξηζε γηα ηελ επίζθεςε απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα 

(δηεχζπλζε/ππεχζπλνπο πξνγξακκάησλ) ή κπνξψ λα θηλεζψ απηνβνχισο; 

4. α. Πξέπεη λα δηαιέμσ κνπζείν/ρψξν πνπ πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα; 

β. Άξαγε ζα πξνιάβσ λα θιείζσ θάπνην πξφγξακκα έγθαηξα; 

5. Αλ δελ ππάξρεη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα: 

α. Πξέπεη λα μελαγήζσ εγψ ηα παηδηά ή λα δεηήζσ ηε βνήζεηα εηδηθνχ 

(μελαγνχ/αξραηνιφγνπ/θνξέα ηνπ ρψξνπ); 

β. Πξέπεη λα δνχκε ην ρψξν ζην ζχλνιν ηνπ; 

6. Πξέπεη λα επηζθεθηψ πξνζσπηθά ηνλ ρψξν πξηλ; 
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7. Πξέπεη λα πξνεηνηκάζσ ηελ επίζθεςε απφ πξηλ ζε θάζε πεξίπησζε (κε ή ρσξίο 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα); 

8. Ση είδνπο βνήζεηα κπνξψ λα δεηήζσ θαη απφ πνηνπο θνξείο; 

9. Πψο λα εκπιέμσ ελεξγά ηνπο καζεηέο ζηελ πξνεηνηκαζία; 

10.  Ση πξέπεη λα πξνζέμσ γηα ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζην ρψξν;  

Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο 

1. Μπνξείηε λα κειεηήζεηε ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηεο νκάδαο εγθαξζίσλ δξάζεσλ 

ζην νπνίν δίλεηαη πιήζνο ελεκεξσηηθψλ ηζηνζειίδσλ, ή λα ζπκβνπιεπηείηε ηνπο 

ππεπζχλνπο ζηα αλάινγα γξαθεία ηεο πξσηνβάζκηαο/δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

2. Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ρψξνπ πνηθίινπλ θαη κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε: 

α. ηελ ειηθία, ηηο αλάγθεο ή ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ (παηδαγσγηθή 

δηαθνξνπνίεζε), 

β. ην ζπζρεηηζκφ κε ελφηεηα/εο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπθηαία είλαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ε δηαζχλδεζε κε δηάθνξα καζεζηαθά αληηθείκελα 

(δηαζεκαηηθφηεηα) θαη ν ζσζηφο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ζε ζρέζε κε ηε 

δηδαζθαιία (αλ πξέπεη λα πξνεγεζεί ή λα έπεηαη), 

γ. ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζρνιείνπ (είζηζηαη λα επηδηψθνπκε ηελ επίζθεςε γεηηνληθψλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ, κνπζείσλ, πεξηβαιινληηθψλ πάξθσλ, ρψξσλ 

πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο γεληθφηεξα), 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη εθηθηφ θαη δφθηκν λα ζπλδπαζηνχλ παξαπάλσ απφ 

έλαο ρψξνη ελ είδεη πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο γηα λα γίλεη ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο (π.ρ. ξσκατθή Θεζζαινλίθε: Αλάθηνξα-Αςίδα-Ρνηφληα-Αγνξά, ε 

Γεκνθξαηία ζηελ Αζήλα δηαρξνληθά: Αξραία Αγνξά (Θφινο, Βνπιεπηήξηα), 

Πλχθα, Παιαηά θαη Νέα Βνπιή, Μπθελατθά βαζίιεηα: Μπθήλεο-Σίξπλζα-Άξγνο-

Για, θηι.)  

3. Υξεηάδεζηε ηελ άδεηα ησλ αξκφδησλ πξντζηακέλσλ ζαο γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ 

καζεηψλ ζαο εθηφο ηάμεο. 

4. α. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηα πξνζθεξφκελα θαηά ηφπνπο θαη ρξνληθέο πεξηφδνπο 

πξνγξάκκαηα, ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο επίζθεςεο (θαη 

ην θαηά πφζν θαιχπηνληαη απφ θάπνην πξφγξακκα), ηε δηαζεζηκφηεηα θηι. 

β. Γεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ 

δηαθφξσλ θνξέσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα γίλεη έγθαηξα ν 

ζρεδηαζκφο ησλ επηζπκεηψλ επηζθέςεσλ θαη λα ειεγρζεί ν ρξφλνο πνπ θιείλνληαη 

ηα πξνγξάκκαηα (ζπλήζσο νη πνιηηηζηηθνί θνξείο νξίδνπλ ζηελ αξρή ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο/ελίνηε θαη ζε κηα δεχηεξε ζεδφλ κέξεο θαη ψξεο γηα ηηο 

θξαηήζεηο). 

5. Απνπζία εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
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α. ε ρξήζε/παξνπζία θάπνηνπ εηδηθνχ απαηηείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

εμεηδηθεπκέλσλ ρψξσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο είλαη εθηθηφ θαη ζπληζηά 

πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ ηεο 

πεξηήγεζεο/ ή ηνπ ζπληνληζηή ζε πεξίπησζε πνπ ηηο «μελαγήζεηο» έρνπλ 

αλαιάβεη νη ίδηνη νη καζεηέο. 

β. ε επίζθεςε ελφο κεγάινπ κνπζείνπ (φπσο ην θάζε κεγάιν αξραηνινγηθφ 

κνπζείν) ή ελφο εθηεηακέλνπ ρψξνπ (ζηνλ νπνίν κπνξεί λα θηινμελνχληαη 

κλεκεία δηαθφξσλ επνρψλ ή ζηνηρεία δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ) ζην ζχλνιν ηνπ 

ζπλήζσο αληελδείθλπηαη, θαζψο πξνθαιεί ζπρλά ζχγρπζε.  

6. Ζ πξνζσπηθή επίζθεςε ηνπ ρψξνπ απφ πξηλ θαη κάιηζηα φζν λσξίηεξα γίλεηαη 

πξνζθέξεη πξαθηηθέο δηεπθνιχλζεηο, ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ δηαδξνκψλ, 

ζηγνπξηά θαηά ηελ ηειηθή επίζθεςε. 

7. Ζ πξνεηνηκαζία πξηλ απφ ηελ επίζθεςε απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία  ησλ καζεηψλ (γηα παξάδεηγκα. ηνπο πνιχ 

κηθξνχο καζεηέο πξέπεη λα ηνπο κπήζνπκε ζην ηη ζεκαίλεη κνπζείν/ρψξνο 

πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο), ηνπο ζηφρνπο, ην ρψξν θηι. 

8. Βνήζεηα γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία κπνξεί λα δεηεζεί αθελφο κελ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο ηνπ εθάζηνηε κνπζείνπ/ρψξνπ, νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα, κνπζεηνζθεπέο ή άιινπ είδνπο επνπηηθφ πιηθφ, ελψ ζα παξέρνπλ θαη 

ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ζε πξαθηηθά ζέκαηα (σξάξην, ρψξνπο ππνδνρήο καζεηψλ, 

ρψξνπο αλαςπρήο θηι.), αθεηέξνπ δε απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

πνιηηηζηηθψλ/πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ εθάζηνηε γξαθείνπ 

εθπαίδεπζεο. 

9. Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ, ε νπνία πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ 

αιιά ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε δεδνκέλε, πξνυπνηίζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ζχγρξνλεο καζεηνθεληξηθήο εθπαίδεπζεο πνπ επηζπκεί λα πξνάγεη ηελ 

απηνξπζκηδφκελε κάζεζε. Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε επίζθεςεο 

κπνξείηε λα επηζηξαηεχζεηε ηε κέζνδν project θαη λα αλαζέζεηε εξγαζίεο ζε 

νκάδεο καζεηψλ, πξνάγνληαο θαη ηελ νκαδνθεληξηθή κάζεζε, πνπ λα ζρεηίδνληαη 

κε ην ζέκα ηεο επίζθεςεο άκεζα (π.ρ. παξνπζίαζε θάπνηνπ εθζέκαηνο, κλεκείνπ 

ή θάπνηνπ ζέκαηνο) ή έκκεζα (ηζηνξηθφ πιαίζην, ρσξηθφ πιαίζην θηι.). 

Παξάιιεια κπνξείηε λα νξγαλψζεηε πιήζνο γισζζηθψλ ή εηθαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ζεαηξηθψλ δξψκελσλ, πνπ ζα πξνεηνηκάδνπλ ηελ 

επίζθεςε, αιιά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα νινθιεξψλνληαη ζε δεχηεξν 

ρξφλν κεηά απφ απηή.       

10. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ICOM, ην κνπζείν νξίδεηαη πιένλ σο 

«έλα κε θεξδνζθνπηθφ κφληκν ίδξπκα ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

εμέιημήο ηεο, αλνηρηφ ζην θνηλφ, πνπ απνθηά, δηαηεξεί, εξεπλά, επηθνηλσλεί θαη 

εθζέηεη γηα ζθνπνχο κειέηεο, εθπαίδεπζεο θαη ςπραγσγίαο πιηθφ-καξηπξία ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ». Απηφ πξνζθέξεη ζηνλ θάζε καζεηή λέεο 

δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ, αιιά ηνλ επηθνξηίδεη θαη κε 
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ππνρξεψζεηο λα ζέβεηαη απηνχο ηνπο ρψξνπο πνπ «άλνημαλ πξνο ην θνηλφ γηα 

εθπαίδεπζε θαη ςπραγσγία». πλεπψο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο λα 

ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο γηα ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ζε ηέηνηνπο ρψξνπο (π.ρ. 

ζηα κνπζεία δελ αγγίδνπκε εθζέκαηα, ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο δε 

βγαίλνπκε εθηφο ραξαγκέλνπ κνλνπαηηνχ, ζε θαλέλα ρψξν δελ θσλάδνπκε 

ζεβφκελνη ην ρψξν αιιά θαη ηνπο ππφινηπνπο επηζθέπηεο θηι.). Γηα λα γίλεη 

βησκαηηθά θαηαλνεηφ απφ ηνπο κηθξφηεξνπο καζεηέο ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην θείκελν ησλ Ρ. Γθνζηλί & Ε.Ε. αληηέ «Σν κνπζείν ηεο 

δσγξαθηθήο» (Ρ. Γθνζηλί & Ε.Ε. αληηέ, 1978).    

Πξνηεηλόκελεο Γηαδξνκέο 

 Έρνληαο πξνηείλεη ιχζεηο ζηνπο ζπρλφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ επηζπκνχλ αιιά δηζηάδνπλ ή ληψζνπλ φηη αδπλαηνχλ λα 

ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ζηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεληαη θάπνηεο πξνηεηλφκελεο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη 

θάπνηα κλεκεία ηεο, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη σο ζχλνιν, κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα 

θάζε θνξά. Αθεηεξία ησλ θαησηέξσ πξνηάζεσλ απνηέιεζε ην φηη ε Θεζζαινλίθε 

θηινμελεί πιήζνο κλεκείσλ φισλ ησλ ιακπξψλ επνρψλ ηεο (π.ρ. ξσκατθή, βπδαληηλή, 

νζσκαληθή), θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ κάιηζηα είηε ζπλππάξρνπλ (π.ρ. ξσκατθή αγνξά – 

βπδαληηλφ βαιαλείν / Άγηνο Γεκήηξηνο – Γελί Υακάκ θηι.), είηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ -

κε αλάινγεο κεηαηξνπέο- δηαρξνληθά (π.ρ. Ρνηφληα: λαφο Γία → βπδαληηλή εθθιεζία 

Αζσκάησλ→ Υνξηαηδή νπιετκάλ Δθέληε ηδακί ή Δζθί Μεηξνπφι → λαφο → 

κνπζείν), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη ζχγρπζε, ηδίσο ζε καζεηέο ησλ 

κηθξφηεξσλ ηάμεσλ, νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ηα κλεκεία ηεο εθάζηνηε 

πεξηφδνπ. 

1
ε
 Γηαδξνκή: Μηα κέξα ζηε Ρσκατθή Θεζζαινλίθε ζηα ρξόληα ηνπ Γαιέξηνπ 

Μλεκεία: Γαιεξηαλφ Αλάθηνξν – Αςίδα Γαιεξίνπ – Ρνηφληα – Ρσκατθή Αγνξά + 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο (πηέξπγα «Θεζζαινλίθε Μαθεδνλίαο 

Μεηξφπνιηο») 

ύληνκε πεξηγξαθή ησλ Ρσκατθώλ θάζεσλ ησλ κλεκείσλ: 

1. Αλάθηνξν 

Κηίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα κ.Υ. ζην αλαηνιηθφ θελφ ηκήκα ηεο πφιεο εληφο 

ησλ ηεηρψλ θαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα. πληζηά έλα εληππσζηαθφ δηψξνθν 

νηθνδνκηθφ ζχλνιν, θηηζκέλν ζηε δηάηαμε ηνπ «castrastativa» (=ξσκατθφ 

ζηξαηφπεδν), πηνζεηψληαο κηα πνιπζχλζεηε δηάξζξσζε πιήζνπο ρψξσλ 

δηαθνζκεκέλσλ κε ςεθηδσηά δάπεδα θαη ηνηρνγξαθίεο κε δηαδνρηθέο απιέο, νη νπνίνη 

εμππεξεηνχλ πνηθίιεο αλάγθεο (απηνθξαηνξηθά δηακεξίζκαηα, ηα θαηαιχκαηα ηεο 

απηνθξαηνξηθήο θξνπξάο, ρψξνη ππνδνρήο ληφπησλ θαη μέλσλ απεζηαικέλσλ, 

απνζήθεο, βνεζεηηθνί ρψξνη). ηε ΝΓ πιεπξά ην θπξίσο Αλάθηνξν ζπλδέεηαη κε 

ζηνά δηακέζνπ κλεκεηαθήο θιίκαθαο κε έλα θηίξην εμαηξεηηθήο ιακπξφηεηαο, ην 
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Οθηάγσλν (πεξίθεληξε αίζνπζα, πνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ζρεκαηίδεη επηά εκηθπθιηθέο 

θφγρεο θαη δηαθνζκείηαη κε νξζνκαξκάξσζε θαη πνιχρξσκα καξκαξνζεηεκέλα 

δάπεδα. ηα Ν. αλνίγεη ζε κλεκεηψδε πξνζάιακν, πνπ νδεγεί ζην ιηκάλη κέζσ ελφο 

πξφππινπ θαη ελφο πεξηζηπιίνπ (ηνπ νπνίνπ θφγρε ηεο αλαηνιηθήο ζηνάο 

δηαθνζκνχληαλ κε κεγάιν καξκάξηλν ηφμν κε ηηο αλάγιπθεο πξνηνκέο ηνπ Γαιέξηνπ 

θαη ηεο Σχρεο, ηεο πξνζσπνπνίεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο). Ζ ρξήζε ηνπ Οθηαγψλνπ 

ζηελ πξψηε νηθνδνκηθή θάζε ηνπ γαιεξηαλνχ ζπγθξνηήκαηνο (αξρέο 4
νπ

 αη. κ.Υ.) δελ 

έρεη επηβεβαησζεί, ζπληζηά είηε αίζνπζα ηνπ ζξφλνπ, είηε καπζσιείν ηνπ Γαιέξηνπ, ή 

ιαηξεπηηθφ θηίζκα. ηα Α. ηνπ Οθηαγψλνπ βξίζθεηαη έλα κηθξφ θηηξηαθφ ζχλνιν, ηα 

ινπηξά, ιακπξά θνζκεκέλν, θαζψο ηα δάπεδα είλαη επελδπκέλα κε κάξκαξν, ελψ νη 

ηνίρνη θνζκνχληαη κε εκηθπθιηθέο θφγρεο (γηα ππνδνρή αγαικάησλ), 

νξζνκαξκάξσζε θαη ηνηρνγξαθίεο. ε άκεζε γεηηλίαζε κε ηα αλσηέξσ θηίζκαηα 

νξζψλεηαη κλεκεηαθή κνλφθιηηε Βαζηιηθή πνπ έρεη ηελ είζνδν ζε κηα απφ ηηο ζηελέο 

πιεπξέο ηνπ ηεξάζηηνπ νξζνγσλίνπ θαη θέξεη εκηθπθιηθή θφγρε ζηελ απέλαληη 

πιεπξά. Σα δάπεδα θαιχπηνληαη κε ςεθηδσηά κε πνηθίια γεσκεηξηθά κνηίβα, ελψ νη 

ηνίρνη θνζκνχληαη κε νξζνκαξκάξσζε θαη γξαπηή δηαθφζκεζε ζε δψλεο κε 

δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνχο. Έρεη πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο, αθνχ ζπληζηά δηθαζηήξην θαη 

αίζνπζα ππνδνρήο επηζήκσλ (νπφηε νη δηθαζηέο ή νη επίζεκνη αληίζηνηρα θάζνληαη 

γχξσ απφ ηελ αςίδα), ελψ πηζαλφλ είρε θαη ιαηξεπηηθή ρξήζε.  

2. Αςίδα 

Γλσζηή θαη σο Κακάξα, αλαγείξεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηψλα κ.Υ. πξνο ηηκή ηνπ 

Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα, εηο αλάκλεζε ηεο λίθεο ηνπ ελάληηα ζηνπο Πέξζεο. Ζ αςίδα 

έρεη δηπιή ιεηηνπξγία, θαζψο εθηφο απφ ζξηακβηθφ ηφμν ζπληζηά θφκβν απφ φπνπ 

πεξλάλ δχν πνιινί ζεκαληηθνί δξφκνη: ε πνκπηθή νδφο (=πιαηχο δξφκνο κε ζηνέο θαη 

θηνλνζηνηρίεο) κε πξνζαλαηνιηζκφ Β.Ν.,πνπ έλσλε ην Αλάθηνξν κε ηελ Ρνηφληα- θαη 

ε Δγλαηία νδφο κε πξνζαλαηνιηζκφ Γ.Α. Φέξεη γιππηφ δηάθνζκν, φπνπ εηθνλίδνληαη 

πεξηζηαηηθά απφ ηε δσή θαη ηηο κάρεο ηνπ Γαιέξηνπ (ζθελέο απφ ηε κάρε θαη ζθελέο 

κεηά ηε κάρε, φπσο ζθελή επηλίθηαο ζπζίαο ηνπ Γαιέξηνπ θαη Γηνθιεηηαλνχ, ζθελή 

δεκεγνξίαο ηνπ Γαιέξηνπ πξνο ζηξαηηψηεο, παξάζηαζε ηεηξαξρίαο πεξηβαιινκέλεο 

απφ πξνζηάηεο ζενχο θηι.). 

3. Ρνηόληα 

Οηθνδνκείηαη ζηα ηέιε ηνπ 3
νπ

, αξρέο 4νπ αηψλα κ.Υ. Δίλαη έλα κεγάιν θπθιηθφ 

(πεξίθεληξν) νηθνδφκεκα, θαηαζθεπαζκέλν απφ πιίλζνπο. Ο αξρηθφο ηεο 

ιεηηνπξγηθφο ζθνπφο ηειεί ππφ ακθηζβήηεζε, θαζψο έρεη ππνζηεξηρζεί φηη 

αλεγέξζεθε είηε σο καπζσιείν ηνπ Γαιέξηνπ, είηε σο λαφο ηνπ Καβείξνπ ή ηνπ Γία (ε 

ηειεπηαία άπνςε είλαη ε επηθξαηέζηεξε). 
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4. Ρσκατθή Αγνξά 

Ζ Αξραία Αγνξά ή Forum Romanum απνηειεί ην θνηλσληθφ, ζξεζθεπηηθφ, 

δηνηθεηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο ηνλ 2ν θαη 3ν αηψλα κ.Υ., θαη 

αλ θαη αξρίδεη λα παξαθκάδεη ζηαδηαθά, εληνχηνηο παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία κέρξη ηνλ 

7ν αηψλα κ.Υ. Δληαγκέλε ζην ηππνδάκεην πνιενδνκηθφ ζχζηεκα θαη ηνπνζεηεκέλε 

ζε ζεκείν πνπ ζπλαληηνχληαη δχν θχξηνη νδηθνί άμνλεο δηαηάζζεηαη, ιφγσ ηεο 

θπζηθήο θιίζεο ηνπ εδάθνπο, ζε δχν επίπεδα, αθνινπζψληαο ηελ κνξθή κηαο ηππηθήο 

αξραίαο Διιεληθήο Αγνξάο ή ελφο forum Romanum (δει. έλαο αλνηρηφο ρψξνο πνπ 

νξίδεηαη απφ θάζεηνπο θαη νξηδφληηνπο δξφκνπο θαη θηινμελεί ζηνέο θαη θηίζκαηα 

ζηελ πεξίκεηξφ ηνπ). Δθηφο απφ ηα θαηαζηήκαηα, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ 

ραξαθηήξα ηεο αγνξάο, εληνπίδνληαη θαη άιινη ρψξνη κε πνηθίιεο ρξήζεηο π.ρ. έλα 

λνκηζκαηνθνπείν, έλα Βνπιεπηήξην πνπ κεηαηξέπεηαη ζε σδείν (θαη επί Γηνθιεηηαλνχ 

ζε αξέλα κνλνκαρηψλ θαη ζεξηνκαρηψλ),  ην ηζηνξηθφ αξρείν, δεκφζηα βηβιηνζήθε, 

έλα βαιαλείν θηι. Δπίζεο, κηα αξθεηά πξσηφηππε θαηαζθεπή είλαη ε cryptoporticus, 

κηα κεγάιε εκηππφγεηα ζηνά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο. 

θεπηηθό πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο 

Ζ Θεζζαινλίθε ζπληζηά έλα απφ ηα κνλαδηθά παξαδείγκαηα πφιεο, πνπ ζψδεη ηέηνην 

πιήζνο κλεκείσλ, ηα νπνία αλαζπλζέηνπλ πνιιέο πιεπξέο ηεο δσήο ζε κηα ξσκατθή 

πφιε (θαηνίθεζε, δηνίθεζε, νηθνλνκία, ζξεζθεία θ.ά.).  

Ζ Ρσκατθή θαηάθηεζε ηελ θαζηζηά ζε πξψηε θάζε, ην 168 π.Υ., πξσηεχνπζα 

ηεο δεχηεξε κεξίδαο (Macedonia Secunda) θαη ζηε ζπλέρεηα, ην 148 π.Υ., 

πξσηεχνπζα νιφθιεξεο ηεο επαξρίαο ηεο Μαθεδνλίαο (Provincia Macedonia). Σν 

γεγνλφο φηη ε ζεκαληηθφηεξε νδηθή αξηεξία ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ε Via 

Egnatia, πνπ θαηαζθεπάδεηαη ηελ επνρή απηή, πεξλά απφ ηε Θεζζαινλίθε, ηεο 

πξνζθέξεη ηεξάζηηα πιενλεθηήκαηα. Σν 42 π.Υ., εμαηηίαο ηεο ππνζηήξημεο πνπ 

πξνζέθεξε ζηε κάρε ησλ Φηιίππσλ, ζηε ζηξαηηά ηεο Σξηαλδξίαο, κε αξρεγνχο ηνλ 

Οθηαβηαλφ (κεηέπεηηα απηνθξάηνξα) θαη ηνλ Αληψλην, θεξδίδεη ηνλ ηίηιν «Urbs 

libera» πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πξνλφκηα δηνηθεηηθά (εθιέγεη δηθνχο ηεο άξρνληεο) θαη 

νηθνλνκηθά (κείσζε θφξσλ, θνπή λνκίζκαηνο). Έλαλ αηψλα πεξίπνπ αξγφηεξα (50 

κ.Υ.) γίλεηαη ε «Υξπζή Πχιε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ», θαζψο ν Απφζηνινο Παχινο 

ηδξχεη εθεί ηελ πξψηε ρξηζηηαληθή εθθιεζία ζε ειιεληθφ έδαθνο. Σν 131 κ.Υ., κε 

πξσηνβνπιία ηνπ απηνθξάηνξα Αδξηαλνχ, εληάζζεηαη ζην ‘Αηηηθφ Παλειιήλην’, 

νκνζπνλδηαθή νξγάλσζε, πνπ πξνάγεη ηελ ελφηεηα ησλ Διιήλσλ. Ζ κεγάιε ηεο 

αλάπηπμε θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε νδεγνχλ ην 293κ.Υ ην Γαιέξην Μαμηκηαλφ 

(ηεηξάξρε θαη κεηέπεηηα απηνθξάηνξα) λα ηελ επηιέμεη σο έδξα ηνπ θαη  πξσηεχνπζα 

ηνπ Αλαηνιηθνχ Ρσκατθνχ Κξάηνπο.  

Γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνδνκήζεθε ην ιακπξφ 

γαιεξηαλφ ζπγθξφηεκα, ην νπνίν δηαζψδεηαη ζήκεξα– ηδίσο κεηά ηα έξγα 

αλαζηήισζεο– ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε, ελψ είλαη επηζθέςηκνη φινη νη ρψξνη ηνπ. 

ε άκεζε ζρέζε κε ην αλαθηνξηθφ ζχκπιεγκα βξίζθεηαη ε Αςίδα ηνπ Γαιέξηνπ αιιά 
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θαη ε Ρνηφληα, γεγνλφο πνπ δελ είλαη άκεζα εκθαλέο ή γλσζηφ (δεδνκέλνπ γηα 

παξάδεηγκα φηη ε Ρνηφληα ζεσξείηαη εθθιεζία). Δπίζεο ζηελ ίδηα επνρή αλήθεη θαη 

ην Forum Romanum (αξραία Αγνξά).  

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηα παξαπάλσ θηίξηα θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη, φρη απιά ζπλππάξρνπλ ζηα ξσκατθά ηα ρξφληα, αιιά 

εμαξηψληαη άξξεθηα ην έλα απφ ην άιιν, πξνηείλεηαη ε παξνχζα πνιηηηζηηθή 

δηαδξνκή, ππφ ην πξίζκα ηνπ «Εψληαο κηα κέξα ζηε ξσκατθή Θεζζαινλίθε». Ζ 

δηαδξνκή πξνζθέξεηαη γηα αλάζεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ project θαη δηεπθνιχλεηαη 

ηδηαίηεξα απφ ην γεγνλφο φηη ηα κλεκεία βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά θνληηλή απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπο, κε ζπλέπεηα ε ζπλνιηθή πεξηήγεζε λα είλαη εθηθηή ζ’ έλα πξσηλφ. ε 

επφκελε θάζε ζπληζηάηαη επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο γηα 

πεξηήγεζε ηεο έθζεζεο «Θεζζαινλίθε, Μαθεδνλίαο Μεηξφπνιηο», ε νπνία 

πεξηιακβάλεη επξήκαηα απφ φια ηα αλσηέξσ κλεκεία. Θεκαηηθά ελδείθλπηαη γηα ηνπο 

καζεηέο ησλ ηάμεσλ: Δ΄Γεκνηηθνχ, Β΄Γπκλαζίνπ, Β΄Λπθείνπ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

ξσκατθή ηζηνξία, αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ ηάμεσλ, νη νπνίνη ζέινπλ λα 

απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα κηαο «ξσκατθήο πφιεο». Γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

Θεζζαινλίθεο κάιηζηα ζπληζηά θίλεηξν γλσξηκίαο κε κηα πηπρή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

ηνπο.         

Τπάξρνλ πιηθό: παθέην γηα «Γαιεξηαλφ ζπγθξφηεκα» ΗΣ΄ Δθνξείαο Αξραηνηήησλ, 

θάθεινο ΜΔΛΗΝΑ γηα «Αξραία Αγνξά». 

Τπάξρνληα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: πξνζθέξεηαη πξφγξακκα ηεο ΗΣ΄ΔΠΚΑ 

γηα ηελ Αξραία Αγνξά 

2
ε 

Γηαδξνκή: Μειεηώληαο πζηεξνβπδαληηλή ηέρλε κέζα από ηα κλεκεία 

Μλεκεία: Μεηακφξθσζε σηήξνο – Άγηνο Παληειεήκσλ – Άγηνο Νηθφιανο 

Οξθαλφο – Μνλή Βιαηάδσλ – Πξνθήηεο Ζιίαο – Αγία Αηθαηεξίλε θαη  Μνπζείν 

Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ (πηέξπγα «Σν ιπθφθσο ηνπ Βπδαληίνπ») 

ύληνκε πεξηγξαθή ησλ πζηεξνβπδαληηλώλ θάζεσλ ησλ κλεκείσλ: 

1. Μεηακόξθσζε ηνπ σηήξνο 

Μηθξφο εγγεγξακκέλνο ηεηξάθνγρνο κε ηξνχιν πιηλζφθηηζηνο λαΐζθνο ηνπ 14νπ 

αηψλα θνζκεκέλνο κε ηνηρνγξαθίεο 14νπ αη. ( Αλάιεςε, πξνθήηεο) θαη αθηεξσκέλνο 

αξρηθά ζηελ Παλαγία. Σν κηθξφ ηεο κέγεζνο ζηεξίδεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπληζηά 

θαζνιηθφ κνλαζηεξηνχ ή παξεθθιήζη κνλήο ή ίζσο θάπνην ηαθηθφ παξεθθιήζη. Καηά 

κία άιιε άπνςε, απνηεινχζε –καδί κε δχν άιινπο κηθξνχο λανχο– ηκήκα ηεο 

ηζηνξηθήο κνλήο ηνπ «θπξ Ησήι» πνπ ππήξρε σο ην 16ν αηψλα, νπφηε θαη δηαιχζεθε. 

Ζ άπνςε απηή αλαηξάπεθε απφ ηηο λέεο έξεπλεο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

πξφθεηηαη γηα ηαθηθφ κλεκείν ησλ κέζσλ ηνπ 14νπ αηψλα. 
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2. Άγηνο Παληειεήκσλ 

ηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαφο κε λάξζεθα θαη πεξηκεηξηθή ζηνά ζηηο ηξεηο 

πιεπξέο, ν νπνίνο αλεγείξεηαη ζηα ηέιε ηνπ 13νπ κε αξρέο 14νπ αηψλα, πηζαλφλ σο 

θαζνιηθφ ηεο Μνλήο ηεο Θενηφθνπ Πεξηβιέπηνπ ή θαη κνλή ηνπ «θπξ Ηζαάθ» 

(κνλαρηθφ φλνκα ηνπ ηδξπηή ηεο Ηαθψβνπ, ν νπνίνο δηαηέιεζε κεηξνπνιίηεο 

Θεζζαινλίθεο 1295- ζπλδέεηαη κε ηε δξάζε ησλ ειιεληζηψλ Θσκά Μάγηζηξνπ θαη 

Μαηζαίνπ Βιάζηαξε 1315). Κηίδεηαη κε γξαθηθή αλφκνηα ηνηρνδνκία κε πέηξεο θαη 

πιίλζνπο θαη δηαθνζκείηαη κε ηνηρνγξαθίεο κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ηερλνηξνπία ηεο 

Μαθεδνληθήο ζρνιήο ηνπ 13νπ-14νπ αηψλα. 

3. Άγηνο Νηθόιανο Οξθαλόο 

Σξίθιηηε μπιφζηεγε βαζηιηθή κε πεξίζησν, πνπ ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 14
νπ

 αηψλα 

σο θαζνιηθφ κνλήο απφ ηνλ έξβν θξάιε ηέθαλν Μηινχηηλ, γακπξφ ηνπ 

απηνθξάηνξα Αλδξφληθνπ Β΄ Παιαηνιφγνπ. Οηθνδνκείηαη κε ιηηή ηνηρνδνκία θαη 

θνζκείηαη ην 1310-20 κε πιήζνο ηνηρνγξαθίεο ζε δψλεο (βίνο θαη ζαχκαηα ηνπ 

Υξηζηνχ, βίνο Αγίνπ Νηθνιάνπ, βίνο Αγίνπ Γεξαζίκνπ, Αθάζηζηνο Όκλνο), νη νπνίεο 

ζπληζηνχλ εμαίξεηα παξαδείγκαηα παιαηνιφγεηαο δσγξαθηθήο.  

4. Μνλή Βιαηάδσλ 

ηαπξνεηδήο λαφο κε ηξνχιν θαη πεξίζησν, ν νπνίνο θηίζηεθε ζηα 1351-71 σο 

θαζνιηθφ ηεο ζηαπξνπεγηαθήο κνλήο  Υξηζηνχ Παληνθξάηνξα ζην ρψξν πνπ θήξπηηε 

ή δηέκελε ν Απφζηνινο Παχινο απφ ηνπο αδεξθνχο Γ. θαη Μ. Βιαηή, καζεηέο ηνπ 

Γξεγνξίνπ Παιακά, κε ηε ζπκβνιή θαη ηεο απηνθξάηεηξαο Άλλαο Παιαηνινγίλαο. 

Κνζκείηαη κε ηνηρνγξαθίεο  (Γσδεθάνξην, ζαχκαηα, κνλαρνί & αζθεηέο) πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηα 1360-1380.  

5. Πξνθήηεο Ζιίαο 

Σεηξαθηφληνο ζηαπξνεηδήο λαφο κε ηξνχιν θαη θάηνςε ζε ηξηθπιινεηδέο ζρήκα (ιφγσ 

ηεο χπαξμεο ησλ «ρνξψλ» εθαηέξσζελ ηεο θφγρεο ηνπ ηεξνχ) ή 

αζσληθνχ/αγηνξείηηθνπ ηχπνπ, πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηδξχζεθε σο θαζνιηθφ ηεο 

Νέαο Μνλήο ζηα 1360-70 απφ ηνλ Μαθάξην Υνχκλν, ζην ρψξν φπνπ κέρξη ην 1342 

(εμέγεξζε Εεισηψλ) θηινμελνχληαλ ηα βπδαληηλά αλάθηνξα. Κηίδεηαη κε ην 

πιηλζνπεξίθιεηζην νηθνδνκηθφ ζχζηεκα θαη θέξεη πινχζην θεξακνπιαζηηθφ 

δηάθνζκν. Δίλαη δηαθνζκεκέλνο κε ηνηρνγξαθίεο (βίνο ηνπ Υξηζηνχ) ηνπ 1360-70.  

6. Αγία Αηθαηεξίλε 

Πεληάηξνπινο, ηεηξαθηφληνο, ζηαπξνεηδήο, εγγεγξακκέλνο ζε ηεηξάγσλν λαφο κε 

πεξίζησν, θηηζκέλνο ζηα ηέιε ηνπ 13
νπ

 αηψλα, θαηά πάζα πηζαλφηεηα σο θαζνιηθφ 

ηεο κνλήο Υξηζηνχ Παληνδχλακνπ. Αθνινπζεί ην ζχζηεκα ηεο πιηλζνπεξίθιεηζηεο 

ηνηρνδνκίαο, κε θεξακνπιαζηηθά θνζκήκαηα. Κνζκείηαη κε ηνηρνγξαθίεο (ζαχκαηα, 
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θνηλσλία Απνζηφισλ, ζπιιεηηνπξγνχληεο ηεξάξρεο, πξνθήηεο, άγγεινη) γχξσ ζηα 

1315, εμαηξεηηθά δείγκαηα ηεο παιαηνιφγεηαο ηέρλεο.   

7. Άγηνη Απόζηνινη 

 Πεληάηξνπινο, ηεηξαθηφληνο, ζηαπξνεηδήο, εγγεγξακκέλνο ζε ηεηξάγσλν λαφο κε 

πεξίζησν θαη εμσλάξζεθα, πνπ νηθνδνκήζεθε ζηα 1310-14 σο θαζνιηθφ ηεο κνλήο 

ηεο Παλαγίαο, απφ ηνλ παηξηάξρε Νήθσλα Α΄, δίπια ζηε Λεηαία Πχιε. 

Σνηρνδνκείηαη κε ην πιηλζνπεξίθιεηζην ζχζηεκα θαη θνζκείηαη κε θεξακνπιαζηηθά 

θνζκήκαηα. Φέξεη ςεθηδσηή δηαθφζκεζε (Παληνθξάηνξαο, πξνθήηεο, Γσδεθάνξην 

θηι.) ζην πξφηππν ηεο κνλήο Υψξαο κε ζηνηρεία κεηαβπδαληηλά αιιά θαη 

παιαηνιφγεηα θαη ηνηρνγξαθίεο (βίνο Παλαγίαο, βίνο Αγίνπ Ησάλλε Πξνδξφκνπ, 

ζέκαηα απφ Παιαηά θαη Καηλή Γηαζήθε) έμνρεο ηέρλεο.  

θεπηηθό πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο 

Ζ Θεζζαινλίθε δηαθξίλεηαη γηα ηελ παξνπζία πνιιψλ βπδαληηλψλ κλεκείσλ φισλ 

ησλ επνρψλ, αιιά ζπληζηά έλα απφ ηα κνλαδηθά παξαδείγκαηα πφιεο πνπ δηαζψδεη 

ηέηνην πιήζνο πζηεξνβπδαληηλψλ λαψλ.  

Ζ ζεκαζία ηεο πφιεο θαζίζηαηαη εκθαλήο απφ ηα παιαηνρξηζηηαληθά ρξφληα, 

νπφηε ιεηηνπξγεί ζπρλά σο θαηαθχγην ησλ απηνθξαηφξσλ ζε θαηξνχο θηλδχλνπ (έδξα 

ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ ελάληηα ζην ζπλαπηνθξάηνξα Ληθίλην, νξκεηήξην Μ. 

Θενδφζηνπ ελάληηα ζηνπο Γφηζνπο θηι.), ελψ ηνλ 5ν αη. κ.Υ. νξίδεηαη πξσηεχνπζα 

ηνπ Γπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο απηνθξαηνξίαο, ιακβάλνληαο ηνλ ηίηιν ηεο 

«πκβαζηιεχνπζαο». Ζ πξνλνκηαθή ηεο ζέζε ηελ θαζηζηά πφιν έιμεο, κε ζπλέπεηα 

λα δερηεί επηζέζεηο απφ πνιινχο εηζβνιείο (Οζηξνγφηζνπο, ιάβνπο, Αβάξνπο, 

αξαθελνχο, Βνχιγαξνπο, Ννξκαλδνχο ηεο ηθειίαο). Ζκεξνκελία νξφζεκν θαη 

ζπλάκα έλαξμε ηεο Τζηεξνβπδαληηλήο Δπνρήο, ην 1204, νπφηε ε Άισζε απφ ηνπο 

Φξάγθνπο ηελ θαζηζηά πξσηεχνπζα ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο κε βαζηιέα ην 

Βνληθάηην Μνκθεξαηηθφ γηα 20 ρξφληα, κέρξη λα ηελ αλαθαηαιάβεη ν Θεφδσξνο 

Γνχθαο Κνκλελφο θαη λα ηελ θάλεη πξσηεχνπζα ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ γηα 

άιιε κηα εηθνζαεηία. Σν 1246 επαλεληάζζεηαη ζηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία απφ ηνλ 

Μηραήι Παιαηνιφγν. Σν 14ν αη. κ.Υ. ιακβάλεη ην πξνλφκην ηεο απηνδηνίθεζεο, κε 

δηνηθεηή ηνλ γην ηνπ απηνθξάηνξα ή άιιν κέινο απηνθξαηνξηθνχ νίθνπ, ελψ 

παξάιιεια γίλεηαη ην 1339 ε αθεηεξία ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Ζζπραζκνχ, κε αξρεγφ 

ηνλ κεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο, Γ. Παιακά. Λίγα κφιηο ρξφληα κεηά (1342) γίλεηαη 

κήιν ηεο έξηδαο αλάκεζα ζηνπο δηεθδηθεηέο ηνπ ζξφλνπ ηνπ Βπδαληίνπ γηα λα 

θαηαιήμεη, θαηφπηλ θνηλσληθήο επαλάζηαζεο, ζηα ρέξηα ησλ Εεισηψλ θαη λα 

απνηειέζεη σο  «Γεκνθξαηία ηεο Θεζζαινλίθεο» ηελ πξψηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο 

Δπξψπεο. Σν 1349 αλαθαηαιακβάλεη ηελ εμνπζία ε Άλλα Παιαηνινγίλα ζην φλνκα 

ηνπ αλήιηθνπ γηνχ ηεο Ησάλλε Δ΄ Παιαηνιφγνπ.  
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Απφ ηελ επαλέληαμή ηεο ζηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία (1246) θαη κεηά 

παξαηεξείηαη κηα ηεξάζηηα άλζεζε ζηελ νηθνδφκεζε λαψλ, πνπ θηινηερλνχληαη κε 

αξηζηνπξγήκαηα ηεο παιαηνιφγεηαο ηέρλεο.  

Σα ζσδφκελα ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε κλεκεία, δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζε 2 

νκάδεο κε βάζε ηεο ρξνλνιφγεζε ηνπο: ζηα πξψηκα πζηεξνβπδαληηλά (Άγηνο 

Παληειεήκσλ, Άγηνο Νηθφιανο Οξθαλφο, Αγία Αηθαηεξίλε, Άγηνη Απφζηνινη) θαη 

ζηα φςηκα (Μεηακφξθσζε σηήξνο, Μνλή Βιαηάδσλ, Πξνθήηεο Ζιίαο). 

Μειεηψληαο ηα θαηά νκάδεο ή σο ζχλνιν, νη καζεηέο ζα αλαθαιχςνπλ ζηα 

κλεκεία απηά , πνιιά θνηλά ζηνηρεία ζηελ αξρηηεθηνληθή, ηε δσγξαθηθή, αιιά θαη 

ζην γεγνλφο φηη ε ίδξπζή ηνπο απνδίδεηαη ζε πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο 

(κεηξνπνιίηεο Ηάθσβνο, ηέθαλνο Μηινχηηλ, παηξηάξρεο Νήθσλ Α’, κεηξνπνιίηεο 

Γεκ. Βιαηήο, Άλλα Παιαηνινγίλα, Μαθάξηνο Υνχκλνο θηι.). Πξνθεηκέλνπ νη 

καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα παξαπάλσ θηίξηα ζπλππάξρνπλ ζηα 

πζηεξνβπδαληηλά ρξφληα, αιιά θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο, πξνηείλεηαη ε 

παξνχζα πνιηηηζηηθή δηαδξνκή, ππφ ην πξίζκα ηνπ «Μειεηψληαο πζηεξνβπδαληηλή 

ηέρλε κέζα απφ κηα ζεηξά κλεκείσλ». Ζ δηαδξνκή πξνζθέξεηαη γηα αλάζεζε 

αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ project θαη κπνξεί λα γίλεη ζε δχν θάζεηο (βάζε ηεο 

ρξνλνινγηθήο δηάθξηζεο) ή θαη ζε κηα, αιιά απαηηεί ηελ χπαξμε κέζνπ (ιεσθνξείνπ) 

πξνθεηκέλνπ ε ζπλνιηθή πεξηήγεζε λα είλαη εθηθηή ζ’ έλα πξσηλφ. ε επφκελε θάζε 

ζπληζηάηαη επίζθεςε ζην Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ γηα πεξηήγεζε ηεο 

έθζεζεο «ην Λπθφθσο ηνπ Βπδαληίνπ», ε νπνία πεξηιακβάλεη επξήκαηα απφ φια ηα 

αλσηέξσ κλεκεία. Θεκαηηθά ελδείθλπηαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ: Δ΄Γεκνηηθνχ, 

Β΄Γπκλαζίνπ, Β΄Λπθείνπ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε βπδαληηλή ηζηνξία, αιιά θαη γηα 

ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ ηάμεσλ, νη νπνίνη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηεο «Τζηεξνβπδαληηλήο Σέρλεο» κέζα απφ ηελ παξάιιειε κειέηε ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ παξαδεηγκάησλ. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Θεζζαινλίθεο κάιηζηα 

ζπληζηά θίλεηξν γλσξηκίαο κε κηα πηπρή ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ηνπο.        

Τπάξρνλ πιηθό: ππάξρεη αξθεηή βηβιηνγξαθία, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζην ηέινο 

3ε Γηαδξνκή: Όςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ κνπζνπικάλσλ ζηελ Οζσκαληθή 

Θεζζαινλίθε ηνπ 15νπ – 16νπ αηώλα 

1. Μπεδεζηέλη 

 θεπαζηή αγνξά πνπ αλεγέξζεθε είηε επί ζνπιηάλνπ Μερκέη Β΄ (1455) είηε επί 

ζνπιηάλνπ Βαγηαδήη Β΄ (15νο αη.) γηα λα ζηεγάζεη θαηαζηήκαηα πνιχηηκσλ 

πθαζκάησλ, παιηψλ αληηθεηκέλσλ θαη θνζκεκαηνπσιεία. Απνηειείηαη απφ έλα 

κεγάιν νξζνγψλην θηήξην δνκεκέλν κε ην πιηλζνπεξίθιεηζην ζχζηεκα θαη 

ζηεγαζκέλν κε κνιπβδνζθέπαζηνπο ηξνχινπο. Φηινμελνχζε 69 κηθξά θαηαζηήκαηα 

ζην εζσηεξηθφ θαη 44 ζην εμσηεξηθφ, ηα νπνία λνηθηάδνπλ έκπνξνη απφ ην βαθνχθη 

πνπ αλήθεη ζην κπεδεζηέλη. Οθείιεη ην φλνκα ηνπ ζην «bez» πνπ ζεκαίλεη χθαζκα 

βακβαθεξφ ή ιηλφ (ηα πεξηζζφηεξα καγαδηά ήηαλ αγνξέο πνιπηειψλ πθαζκάησλ). 
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πσο καξηπξεί ν Δβιηγηά Σζειεκπή «ν επηζθέπηεο ηα ράλεη θπξηνιεθηηθψο απφ ηαο 

επσδίαο ηνπ κφζρνπ, ηνπ ακβάξεσο θαη ησλ άιισλ αξσκαησδψλ», ελψ παξάιιεια 

«νη έκπνξνη κεηξνχλ ρξπζφλ θαη γξφζηα, ηφζνλ ψζηε ν θξφηνο ηνπ κεηξήκαηνο 

πξνμελεί θξίθελ εηο ηνλ άλζξσπνλ».  

2. Υακδά Μπέε Σδακί 

 Γλσζηφ θαη σο Αιθαδάξ νηθνδνκήζεθε ην 15ν αηψλα (1468) απφ ηνλ Υακδά Μπέε, 

ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή ηεο πφιεο ζηα ρξφληα ηνπ Μνπξάη Β’ θαη ηελ θφξε ηνπ Υαθζά 

Υαηνχλ. Φέξεη ίρλε δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ θάζεσλ, ελψ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη πιηθά ζε δεχηεξε ρξήζε (βπδαληηλά αξρηηεθηνληθά κέιε, 

παιαηνρξηζηηαληθά θηνλφθξαλα). ε πξψηε θάζε (1467-68) θηίδεηαη σο κεηζίλη 

(=ζπλνηθηαθφ ηέκελνο ρσξίο κηλαξέ) έλαο ηεηξάγσλνο ρψξνο κε κηρξάκπ ζην κέζν 

ηνπ ηνίρνπ απέλαληη απφ ηελ είζνδν, πνπ ζηεγάδεηαη κε ζφιν. ηα ηέιε ηνπ 16νπ 

γίλεηαη επέθηαζε θαη κεηαηξνπή ζε ηδακί ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ (αχμεζε 

κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ). Σν 1620, ιφγσ θαηαζηξνθψλ απφ ζεηζκφ ή θσηηά, 

απαηηνχληαη αλαθαηαζθεπέο, νπφηε πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ ζρέδην απφ ηνλ Καπί 

Μερκέη Μπέε ζηα πιάγηα δχν νξζνγψληνη ρψξνη ζηεγαζκέλνη κε ζθαθνεηδείο ζφινπο 

θαη κπξνζηά απφ ηελ είζνδν κηα πεξηκεηξηθή ζηνά ζηεγαζκέλε κε αλάινγν ηξφπν.  

3. Αιαηδά Ηκαξέη ή Ηζάθ Παζά ηδακί 

Οθείιεη ην φλνκα ηνπ ζηε δηαθφζκεζε ηνπ κηλαξέ κε πνιχρξσκεο («αιαηδά») πέηξεο 

θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ σο πησρνθνκείνπ («ηκαξέη»). Ηδξχζεθε απφ ηνλ ηνχξθν 

αμησκαηνχρν Ηζάθ Παζά, δηνηθεηή Θεζζαινλίθεο, σο ηδακί (Ηζάθ Παζά ηδακί) ην 

1484. Ζ ηνηρνπνηία ηνπ ζπληζηάηαη απφ νξζνγψληνπο, πειεθεκέλνπο ιίζνπο, 

πεξίθιεηζηνπο κε πιίλζνπο. Σν εζσηεξηθφ θνζκείηαη κε πινχζηα δσγξαθηθή 

(γεσκεηξηθά ζπκπιέγκαηα, ξήζεηο απφ ην θνξάλη) θαη αλάγιπθε δηαθφζκεζε.  

4. Μπέε Υακάκ 

Γλσζηφ θαη σο Λνπηξά ηνπ Παξαδείζνπ, απνηειεί ην αξραηφηεξν (κέζα 15νπ 

αηψλα/1444) θαη κεγαιχηεξν ρακάκ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

νζσκαληθφ κλεκείν, θαζψο ηα ινπηξά ήηαλ κέξνο ηεο ζξεζθεπηηθήο, ηεο θνηλσληθήο 

δσήο θαη ηεο αλαςπρήο ησλ Μνπζνπικάλσλ. Ηδξπηήο ηνπ ν ζνπιηάλνο Μνπξάη Β΄, ν 

νπνίνο θέξεη θαη ηνλ ηίηιν ηνπ κπέε.  Δίλαη έλα δηπιφ ινπηξφ (γηα άληξεο θαη 

γπλαίθεο), θηηζκέλν κε πιηθά ζε δεχηεξε ρξήζε απφ ηελ ιεειαζία ησλ Βπδαληηλψλ 

λαψλ. Οη πεξηζζφηεξνη ρψξνη δηαθνζκνχληαη κε ηνηρνγξαθίεο, ελψ έλαο ηδηαίηεξνο 

ρψξνο, πξννξηζκέλνο γηα ηνλ Μπέε, θέξεη δηαθνζκεηηθνχο ζηαιαθηίηεο.  

θεπηηθό πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο 

Ζ Θεζζαινλίθε ζπληζηά έλα απφ ηα κνλαδηθά παξαδείγκαηα πφιεο πνπ ζψδεη πιήζνο 

θαη πνηθηιία νζσκαληθψλ κλεκείσλ, ηα νπνία αλαζπλζέηνπλ πνιιέο πιεπξέο ηεο δσήο 

ζε κηα πφιε ησλ νζσκαληθψλ ρξφλσλ (νηθνλνκία, ζξεζθεία, δηνίθεζε, θαζεκεξηλή 

δσή θ.ά.).  
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Ζ Θεζζαινλίθε πνιηνξθείηαη θαη θαηαιακβάλεηαη πξφζθαηξα απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ην 1387. Δπηβάιιεηαη εηήζηνο θφξνο απφ ην ζνπιηάλν, ρσξίο φκσο λα 

πξνζαξηεζεί νπζηαζηηθά ζην Οζσκαληθφ Κξάηνο, ελψ απνδίδεηαη θαη πάιη ζηνπο 

Βπδαληηλνχο ην 1403. Δίθνζη κφιηο ρξφληα κεηά (1423), ν θίλδπλνο θαηάιεςεο απφ 

ηνπο Σνχξθνπο θαη ε αληηθεηκεληθή αδπλακία ησλ βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ, 

δεδνκέλσλ ησλ απεηιψλ πξνο ηελ ίδηα ηελ Πφιε, λα ηελ ζηεξίμνπλ, αλαγθάδεη ηνλ 

Αλδξφληθν Παιαηνιφγν λα ηελ παξαδψζεη ζηνπο Βελεηνχο πξνο ππεξάζπηζε, κε κφλε 

πξνυπφζεζε λα δηαηεξήζεη ε Θεζζαινλίθε ηελ θνηλνηηθή απηνλνκία. Παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ Βελεηψλ ε θαηάιεμε είλαη αλαπφθεπθηε, θη έηζη ε πφιε, πνπ  

επηβίσζε φισλ ησλ εηζβνιέσλ παξακέλνληαο πξνπχξγην ηνπ Διιεληζκνχ θαη ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ, πέθηεη ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ ην 1430. Ζ άισζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο απφ ην ζνπιηάλν Μνπξάη Β΄νδεγεί ζηελ αηρκαισζία ή ζθαγή 

ρηιηάδσλ ρξηζηηαλψλ θαη ζεκαίλεη ηελ νξηζηηθή πιένλ πξνζάξηεζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, κε παξάιιειν επνηθηζκφ ηεο κε 

ηνχξθνπο.  

Γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ ηειεπηαίσλ, αιιά θαη ην φξακα ηνπ 

ζνπιηάλνπ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Θεζζαινλίθεο ζε πφιε ηεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο, αξρίδεη λα νξγαλψλεηαη κε νηθνδφκεζε ινπηξψλ, αγνξψλ θαη 

αλέγεξζε ηδακηψλ ή κεηαηξνπή εθθιεζηψλ ζε ηδακηά. Σα πεξηζζφηεξα νζσκαληθά 

κλεκεία ζψδνληαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη είλαη επηζθέςηκα. Γεδνκέλνπ φκσο 

φηη έρνπλ ζχγρξνλεο ρξήζεηο (Μπεδεζηέλη>ζχγρξνλα καγαδηά / Υακδά κπέε ηδακί> 

θηλ/θνο Αιθαδάξ / Αιαηδά Ηκαξέη & Μπέε Υακάκ>εθζεζηαθνί  ρψξνη) δε γίλεηαη 

άκεζα αληηιεπηή νχηε ε αξρηθή ηνπο ρξήζε, αιιά νχηε θαη ην γεγνλφο φηη ζπλδένληαη 

άκεζα, αθνχ αλήθνπλ ζηελ ίδηα επνρή (δεχηεξν κηζφ ηνπ 15
νπ

 αηψλα).  

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηα παξαπάλσ θηίξηα θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη, φρη απιά ζπλππάξρνπλ ζηα πξψηκα νζσκαληθά ρξφληα, 

αιιά εμαξηψληαη ρξεζηηθά ην έλα απφ ην άιιν, πξνηείλεηαη ε παξνχζα πνιηηηζηηθή 

δηαδξνκή, ππφ ην πξίζκα ηνπ «Εψληαο κηα κέξα ζηελ νζσκαληθή Θεζζαινλίθε». Ζ 

δηαδξνκή πξνζθέξεηαη γηα αλάζεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ project θαη δηεπθνιχλεηαη 

ηδηαίηεξα απφ ην γεγνλφο φηη ηα κλεκεία βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά θνληηλή απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπο, κε ζπλέπεηα ε ζπλνιηθή πεξηήγεζε λα είλαη εθηθηή ζ’ έλα πξσηλφ. 

Θεκαηηθά ελδείθλπηαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ: η΄Γεκνηηθνχ, Γ΄Γπκλαζίνπ, 

Γ΄Λπθείνπ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζχγρξνλε ηζηνξία, αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ 

άιισλ ηάμεσλ, νη νπνίνη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα κηαο 

«πφιεο» ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Θεζζαινλίθεο 

κάιηζηα ζπληζηά θίλεηξν γλσξηκίαο κε κηα πηπρή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ηνπο.         

Τπάξρνλ πιηθό: ππάξρεη αξθεηή βηβιηνγξαθία, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζην ηέινο 

Παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ ηξεηο ελδεηθηηθέο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, πνπ δχλαληαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο εθάζηνηε επνρήο (Ρσκατθήο, Βπδαληηλήο, Οζσκαληθήο) κέζα 

απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε αληηπξνζσπεπηηθψλ κλεκείσλ.                 
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