
“ Η Πόλη του Χθες και του Σήμερα” 

PROJECT  



Σημερινή κουλτούρα – συνήθειες της Πόλης 

Αγιογραφίες, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, Μνημεία  

Βυζαντινή Μουσική ως προέκταση της δημοτικής  

 

Θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε 



 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. 

 Είναι μια έκφραση της εκκλησιαστικής πίστεως και ζωής και 
δημιουργεί μια νέα ατμόσφαιρα κατάνυξης και πνευματικής 
ανάτασης 

Αγιογραφίες 





 Τα έργα της αγιογραφίας κατατάσσονται 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). 

  Η μεταβυζαντινή και νεοελληνική εκκλησιαστική ζωγραφική 
υποδιαιρείται στη Μεταβυζαντινή Αγιογραφία(1453-1830) και στη 
Νεοελληνική και Σύγχρονη Αγιογραφία(1830 και εξής). Η εποχή 
αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αξιόλογα έργα της, 
άφθονες φορητές εικόνες και έργα μικροτεχνίας.  

 

Αγιογραφίες 





 Η 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. Σήμερα αποτελεί ένα από τα 
σπουδαιότερα καταφύγια Βυζαντινών ψηφιδωτών!  

Ψηφιδωτά 









 Η Μονή του Δαφνίου: 

 Η Μονή Δαφνίου είναι ένα από τα αριστουργήματα της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα φημισμένη για τα όμορφα εσωτερικά 
ψηφιδωτά της. 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. 

Ψηφιδωτά 







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. Μέρος του χάρτη περιλαμβάνει 
την παλαιότερη σωζόμενη χαρτογράφηση των Αγίων Τόπων και 
ιδιαίτερα της Ιερουσαλήμ και περιέχει πάνω από δύο εκατομμύρια 
ψηφίδες.  

Ψηφιδωτά 







  ΧΡΥΣΗ ΠΥΛΗ: 

Είναι μια μνημειακή είσοδος κοντά στο νότιο άκρο των τειχών της 
Κωνσταντινούπολης που κτίστηκαν από το Θεοδόσιο Β’. Aπό 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 τέλει του 13ου αιώνα . 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 ). 

Μνημεία 





  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 .  

 ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ: 

Η στήλη του Κωνσταντίνου είναι από τα αρχαιότερα μνημεία της πόλης αν 
όχι το αρχαιότερο .Ο μέγας Κωνσταντίνος στην περιοχή έφτιαξε ένα 
μεγάλο φόρουμ το οποίο ήταν κυκλικό και κατείχε στη ζωή της πόλης και 
τις επίσημες τελετές σημαντικό ρόλο 

Μνημεία 





  ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΛΕΟΝΤΟΣ: 

 To ανάκτορο του βουκολεοντος λειτούργησε ως έπαυλη και μόνο ο 
ανώτερος όροφος ήταν κατοικήσιμός ενώ το κάτω τμήμα 
χρησίμευε ως στρατώνας η καταυλισμός για τους ναύτες. 

 ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΖΕΥΞΙΠΠΟY: 

Ήταν διακοσμημένα με πλήθος αγαλμάτων θεοτήτων μυθολογικών  
ηρώων και φημισμένων ελλήνων και ρωμαίων.  

Μνημεία 



Μπλε τζαμί: 

Το Μπλε Τζαμί ή Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ, είναι το ωραιότερο και 
μεγαλύτερο τζαμί στην Κωνσταντινούπολη, ξακουστό και για την 
αρμονία του αποτελώντας το πιο εντυπωσιακό και όμορφο τόπο 
λατρείας του Ισλάμ στον κόσμο και το Μπλε Τζαμί είναι το μοναδικό 
στην Τουρκία που έχει έξι μιναρέδες. 

Σημερινή Κουλτούρα- Συνήθειες 





    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.  

 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.  

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 



  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.  

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. 

 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 



 ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: 

Τα κλέφτικα τραγούδια ως διακριτό είδος των επικών 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 αμαρτωλών. Εδώ οι 
ήρωες  σε αντίθεση από τα ακριτικά δεν έχουν υπερφυσικές 
ικανότητες και είναι απλοί θνητοί. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 



 ΚΑΛΑΝΤΑ: 

Τα κάλαντα ή Κάλενδοι όπως ονομάζονταν στο Βυζάντιο, 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.  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 



ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ: 

Τα μοιρολόγια είναι ο πόνος των βαρυπενθούντων αλλά και η 
πεποίθηση στην ύπαρξη μεταθανάτιας ζωής. Η λέξη μοιρολόγι έχει 
δυο ερμηνείες ανάλογα με το α' συνθετικό που χρησιμοποιούμε. 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ: 

1.Το ανακάλημα της Κωσταντινούπολης 

2. Πάρθεν η Ρωμανία 

3. Ο θρήνος της Αγ. Σοφίας 

4. Της Πάργας 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 



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.  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 



 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 κοινή και 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 
β ζ ή ή  
 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 



Ο Ακάθιστος ύμνος θεωρείται ως ένα αριστούργημα της 
βυζαντινής υμνογραφίας. 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. 

  ΚΟΝΤΑΚΙΟ: 

 Κοντάκιο, λέγεται συνήθως το προοίμιο Εκκλησιαστικών Ύμνων 
που εξ αυτού και μόνο ολόκληροι οι ύμνοι αυτοί χαρακτηρίζονται 
τελικά και ως κοντάκια  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 



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.  

 

Σημερινή Κουλτούρα- Συνήθειες 





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.  

Σημερινή Κουλτούρα- Συνήθειες 





Ο χορός των Δερβίσηδων: 

  Ο εκστατικός χορός των περιστρεφόµενων Δερβίσηδων είναι ένα 
θέαµα που σίγουρα δεν πρέπει να χάσει κανείς κατά την παραµονή 
στην πανέµορφη Βασιλεύουσα. Νύχτες µυσταγωγίας υπό τους 
ήχους της ζωντανής µουσικής των σούφι προσφέρουν µια 
µοναδική εµπειρία 

Σημερινή Κουλτούρα- Συνήθειες 



Ο Πύργος του Λεάνδρου 



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). 

Σημερινή Κουλτούρα- Συνήθειες 





 Κρουαζιέρα στο Βόσπορο: 

Ο στενός πορθμός του Βοσπόρου, το όριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, 
ενώνει την Μαύρη Θάλασσα με την Θάλασσα του Μαρμαρά.  

Ντολμάμπαχτσέ: 

Επί της ευρωπαϊκής ακτής του Βοσπόρου, βρίσκεται το εντυπωσιακό 
ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε, παλιά κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό 
κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το ανάκτορο λειτουργεί ως 
μουσείο από το 1960 και δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες. 

  

 

Σημερινή Κουλτούρα- Συνήθειες 







 

 

 

Ευχαριστούμε 

Η Ομάδα του Project:  

«Η Πόλη του Χθες και του Σήμερα»  
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