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 Αγιογραφίες:  
 

       Η αγιογραφία είναι ιδιαίτερος κλάδος της ζωγραφικής του οποίου 

αποκλειστικό θέμα είναι η εικονογράφηση αγίων προσώπων του 

Χριστιανισμού και γενικών θρησκευτικών παραστάσεων, με προκαθορισμένο 

τρόπο τεχνικής. Η αγιογραφία χρησιμοποιείται για την εικονογράφηση του 

εσωτερικού εκκλησιών, τη διακόσμηση εκκλησιαστικών βιβλίων και την 

κατασκευή φορητών εικόνων. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι η γνήσια 

κληρονόμος της αρχαίας τέχνης με σταθερή εξέλιξη μέσα στους αιώνες. 

Βελτίωσε αλλά και ξεπέρασε τα αρχαία πρότυπα δημιουργώντας τη δική της 

θεματολογία και τεχνοτροπία, με εντελώς νέο σκοπό και υψηλό περιεχόμενο. 

Σ ‘αυτό οφείλεται και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της. Η βυζαντινή αγιογραφία δεν 

δημιουργήθηκε για να συγκινήσει αισθητικά το θεατή. Είναι μια έκφραση της 

εκκλησιαστικής πίστεως και ζωής και δημιουργεί μια νέα ατμόσφαιρα 

κατάνυξης και πνευματικής ανάτασης. Η όλη διακονία της βυζαντινής 

αγιογραφίας είναι πνευματική και αποβλέπει στο ανέβασμα του εσωτερικού 

του ανθρώπου από τον υλικό στον πνευματικό κόσμο. Τοιχογραφίες και 

φορητές εικόνες δημιουργούν στους πιστούς μια ατμόσφαιρα κατανοητική, 

που τους βοηθάει να συμμετέχουν ενεργότερα σε αυτά που τελούνται μέσα 

στο ναό.    

    Αρχικά ξεκίνησε ως διακοσμητική-συμβολική-διδακτική-αφηγηματική ή και 

ιστορική τέχνη κυρίως μέχρι και τον 6ο αιώνα και στην συνέχεια γίνεται μια 

κατεξοχήν ιερή τέχνη λατρευτική-λειτουργική-δογματική-θεολογική. Η στροφή 

αυτή γίνεται φανερή από τον 11ο αιώνα και εξής με την ανάπτυξη των 

δογματικών και λειτουργικών εικονογραφικών κύκλων. Τα έργα της 

αγιογραφίας κατατάσσονται λοιπόν σε διάφορες περιόδους την 

Παλαιοχριστιανική που περιλαμβάνει τους τρεις πρώτους χριστιανικούς 

αιώνες, τη βυζαντινή(330-1453)και τη μεταβυζαντινή(από την Άλωση έως τις 

ημέρες μας). 

    Όσον αφορά την Παλαιοχριστιανική περίοδο στα χρόνια αυτά γεννήθηκε και 

αναπτύχθηκε η χριστιανική τέχνη. Η παλαιοχριστιανική αρχικά περιοριζόταν 

στην απεικόνιση του Ιησού και της Θεοτόκου. Δείγματά της υπάρχουν σε 

σπήλαια και σε κατακόμβες ,σε ξυλόγλυπτα ή λιθόγλυπτα φέρετρα και 

περιλαμβάνουν αλληγορικές εικόνες, όπως του Χριστού ως αμνού, καλού 

ποιμένα και ιχθύος. Εικονίζονται νεκροί που προσεύχονται στο Θεό, 

περιστέρια, παγόνια, ελάφια, λύρες, στεφάνια, άγκυρες, καθώς και σκηνές 

από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, που έχουν πάντα συμβολική σημασία 
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και σχετίζονται με το θάνατο, τη μέλλουσα ζωή ,τη σωτηρία της ψυχής, τη 

μακαριότητα του Παραδείσου. 

     Στη βυζαντινή περίοδο θριάμβευσε και εξαπλώθηκε η χριστιανική τέχνη 

κυρίως από το 330 μέχρι το 565 οπότε έχουμε και τον πρώτο της ''Χρυσόν 

αιώνα''. Η βυζαντινή περίοδος χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η 

αγιογραφία είναι πλέον αυτοτελής και ιδιόμορφη τέχνη, η οποία στηρίζεται σε 

ορισμένους κανόνες. Κατά την εικονομαχική περίοδο(726-843),η οποία είχε 

πολιτικοκοινωνικά κίνητρα, παρατηρείται μεγάλη οπισθοδρόμηση και 

παρακμή. Ανακόπτεται η περίοδος αλλά μετά τη λήξη της εικονομαχίας η 

τέχνη της εικονογράφησης έφτασε σε νέα ακμή, ιδιαίτερα από τον 10ο έως τον 

12ο αι.   

    Η βυζαντινή αγιογραφία μετά την Εικονομαχία, δηλαδή από το έτος 843 

μέχρι το 1453 είναι πολύ γόνιμη. Αυτή τη μεγάλη περίοδο αναπτύχθηκαν 

σημαντικά όλα τα είδη της βυζαντινής τέχνης η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η 

γλυπτική, η επιγραφική, εξαίρετα έργα μικροτεχνίας. Κατά την περίοδο αυτή η 

αγιογραφία πήρε ακόμη πιο δογματικό χαρακτήρα. Κυριάρχησε η απεικόνιση 

του Ιησού ως Παντοκράτορα, περιστοιχισμένου από χορούς αγγέλων και 

προφήτες. Οι αγιογράφοι έδειξαν ιδιαίτερη φροντίδα στην απεικόνιση των 

Ευαγγελιστών. Στην αψίδα του ιερού, όπου ζωγράφιζαν τον Χριστό, από τον 

9ο αι. ζωγράφιζαν την Θεοτόκο ως Πλατυτέρα, ανάμεσα στους αρχαγγέλους 

Γαβριήλ και Μιχαήλ. Κάτω από την Πλατυτέρα ζωγράφιζαν παλαιότερα τους 

Αποστόλους. Αργότερα, προτιμούσαν τους Τρεις Ιεράρχες ή περισσότερους 

Αγίους. Σε διάφορα άλλα μέρη του ναού ζωγράφιζαν παραστάσεις από τον 

βίο του Ιησού και της Θεοτόκου, από τη ζωή των αγίων. Κυρίως όμως 

προτιμούσαν να ζωγραφίζουν τον άγιο του οποίου ο ναός έφερε το όνομα. 

     Γόνιμη και πολύ σημαντική είναι η Αγιογραφία κυρίως από το 13ο μέχρι τα 

μέσα του 15ου αιώνα. Την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε πολύ η βυζαντινή 

ζωγραφική και μάλιστα διαδόθηκε μέχρι σε χώρες των Βαλκανίων. Την εποχή 

των Παλαιολόγων διαμορφώθηκαν οι μεγάλες Σχολές της Αγιογραφίας. 

Δημιουργήθηκε η Μακεδονική Σχολή με θέμα την Κων/λη και τη Θεσ/κη που 

είχε τάση στο ρεαλισμό και τόνιζε τα συγκινησιακά στοιχεία. Το β' μισό του 

15ου αι. δημιουργήθηκε στην Κων/λη η Κριτική Σχολή, η οποία άνθησε στην 

Κρήτη με τον Θεοφάνη και άλλους σπουδαίους αγιογράφους. 

     Οι περίφημες αυτές Σχολές συνεχίζουν το ακμαίο καλλιτεχνικό ρεύμα της 

πρωτεύουσας και έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα την 

πολυμορφία, την ποικιλία, την ελευθερία και την ενότητα της εκκλησιαστικής 

παράδοσης. Πολλοί αγιογράφοι του 14ου αι. τείνουν προς έναν μυστικισμό. 

Από τον 15ο αι. ακμάζει και επικρατεί η περίφημη Κρητική Σχολή σε ολόκληρο 

σχεδόν τον ορθόδοξο κόσμο της Ανατολής. 

     Η μεταβυζαντινή και νεοελληνική εκκλησιαστική ζωγραφική υποδιαιρείται 

στη Μεταβυζαντινή Αγιογραφία(1453-1830) και στη Νεοελληνική και 

Σύγχρονη Αγιογραφία(1830 και εξής).Χαρακτηρίζεται από τις διάφορες τάσεις 

και επιδράσεις στην ορθόδοξη ζωγραφική. Η εποχή αυτή παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αξιόλογα έργα της, άφθονες φορητές εικόνες και 
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έργα μικροτεχνίας. Τα μεγάλα αυτά έργα αποτελούν την τελευταία μεγάλη 

φάση της ορθόδοξης αγιογραφίας, η οποία εκφράζει τις δύσκολες ιστορικές 

περιπέτειες του ελληνικού έθνους. Η προσφορά των αγιογράφων της 

περιόδου αυτής, οι οποίοι είναι επώνυμοι κληρικοί, είναι πολύ μεγάλη. 

Κορυφαίοι είναι ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, Εμμανουήλ Τζάνες  Μπουνιαλνίς, 

Φιλόθεος Σκούφος κ.ά., οι οποίοι επηρεάστηκαν πολύ από τη δυτική 

παράδοση. 

     Η Νεοελληνική και αμέσως επόμενη Σύγχρονη Εκκλησιαστική Ζωγραφική 

αρχίζει καθώς δημιουργήθηκε το ελεύθερο ελληνικό κράτος όπου επικρατούν 

κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές συνθήκες, όπως η στροφή των 

Ελλήνων αγιογράφων σε ευρωπαϊκά αισθητικά πρότυπα, αποστροφή σε ό,τι 

θύμιζε την μακρόχρονη δουλεία, προσαρμογή στη ρωμαιοκαθολική και 

προτεσταντική αντίληψη, νέοι τρόποι ζωγραφικής με φυσιοκρατικές 

απεικονίσεις. Οι συνθήκες αυτές αποτελούν τομή στην ιστορία της 

εκκλησιαστικής ζωγραφικής, με αποτέλεσμα μια κρίση στην τέχνη της ιερής 

εικόνας. Στη δεκαετία όμως του 1920-1930 σημειώνεται μια σημαντική 

προσπάθεια για επιστροφή στη βυζαντινή παράδοση. Μάλιστα γίνεται 

ακριβής αντιγραφή βυζαντινών εικόνων και ανταλλάσσονται από τους 

κληρικούς, μοναχούς ή λαϊκούς. Εγκαταλείπουν σιγά σιγά την ελαιογραφία 

επηρεασμένη από τη Δύση και χρησιμοποιούν την βυζαντινή νωπογραφία 

στις τοιχογραφίες και την αυγοτέμπερα στις φορητές εικόνες. Αυτή η 

προσπάθεια αναβίωσης της βυζαντινής παράδοσης εκφράζεται με τα έργα 

του Σπυρίδωνος Παπαλουκά, Δημητρίου Πελεκάση και κυρίως με τη μεγάλη 

μορφή του Φώτη Κόντογλου. Η παράδοσή τους συνεχίζεται ως τις μέρες μας 

με αξιόλογα έργα.  

 

 Ψηφιδωτά:  
 

 H Ροτόντα:   
 

     Το παλαιότερο μνημείο στη Θεσσαλονίκη, η Ροτόντα (επίσης γνωστή και 

ως Άγιος Γεώργιος ) είναι ένα τεράστιο, θολωτό στρογγυλό κτίσμα του 4ου 

αιώνα, το οποίο προοριζόταν για μαυσωλείο του Καίσαρα Γαλέριου. Εξαιτίας 

του θανάτου του Γαλέριου το 311 μ.Χ., η Ροτόντα έμεινε κενή χωρίς χρήση. 

Στα τέλη του 1ου αιώνα, επί Θεοδοσίου του Μεγάλου έγινε χριστιανικός ναός. 

Νομίζεται ότι ο αρχικός του σκοπός ήταν για να χρησιμεύσει ως βαπτιστήριο 

των Χριστιανών στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα αποτελεί ένα από τα 

σπουδαιότερα καταφύγια Βυζαντινών ψηφιδωτών! Οι αγιογραφίες είναι από 

τις αρχές του 5ου αιώνα, διότι οι εικονιζόμενοι άγιοι μαρτύρησαν όλοι μέχρι 

της εποχής του Διοκλητιανού και του Μαξιμιανού. Οι αγιογραφίες διασώζονται 

σήμερα μόνο κάτω από τον θόλο, ενώ οι υπόλοιπες καταστράφηκαν όταν ο 

ναός μεταβλήθηκε από τους Τούρκους σε μωαμεθανικό τέμενος από τον 

Σεΐχη Σουλεϊμάν Χορτατζή Εφέντη το 1590. Τότε έγινε και η προσθήκη του 
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μιναρέ. Ροτόντα ονομάστηκε από το κυκλικό της σχήμα, ενώ το όνομα Άγιος 

Γεώργιος πήρε από το γειτονικό ομώνυμο εκκλησάκι. Σήμερα λειτουργεί ως 

μουσείο και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

ΟΥΝΕΣΚΟ. 

 

 Η Μονή του Δαφνίου:  

 
       Η Μονή Δαφνίου είναι ένα από τα αριστουργήματα της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα φημισμένη για τα όμορφα εσωτερικά ψηφιδωτά της. 

Βρίσκεται στο Χαϊδάρι, 11 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, νότια της 

λεωφόρου Αθηνών στο ομώνυμο δάσος και κοντά στην Ιερά Οδό που οδηγεί 

στην Ελευσίνα. Από το 1990 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Η μονή ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα πάνω στα 

ερείπια του ναού του Δαφναίου Απόλλωνα, ο οποίος είχε καταστραφεί από 

του Γότθους το 395. Κάποιοι κίονες ιωνικού ρυθμού του αρχαίου ναού 

χρησιμοποιήθηκαν και πάλι. Σήμερα έχει διασωθεί μόνο ένας, ενώ οι 

υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο Λονδίνο από το Λόρδο Έλγιν. Ο κυρίως ναός 

είναι ένα βυζαντινό μνημείο του 11ου αιώνα. Σώζονται ψηφιδωτά, τα καλύτερα 

διατηρημένα της πρώτης περιόδου (Δυναστεία Κομνηνών, 1100 περίπου), 

που αντιπροσωπεύεται από την αυστηρή και ιερατική απεικόνιση του 

Παντοκράτωρα Χριστού στο εσωτερικό του τρούλου, κύριο χαρακτηριστικό 

της Μακεδονικής εποχής. 

 

 Ο Άγιος Γεώργιος: 

 
      Η Μάνταμπα της Ιορδανίας είναι μια μικρή πόλη, γνωστή ως η «Πόλη των 

Ψηφιδωτών", λόγω των πολλών βυζαντινών ψηφιδωτών, που έχουν 

αποκαλυφθεί στην πόλη. Το πιο γνωστό απ' όλα είναι ο ψηφιδωτός χάρτης 

της Μάνταμπα. Πρόκειται για ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής, ο οποίος 

βρίσκεται στην βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μέρος του χάρτη 

περιλαμβάνει την παλαιότερη σωζόμενη χαρτογράφηση των Αγίων Τόπων και 

ιδιαίτερα της Ιερουσαλήμ. Ο χάρτης χρονολογείται από τον 6ο αιώνα. Το 

ψηφιδωτό έγινε από άγνωστους καλλιτέχνες στο πάτωμα της εκκλησίας, 

πιθανώς για τη χριστιανική κοινότητα της Μάνταμπα.  Το ψηφιδωτό βρίσκεται 

στην αψίδα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Ο χάρτης δεν είναι 

προσανατολισμένος προς το βορρά, όπως οι σύγχρονοι χάρτες, αλλά 

ανατολικά προς τον βωμό με τέτοιο τρόπο ώστε η θέση των τοποθεσιών στο 

χάρτη να συμπίπτει με τις πραγματικές κατευθύνσεις της πυξίδας. Αρχικά, 

μετρήθηκε 21 επί 7 μέτρα και περιείχε πάνω από δύο εκατομμύρια ψηφίδες. 

Οι σημερινές διαστάσεις του είναι 16 επί 5 μέτρα. 
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 Μνημεία:  
 

 ΧΡΥΣΗ ΠΥΛΗ: 
      Είναι μια μνημειακή είσοδος κοντά στο νότιο άκρο των τειχών της 

Κωνσταντινούπολης που κτίστηκαν από το Θεοδόσιο Β’. Ήταν κάτι  

περισσότερο από απλή  πύλη της πόλης, καθώς από κει εισέρχονταν oι 

αυτοκράτορες  για την τέλεση θριάμβου στην πρωτεύουσα ενώ στα 

μεταγενέστερα  χρόνια αποτελούν τη βάση για την κατασκευή φρουρίου.   

 ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ(TEKFUR SARAY): 
      To παλάτι του πορφυρογέννητου κτίστηκε στα τείχη του 13ου αιώνα και 

ανήκει στην παλαιολογειο περίοδο. Σε πηγές της ύστερης βυζαντινής 

περιόδου, γίνεται λόγος για κατοικία ενός πορφυρογέννητου  που δεν 

κατονομάζεται, θεωρείται πάντως πως ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του 

Κωνσταντίνου Δούκα παλαιολόγου γιου του Μιχαήλ  παλαιολόγου που ήταν 

πορφυρογέννητος (γεννήθηκε δηλαδή στην αίθουσα της πορφύρας όταν ο 

πατέρας ήταν αυτοκράτορας ).Tο κτίριο εικονίζεται με σχεδιαγράμματα και με 

λιθογραφίες των περιηγητών της εποχής των παλαιολόγων. Βρίσκεται στη ΒΑ 

γωνία της παλαιάς πόλης Κωνσταντινούπολης στο βόρειο μέρος των τειχών 

του Θεοδόσιου Β’ δίπλα στο παλάτι των Βλαχερνών. Η οικοδόμηση του 

τοποθετήθηκε μεταξύ των ετών 1261και 1271 διάστημα κατά το οποίο 

ανακαινίστηκε και το παλάτι των Βλαχερνών. Έχει σήμα τραπεζιού είναι 

τριώροφο κτίριο με περίβολο. Στους τοίχους τα σχέδια δεν έχουν υποστεί 

σημαντικές φθορές. Τα χρώματα και τα σχέδια πάνω στον τοίχο από λευκή 

πέτρα. Σώζεται και εντυπωσιάζει ένας εξώστης μπαλκόνι. Από τους πάνω 

ορόφους η θέα της πόλης είναι μια από τις ωραιότερες της 

Κωνσταντινούπολης και ατενίζει και τον Κεράτιο κόλπο. Πρόσφερε ασφάλεια 

στον αυτοκράτορα μακριά από το επικίνδυνο κέντρο. Μετά την κατάκτηση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς λειτουργούσε με τη σειρά  σαν 

θηριοτροφείο για άγρια ζώα ,σαν εργαστήριο κεραμικής τέχνης και σαν 

πτωχοκομείο απόρων της εβραϊκής κοινότητας .Τέλος στα τούρκικα 

ονομάζεται Tekfur saray.     

 

 ΜΕΓΑ ΠΑΛΑΤΙΟN(BUYUK SARAI): 
       Ήταν εκτενές  συγκρότημα ανακτόρων στην Κωνσταντινούπολη  που 

στέγαζε την αυτοκρατορική οικογένεια και τις διοικητικές υπηρεσίες κατά την 

εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Θεμελιώθηκε από το Κωνσταντίνο το 

Μεγάλο και αποτέλεσε κέντρο της διοίκησης του αχανούς  κράτους για 

περισσότερα από 800 χρόνια .Πολύ κοντά στο ανάκτορο βρισκόταν οι 

ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης ,τα λουτρά του Ζεύξιππου, το 

αυγουσταίον ,οι εκκλησιές της αγίας σοφίας και της αγίας ειρήνης. Μέση οδός 

καθώς και οι αγορές του Κωνσταντίνου και του Θεοδοσίου. Σπουδαιότερη 

πηγή από την οποία αντλούνται πληροφορίες για το μεγάλο παλάτιον είναι το 
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περί βασιλείου τάξεως  που συντάχθηκε από η για τον αυτοκράτορα  

Κωνσταντίνο Ζ’ Πορφυρογέννητου στα μέσα του 10 αιώνα . 

 

 ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ: 
       Η στήλη του Κωνσταντίνου είναι από τα αρχαιότερα μνημεία της πόλης 

αν όχι το αρχαιότερο .Ο μέγα Κωνσταντίνος στην περιοχή έφτιαξε ένα μεγάλο 

φόρουμ το οποίο ήταν κυκλικό και κατείχε στη ζωή της πόλης και τις επίσημες 

τελετές σημαντικό ρόλο. Ο χώρος όλος καλύφθηκε με μεγάλες πλάκες από 

εδώ  περνούσε η μέση οδός η κεντρικότερη οδός της πόλης και στις δυο 

κατευθύνσεις. υπήρχαν πύλες στολισμένες με πολλά αγάλματα. Όλο το 

φόρουμ στολίστηκε με πολλά έργα  αρχαίας τέχνης κτίστηκε κτίριο της 

συγκλήτου πολλά μαγαζιά και πολλές εκκλησιές. στη μέση του χώρου αυτού 

το 328 στήθηκε η στήλη η οποία μεταφέρθηκε από τη Ρώμη. το ύψος της είναι 

50μ.καταποτελουνταν από πέντε σκαλοπάτια ,υπήρχε κι ένα είδος ιερού  

χώρου με σκάλα. Στην κορυφή της στήλης τοποθετήθηκε άγαλμα του θεού 

Ήλιου με τη μορφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. κατά τη στάση του νίκα 

το 532 έπαθαν σοβαρές ζημίες και στοές του φόρουμ. τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του αγάλματος , η σφαίρα και το κοντάρι το 480 και 542 

έπεσαν. 

 

 ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΛΕΟΝΤΟΣ: 
        To ανάκτορο του βουκολέοντος βρισκόταν στην ακτή της θάλασσας του 

μαρμαρά. Η ανέργεση του συνδέεται με το Θεοδόσιο Β’(408-450)χωρίς να 

διασώζονται αρχαιολογικά λείψανα της περιόδου. Το συγκεκριμένο ανάκτορο 

λειτούργησε ως έπαυλη και μόνο ανώτερος όροφος ήταν κατοικισμός ενώ το 

κάτω τμήμα χρησίμευε ως στρατώνας η καταυλισμός για τους ναύτες. Τέλος 

το όνομα <<βουκολεοντος>> συνδέεται με μια μαρμάρινη γλυπτή σύνθεση 

που ήταν  τοποθετημένη στην αποβάθρα του λιμανιού και παρίστανε ένα βόδι 

και ένα λιοντάρι. 

 

 ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΖΕΥΞΙΠΠΟY: 
         Βρισκόταν στη ΒΑ γωνία του Ιππόδρομου κοντά στο αυγουσταιον και το 

μέγα παλατιον. Η ανοικοδόμηση τους αποδίδεται στο Σεπτιμο Σεβηρο. Tα 

λουτρά επεκτάθηκαν επί βασιλείας του Κωνσταντίνου Α’ κατά το 4ο αιώνα. 

Ήταν διακοσμημένα με πλήθος αγαλμάτων θεοτήτων μυθολογικών  ηρώων 

και φημισμένων Ελλήνων και Ρωμαίων. Τον 6ο αιώνα τα λουτρά 

καταστράφηκαν στη συνέχεια οικοδομήθηκαν εκ νέου από τον Ιουστινιανό Α’. 

Κάποια τμήματα του συγκροτήματος μετατράπηκαν σε φυλακή ενός ,άλλος 

τομέας λειτουργούσε ως εργαστήριο επεξεργασίας μεταξιού. 
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 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ: 
 

 

        Με τον όρο βυζαντινή μουσική εννοούμε την επίσημη έκφραση της 

Αυτοκρατορίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη που δημιουργήθηκε για 

λειτουργικούς-δογματικούς λόγους και στηρίχθηκε στην ψαλτική τέχνη και 

υμνογραφία. Συχνά συγχέεται με την μουσική δραστηριότητα της βυζαντινής 

περιόδου γνωστή ως μουσική του Βυζαντίου που καλύπτει όλα τα είδη 

μουσικών που εμφανίστηκαν στα όρια της Ανατολικής Ρωμαίικής 

Αυτοκρατορίας. Στο πέρασμα των χρόνων η σύγχυση και ταύτιση αυτή είχε 

ως θετική επίπτωση την διάδοση της λόγιας εκκλησιαστικής μουσικής αλλά 

την ταυτόχρονη διατήρηση της στα αυστηρά πλαίσια της εκκλησίας. 

      Η Βυζαντινή μουσική είναι η μουσική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που 

μεταφράζεται και απαρτίζεται αποκλειστικά από ελληνικά κείμενα ως μελωδία. 

Έλληνες και ξένοι ιστορικοί συμφωνούν ότι αυτές οι μελωδίες, οι 

εκκλησιαστικοί ήχοι και γενικά το όλο σύστημα της Βυζαντινής μουσικής, 

συνδέεται στενά με το αρχαίο ελληνικό μουσικό σύστημα. Οι αρχές της 

χρονολογούνται από ορισμένους μελετητές στον 4ο αιώνα μ.Χ., λίγο μετά τη 

μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην 

Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωσταντίνο. 

       Η Βυζαντινή μουσική που διασώζεται είναι στο σύνολο της 

εκκλησιαστικής με εξαίρεση κάποιους αυτοκρατορικούς ύμνους, που και αυτοί 

έχουν θρησκευτικά στοιχεία. Το Βυζαντινό άσμα ήταν μοναδικό, σε ελεύθερο 

ρυθμό και προσπάθησε συχνά να απεικονίσει μελωδικά την έννοια των 

λέξεων. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ελληνική. 

        Μέρος της Βυζαντινής μουσικής, αν και χρονικά μεταγενέστερο μπορεί 

να θεωρηθεί το δημοτικό τραγούδι, αν και διαφέρει από την εκκλησιαστική 

μουσική, έχει σταθερό μέτρο, ώστε να εξυπηρετείται και ο χορευτικός σκοπός. 

Αυτό δεν είναι τυχαίο: στο ίδιο γεωγραφικό χώρο, από τον ίδιο πολιτισμό η 

μουσική είναι ενιαία. Μην ξεχνάμε πως η πρώτη φορά που διδάχτηκε η δυτική 

μουσική στον Ελληνικό χώρο ήταν με την έλευση του Όθωνα. Μέχρι τότε η 

μουσική που εκτελείτο, ακούγονταν, καταγραφόταν και διδάσκονταν ήταν η 

βυζαντινή 

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ:  
 

 ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ:  
     Ακριτικά τραγούδια ονομάζονται τα δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται 

στα κατορθώματα των Ακριτών, των φρουρών των ανατολικών συνόρων της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η αναφορά των ακριτικών δημοτικών τραγουδιών 

ανάγεται στα Βυζαντινά χρόνια, την εποχή που δημιουργήθηκαν τα θέματα 

ειδικότερα στην περιοχή του Ευφράτη, του Ταύρου και του Αντίταυρου, για 
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την ασφάλεια των οποίων άκμαζε ο θεσμός των Ακριτών, εξ'ου και η σημασία 

της. Η σύνθεση αυτών ανάγεται μεταγενέστερα, στον Πόντο, στην 

Καππαδοκία και γενικότερα στη Μ.Ασία. Μαρτυρία για την ύπαρξη ηρωικής 

ποίησης στο Βυζάντιο θεωρείται η αναφορά του Αρέθα, αρχιεπισκόπου 

Καισαρείας στους Παφλογόνες ραψωδούς που τραγουδούσαν από σπίτι σε 

σπίτι. Τα περισσότερα όμως ακριτικά που είναι γνωστά σήμερα είναι όψιμες 

καταγραφές του 19ου αιώνα και των αρχών 20ου αιώνα και προέρχονται από 

τον Πόντο, την Κύπρο και την Κρήτη. Τα ακριτικά τραγούδια διακρίνονται από 

τα πλούσια χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού και ιδιαίτερα για την 

πνοή τους, την ηρωική και πολεμική αναφορά τους, την πυκνότητα και τη 

λιτότητα του λόγου καθώς και για την πλαστική τους δύναμη. Οι ήρωες αυτών 

των τραγουδιών να παρουσιάζονται σαν άτομα εξαιρετικής ανδρείας, συχνά 

με υπερφυσικές δυνατότητες και διαστάσεις επιδεικνύουν πολεμικές 

ικανότητες από μικρή ηλικία και είναι σε θέση να κατατροπώσουν μόνοι 

μεγάλα στρατεύματα. 

 

 ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: 
      Τα κλέφτικα τραγούδια ως διακριτό είδος των επικό δημοτικών 

τραγουδιών πήρε το όνομα του από το περιεχόμενο των στίχων του. Σε ότι 

αφορά στον ελλαδικό χώρο τα κλέφτικα τραγούδια είναι δημιουργήματα μιας 

συγκεκριμένης περιόδου της Τουρκοκρατίας μετά τον 16ο αιώνα και στα 

θέματά τους διαφαίνεται η επαναστατική δράση των κλεφτών και των 

αρματολών. Στους στίχους εγκωμιάζεται η ζωή τα κατορθώματα η νικηφόρα 

μάχη ή ο ένδοξος θάνατος τους. Μολονότι αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα 

δεν περιλαμβάνουν ακριβή διήγηση, ούτε προσήλωση σε συγκεκριμένα 

πρόσωπα. Εδώ οι ήρωες  σε αντίθεση από τα ακριτικά δεν έχουν 

υπερφυσικές ικανότητες και είναι απλοί θνητοί. 

 

 ΚΑΛΑΝΤΑ: 
     Τα κάλαντα ή Κάλενδοι όπως ονομάζονταν στο Βυζάντιο, δηλαδή στην 

Κωνσταντινούπολη, δεν ήταν απλά τραγούδια. Ήταν λαμπρή γιορτή. Μικροί 

και μεγάλοι, χωρισμένοι σε ομάδες, γυρνούσαν στα σπίτια και τραγουδούσαν 

διάφορα εγκωμιαστικά ή και σατιρικά για τον νοικοκύρη τραγούδια, 

παίρνοντας το ανάλογο φιλοδώρημα. Φαίνεται μάλιστα ότι το έθιμο δεν 

τύγχανε τις εγκρίσεως της επίσημης εκκλησίας και πολύ πατριάρχες το 

απαγόρευαν. Ο Βυζαντινός χρονικογράφος Ιωάννης Τζέτζης που έζησε τον 

12ο αιώνα αποκαλούσε όσους έλεγαν τα κάλαντα αγύρτες! 

 

 ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ: 
Τα μοιρολόγια είναι ο πόνος των βαρυπενθούντων αλλά και η πεποίθηση 

στην ύπαρξη μεταθανάτιας ζωής. Η λέξη μοιρολόγι είναι σύνθετη από δυο 

μικρότερες τις δηλαδή + Λόγος και έχει δυο ερμηνείες ανάλογα με το α' 

συνθετικό που χρησιμοποιούμε. 
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 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ: 
 

1.Το ανακάλημα της Κωσταντινούπολης 

2. Πάρθεν η Ρωμανία 

3. Ο θρήνος της Αγ. Σοφίας 

4. Της Πάργας 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ 

1.Κοιμήσου αστρί 

2.Να μου το πάρεις, ύπνε μου     

 

 ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ 

   Αναπτύχθηκε τον 5ο αιώνα και βασίζεται σε νέα, απλά και εύκολα να 

μελετηθούν κείμενα, των οποίων οι στίχοι προβάλλονται μεταξύ των 

ψαλμικών στίχων. Αργότερα το τροπάριο ονομάστηκε και οι αυτούσιοι 

εκκλησιαστικοί ύμνοι. 

 

 ΣΧΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: 
 

 1.Έχουν κοινή καταγωγή και τα δυο έλκουν την καταγωγή τους από την 

αρχαία ελληνική μουσική. 

2.Χρισιμοποιούν κοινούς ήχους, δηλαδή κοινές μουσικές κλίμακες και κοινές 

υφεσοδιέσεις και κατ'επέκταση ακολουθούν την κοινή διάκριση των γενών των 

ήχων που είναι κοινήκαι για την αρχαία ελληνική μουσική. 

3.Κοινή σημειογραφία 

4.Και τα δυο είδη τραγουδιών έχουν τα λεγόμενα τσακίσματα:κάποιες μικρές 

λέξεις ή επαναλήψεις συλλαβών. 

5.Κοινούς τρόπους εκτέλεσης δηλαδή μονοφωνικό και αντιφωνικό 

6.Διαφέρουν ως προς την ερμηνεία, ύφος 

7.Διαφέρουν ως προς το σκοπό που υπηρετούν 

8.Διαφέρουν ως προς ότι η δημοτική μουσική είναι προφορική 

9.Τα δημοτικά τραγούδια ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν μουσικά όργανα, σε 

αντίθεση με τη βυζαντινή μουσική. 
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 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΥΜΝΟΣ: 
 

Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια,  

 

Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια,  

 

Αναγράφω σοι η Πόλις σου, Θεοτόκε. 

 

Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,  

 

Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον. 

 

Ίνα κράζω σοι, Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε. 

 

 Ο Ακάθιστος ύμνος θεωρείται ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής 

υμνογραφίας. Είναι γραμμένος πάνω στους κανόνες της ομοτονίας, 

ισοσυλλαβίας και εν μέρει της ομοιοκαταληξίας. Η γλώσσα του είναι σοβαρή 

και ποιητική και πλουτίζεται από κοσμητικά επίθετα και πολλά σχήματα λόγου 

(αντιθέσεις, μεταφορές, κλπ). Το θέμα του είναι η εξύμνηση της 

ενανθρώπισης του Θεού μέσω της Θεοτόκου, πράγμα που γίνεται με πολλές 

εκφράσεις χαράς και αγαλλίασης, οι οποίες του προσδίδουν θριαμβευτικό 

τόνο. Στην Κωνσταντινούπολη, την γ΄ στάση των Χαιρετισμών, δηλαδή την γ΄ 

Παρασκευή των Νηστειών, συνηθίζεται να πηγαίνει ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης με τους πατριαρχικούς χορούς στο ναό της Παναγίας των 

Βλαχερνών και να απαγγέλλει εκεί τους οίκους του Ακαθίστου. Η παράδοση 

αυτή θεωρείται απότιση τιμής στη μνήμη των γεγονότων του 626, δηλαδή της 

σωτηρίας της Πόλης με και της πρώτης ψαλμώδησης του Ύμνου. Ο ιστορικός 

αυτός συμβολισμός προσδίδει λαμπρότητα και συναισθηματική φόρτιση στην 

ακολουθία, την οποία παρακολουθούν κάθε χρόνο πολλοί χριστιανοί από όλα 

τα μέρη της Πόλης. Ενώ είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο ύμνος ψαλλόταν ως 

ευχαριστήρια ωδή προς την υπέρμαχο στρατηγό του Βυζαντινού κράτους, 

εντούτοις το πρόβλημα της σύνθεσης του Κοντακίου του Ακάθιστου Ύμνου 

παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα 

φιλολογικά προβλήματα, καθώς οι μελετητές όχι μόνο δεν έχουν ακόμη 

καταλήξει στο ποιος, πότε και γιατί συνέθεσε τον ύμνο αυτό, αλλά οι γνώμες 

τους εμφανίζουν και μεγάλες αποκλίσεις. 
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 ΚΟΝΤΑΚΙΟ: 
 

    Κοντάκιο, λέγεται συνήθως το προοίμιο Εκκλησιαστικών Ύμνων που εξ 

αυτού και μόνο ολόκληροι οι ύμνοι αυτοί χαρακτηρίζονται τελικά και ως 

κοντάκια . Αποτελεί δε ιδιαίτερο είδος της εκκλησιαστικής ποίησης που 

ιστορικά φέρεται να καλλιεργήθηκε περί τον 6o-7o αιώνα. Το όνομά του 

οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση του απέβλεπε ως «εισαγωγή» του θέματος 

του ύμνου που ακολουθούσε. Κάποιοι παράγουν το όνομα κοντάκιο από το 

περιορισμένο – σύντομο συνεπώς κοντό σε μήκος. Ενώ άλλοι δε, το όνομα 

κοντάκιο, το ετυμολογούν από το «κοντό» (= τράπεζα ψαλτηρίου) όπου οι 

ψάλτες άφηναν, ή συχνά ακουμπούσαν τα λειτουργικά κείμενα. Εξ αυτών 

ορθότερο φαίνεται μάλλον το πρώτο.  

     Το κοντάκιο απαρτίζεται από μία και μόνο στροφή. Οι δε στροφές που 

ακολουθούν στο κυρίως ύμνο ονομάζονται «Οίκοι» που μπορεί να είναι 

απεριόριστοι σε αριθμό (δεν υπάρχει περιορισμός). Στο τέλος όμως του 

καθενός «οίκου» (δηλαδή κάθε στροφής) διακρίνουμε το «εφύμνιο» που 

μπορεί να είναι ένας, δύο ή τρεις στίχοι που επαναλαμβάνονται ακριβώς οι 

ίδιοι σε όλους τους οίκους, σε όλο τον ύμνο. Σε πολλούς δε ύμνους τα αρχικά 

γράμματα των Οίκων δημιουργούν κάθετα μια «ακροστιχίδα» που μπορεί να 

φανερώνει αλφάβητο, όνομα, ρητό ή και φράση. Οι ύμνοι κυρίως 

συγγράφονται έμμετρα, δηλαδή με τονικά μέτρα σε συνήθη βάση αυτή της 

ομοτονίας αλλά και της ισοσυλλαβίας των στίχων με πολλές όπως μπορεί να 

παρατηρήσει κάποιος παραχωρήσεις στην αποκαλυπτόμενη μελωδία. 

     Η δε ομοιοκαταληξία που χρησιμοποιούταν συχνά αν και δεν ακολουθούσε 

αυστηρά αυτή της σύγχρονης «ρίμας» εντούτοις εμφανιζόταν πολλές φορές 

με απλή παρήχηση. Τέλος στους ύμνους παρατηρούνται δύο διαφορετικές 

μουσικές μελωδίες μία για το αρχικό το κοντάκιο και μία για όλους τους Οίκους 

του Ύμνου. Σήμερα κοντάκιο στην λειτουργική χρήση λέγεται ενας ύμνος που 

λέγεται στον ορθό και είναι κατάλοιπο (η πρώτη μόνο στροφή) των αρχαίων. 

Τέτοια σύγχρονα σύντομα κοντάκια υπάρχουν για κάθε ημέρα του έτους. 

Χρησιμοποιούνται στον όρθρο, στην λειτουργία και σε αλλες ακολουθίες. 

 

 Κωνσταντινούπουλη του σήμερα:  
 

 Τούρκικο τσάι: 
   Σημαντικό µέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιστορικού 

υπόβαθρου του τουρκικού κράτους, το τσάι, γνωστό και ως «cay», αποτελεί 

ένα από τα πιο παραδοσιακά και φημισμένα ροφήματα στην 

Κωνσταντινούπολη. Με συνηθέστερο χρώμα το µαύρο, καλλιεργείται στις 

ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε γεύσεις 

και η πληθώρα στα είδη που θα συναντήσετε στην Κωνσταντινούπολη θα σας 

εκπλήξουν ευχάριστα. Σερβίρεται σε ποτήρι, συνήθως σε σχήμα τουλίπας, και 
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συνοδεύεται από µμικροσκοπικούς κύβους ζάχαρης σε ένα πιατάκι µαζί µε 

ένα κουταλάκι για ανάδευση, προσφέροντας τη χαλάρωση που αναζητάτε τη 

συγκεκριμένη στιγμή. Συνδυάζεται με ναργιλέ. «Δίδυμο» που ξετρελαίνει τους 

πάντες! 

 

 Ο χορός των Δερβίσηδων:  
    Ο εκστατικός χορός των περιστρεφόμενων Δερβίσηδων είναι ένα θέαμά 

που σίγουρα δεν πρέπει να χάσει κανείς κατά την παραμονή στην πανέμορφη 

Βασιλεύουσα. Νύχτες µμυσταγωγίας υπό τους ήχους της ζωντανής µμουσικής 

των σούφι προσφέρουν µια µμοναδική εμπειρία ζωής. Γνωστοί και ως 

«Μεβλεβί», Δερβίσηδες ονομάζονται όλοι όσοι ασπάζονται το Σουφισμό και 

στο όνομα του Αγαπημένου (Θεού) -προκειμένου να έρθουν πιο κοντά του- 

περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους, µε την παλάµη του δεξιού χεριού 

στραµµένη προς τον ουρανό και του αριστερού προς τη Γη, ενώ παράλληλα 

κινούνται κυκλικά σε όλη τη σκηνή. Η όλη µμυσταγωγία ονομάζεται «Σεµά» 

και αποτελείται από διαφορετικά µέρη, µε το δικό του νόημα το καθένα. 

 

 Ο Πύργος του Λεάνδρου: 
    Είναι γνωστός με την τουρκική ονομασία «Kız Kulesi» ή ο «Πύργος της 

Κόρης», ενώ στα αρχαία και βυζαντινά χρόνια αναφέρονταν ως ο «Πύργος 

του Λεάνδρου». 

    Στο ίδιο σημείο ο Αθηναίος στρατηγό Αλκιβιάδης το 408 π.Χ. είχε χτίσει 

παρατηρητήριο για να ελέγχει τις μετακινήσεις των περσικών σκαφών στα 

στενά. 

    Ο πύργος χτίστηκε αργότερα και επανοικοδομήθηκε ως φρούριο από τον 

βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο τον Κομνηνό το 1110. Στον πύργο στηριζόταν 

η μια άκρη της αλυσίδας με την οποία οι Βυζαντινοί έφραζαν τον Κεράτιο 

κόλπο. Αργότερα οι Οθωμανοί τον τροποποίησαν ελαφρώς αρκετές φορές. 

Χρησιμοποιήθηκε ως φάρος, ως απομόνωση ενώ ενώ μετά τους σεισμούς 

του 1999 ο σκελετός του ενισχύθηκε με μέταλλο και μπετόν. Ο πύργος είναι 

προσβάσιμος με πλοιάριο ή βάρκα και στην κορυφή του στεγάζεται 

πολυχώρος με εστιατόριο και καφετέρια. 

    Το όνομα του πύργος συνδέεται με δύο θρύλους. Σύμφωνα με την τουρκική 

εκδοχή ένας σουλτάνος έκλεισε εκεί τη νεαρή κόρη του μετά από χρησμό που 

έλαβε «ότι θα πεθάνει από τσίμπημα φιδιού ως τα 18 της χρόνια», 

προκειμένου να την προστατέψει. Ο μόνος που την επισκεπτόταν ήταν ο 

πατέρας της, ο οποίος στα 18 γενέθλιά της, της πήγε ένα καλάθι φρέσκα 

φρούτα, μέσα στο οποίο όμως κρυβόταν ένα δηλητηριώδες φίδι που δάγκωσε 

την πριγκίπησσα και επιβεβαίωσε την προφητεία. 

     Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική εκδοχή ο πύργος οφείλει την ονομασία 

του στο μύθο της Ηρούς και του Λέανδρου. Η Ηρώ ήταν ιέρεια της Αφροδίτης 

η οποία κατοικούσε σε ένα πύργο στην πόλη της Σηστού, στην ευρωπαϊκή 
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ακτή του Ελλησπόντου. Ο Λέανδρος, ένας νεαρός από την Άβυδο, στην 

απέναντι όχθη του στενού, την ερωτεύθηκε, και κάθε βράδυ περνούσε 

κολυμπώντας τον Ελλήσποντο για να είναι μαζί της. Η Ηρώ, άναβε μία λάμπα 

κάθε νύχτα στην κορυφή του πύργου της, για να τον οδηγεί, και όταν έφθανε 

ασθμαίνων η ίδια τον υποδεχόταν στην ακτή. Μια χειμωνιάτικη νύχτα όμως η 

λάμπα έσβησε, ο Λέανδρος έχασε το προσανατολισμό του και πνίγηκε. Η 

Ηρώ όταν κατάλαβε τι συνέβει αυτοκτόνησε πηδώντας από τον πύργο. 

 

 Κωνσταντινούπολη: η μαγική πόλη με τους γλάρους:  
     Η μαγεία, η κουλτούρα και ο ρομαντισμός που αποπνέει η 

Κωνσταντινούπολη, δεν περιγράφονται με λόγια (όσο κι αν το 

προσπαθήσουμε). Με σημαντικά ιστορικά κτήρια και μνημεία, νέες αίθουσες 

τέχνης και μουσεία, αλλά και πανέμορφα φυσικά τοπία και έντονη νυχτερινή 

ζωή, η «βασιλεύουσα» δε μοιάζει με καμιά άλλη πόλη. Καμία λέξη δε μπορεί 

να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει κανείς όταν περπατά στη γέφυρα του 

Γαλατά το σούρουπο, με τους δεκάδες ψαράδες να δολώνουν τα αγκίστρια 

τους στη θάλασσα του Βοσπόρου και τους γλάρους να «στολίζουν» τον 

ουρανό σα λευκά, ιπτάμενα λουλούδια. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει 

την αίσθηση του να χάνεσαι στα απέραντα παζάρια του Sultanahmet, τα 

γεμάτα αρώματα, γεύσεις και ήχους ή να απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό 

ατμόλουτρο σε ένα από τα παραδοσιακά χαμάμ. 

    Η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη μοναδική και φαίνεται πως όλο και 

περισσότεροι το έχουν καταλάβει, καθώς τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός της 

έχει αυξηθεί σημαντικά και υπάρχουν περισσότερα εστιατόρια, μπαρ, γκαλερί 

και κλαμπ γύρω από την πόλη, από ό, τι τζαμιά (και πραγματικά η 

Κωνσταντινούπολη είναι γεμάτη τζαμιά). 

     Η παλαιά Κωνσταντινούπολη και η συνοικία Beyoğlu, ενώνονται με τη 

γέφυρα του Ατατούρκ, αλλά και την περίφημη γέφυρα του Γαλατά, σημείο 

αναφοράς της ιστορίας της Πόλης: Από τη μια μεριά βρίσκεται το 

Sultanahmet, με την Αγιά Σοφιά, το Μπλε Τζαμί, το Μεγάλο Παζάρι και το Top 

Kapi και από την άλλη, το πιο… ευρωπαϊκό πρόσωπο της πόλης, με την 

πλατεία Taksim, απ’ όπου ξεκινά ο μεγάλος πεζόδρομος Istiklal, με τα 

καταστήματα, τα καφέ, τα εστιατόρια και τα μπαρ. 

 

 Μπλε τζαμί:  
   Το Μπλε Τζαμί ή Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ, είναι το ωραιότερο και 

μεγαλύτερο τζαμί στην Κωνσταντινούπολη, ξακουστό και για την αρμονία του. 

Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ισλαμικής 

αρχιτεκτονικής και χτίστηκε μεταξύ 1609 και 1616 με διαταγή του σουλτάνου 

Αχμέτ Α' στο κέντρο της νοτιοδυτικής πλευράς του ιπποδρόμου, επίτηδες 

απέναντι από την Αγία Σοφία, έτσι ώστε να δεσπόζει κατά την προσέγγιση 

των πλοίων. Μάλιστα, ο αρχιτέκτονας του Αχμέτ του Α΄, είχε λάβει εντολή να 

μη λυπηθεί κανένα έξοδο, προκειμένου να δημιουργήσει τον πιο εντυπωσιακό 
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και όμορφο τόπο λατρείας του Ισλάμ στον κόσμο και το Μπλε Τζαμί είναι το 

μοναδικό στην Τουρκία που έχει έξι μιναρέδες. 

 

 Κρουαζιέρα στο Βόσπορο: 
    Ο στενός πορθμός του Βοσπόρου, το όριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, 

ενώνει την Μαύρη Θάλασσα με την Θάλασσα του Μαρμαρά. Οι ακτές του 

στενού είναι πυκνοκατοικημένες, ενώ δύο γέφυρες ενώνουν τις πλευρές του: η 

γέφυρα Bogazici και η γέφυρα Fatih Sultan Mehmed. 

 Ντολμάμπαχτσέ: 
    Επί της ευρωπαϊκής ακτής του Βοσπόρου, βρίσκεται το εντυπωσιακό 

ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε, παλιά κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό 

κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1856 μέχρι το 1922, με 

εξαίρεση την περίοδο 1889-1909. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1843 και το 

κόστος της ανέγερσης έφτασε τα 5 εκατομμύρια οθωμανικά χρυσά νομίσματα, 

το ισοδύναμο δηλαδή 35 τόνων χρυσού! Αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του 

Κεμάλ Ατατούρκ, που άφησε εδώ την τελευταία του πνοή στις 10 Νοεμβρίου 

του 1938. Το ανάκτορο λειτουργεί ως μουσείο από το 1960 και δέχεται 

καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες. 

 

 Πύργος του Γαλατά: 
     Ο μεσαιωνικός, κυκλικός, πέτρινος πύργος που βρίσκεται στην περιοχή 

Γαλατά της Κωνσταντινούπολης και δεσπόζει στη βόρεια πλευρά του 

Κεράτιου κόλπου, φτάνει τα 67 μέτρα και χτίστηκε από τη γενουατική παροικία 

της Κωνσταντινούπολης το 1348/9. Στην κορυφή του υπάρχει εστιατόριο και 

καφετερία, με πανοραμική θέα της παλιάς Κωνσταντινούπολης. 
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