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▪ Καλησπέρα σας. Το project με το οποίο ασχοληθήκαμε έχει θέμα 
«Ταξιδεύοντας  στην  Πόλη του χτες και του σήμερα» 
Επικεντρωθήκαμε στην ιστορία, τα μνημεία, την θρησκευτική, 
πολιτική ζωή  της Πόλης   – Κωνσταντινούπολης , πριν και μετά 
την άλωσή της. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε με αυτή μας 
την μελέτη – έρευνα λίγο το μεγαλείο της Πόλης. Βέβαια το 
ταξίδι μας αυτό δεν τελειώνει εδώ. Με περισσότερη όρεξη, 
μεγαλύτερη φαντασία θα το συνεχίσουμε.... στην επόμενη μας 
προσπάθεια. 

 



Θέματα που αναλύσαμε...  

 Ιστορική Αναδρομή, Κοινωνική – Θρησκευτική – Πολιτική ζωή ΠΡΙΝ 
την Άλωση. 

Μνημεία, αξιοθέατα, πολιτιστική ζωή ΠΡΙΝ την Άλωση. 

Πολιτιστική ζωή – κουλτούρα στην Πόλη του σήμερα.  

  Οι Έλληνες της Πόλης σήμερα, η ζωή και οι σχέσεις με τους 
Τούρκους συμπολίτες. Ο Ρόλος του Πατριαρχείου. 







Ιστορική Αναδρομή 

Η Κωνσταντινούπολη,διεθνώς γνωστή σήμερα ως 
Ιστανμπούλ,είναι κτισμένη εκατέρωθεν του Κεράτιου κόλπου στο 
στόμιο του Βοσπόρου 

Αποτελούσε καίριο στρατηγικό σημείο και σημαντικό 
συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο ανάμεσα στην Ευρώπη και την 
Ασία,τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. 

Αποτελεί τη μοναδική πόλη στον κόσμο που βρίσκεται σε δύο 
ηπείρους,την Ευρώπη και την Ασία. 

 

 



Ιστορική Αναδρομή 

Η πόλη ονομαζόταν από την ίδρυσή της το 658 π.Χ. έως και το 330 
μ.Χ. Βυζάντιο. 

Το 196 μ.Χ. και για σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε επίσης την 
ονομασία Augusta Antonina από τον αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβήρο. 

Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α',στα εγκαίνιά της το 330 την 
μετονόμασε Νέα Ρώμη,όνομα που όμως δεν επικράτησε,καθώς η 
πόλη έγινε γρήγορα γνωστή ως Κωνσταντινούπολη,πόλη του 
Κωνσταντίνου,από το όνομα του ιδρυτή της. 

 





Πολιτική του Βυζαντινού κράτους 

Η έννοια της αυτοκρατορικής ιδέας προέρχεται από την 
οικουμενικότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

ο αυτοκράτοράς της θεωρούνταν μοναδικός και αυτοκράτορας 
όλου του κόσμου. 

Στο Ρωμαϊκό κράτος της Χριστιανικής ανατολής ο αυτοκράτοράς 
του ήταν ο εκλεκτός του Θεού και ηγέτης όλων των υπολοίπων 
κρατών. 

 



Πολιτική Ζωή 

  Πολλοί ήταν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Για αυτό το λόγο τους χωρίζουμε 
σε Δυναστείες. 

 Συνολικά, οι αυτοκράτορες, χωρίζονται σε 13 (δεκατρείς) δυναστείες:  

o α) Η Δυναστεία του Μ. Κωνσταντίνου (324-378) 

o β) Η Δυναστεία του Μ. Θεοδοσίου (379-457)  

o γ) Η Δυναστεία του Λέοντα (457-518) 

o δ) Η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610) 

o ε) Η Δυναστεία του Ηρακλείου (610-717) 

o στ) Η Δυναστεία των Ισαύρων (717-820) 

o ζ) Η Δυναστεία του Αμορίου (820-867) 

 



Πολιτική Ζωή 

o η) Η Μακεδονική δυναστεία (867-1059) 

o θ) Η Δυναστεία των Δούκων (1059-1081) 

o ι) Η Δυναστεία των Κομνηνών (1081-1185) 

o ια) Η Δυναστεία των Αγγέλων (1185-1204) 

o ιβ) Η Δυναστεία των Αυτοκρατόρων της Νίκαιας (1204-1258) 

o ιγ) Η Δυναστεία των Παλαιολόγων (1258-1453) 

Συνολικά, στο θρόνο της Βυζαντινής εξουσίας, κάθισαν  89 
(ογδόντα εννέα) αυτοκράτορες. 

 

 

 



Πολιτική Ζωή 

Κυριότεροι αυτοκράτορες: 

Ιουστινιανός:  

o Έζησε από το 482-565 μ.Χ. Ήταν από του πλέον ικανούς 
αυτοκράτορες. 

o κατέστειλε τη στάση του Νίκα (από το σύνθημα των στασιαστών), 
που αναστάτωσε την Κωνσταντινούπολη και απείλησε το θρόνο 
του.  

o αποκατέστησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην παλαιά της έκταση 
και αναδιοργάνωσε εσωτερικά το κράτος.   

 

 



Πολιτική Ζωή 

Μέγας Κωνσταντίνος: 

1.   Υπέγραψε το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μ.Χ. με το οποίο 
θεσπιζόταν η αρχή της ανεξιθρησκίας. Έτσι, για πρώτη φορά ο 
Χριστιανισμός βρισκόταν υπό την προστασία του αυτοκράτορα. 

2.   Μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του από τη Ρώμη 
στην Κωνσταντινούπολη. 

3.    Συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325 
μ.Χ., την πλέον καθοριστική για την μετέπειτα παγκόσμια εξέλιξη της 
ορθόδοξης Εκκλησίας. 



Θρησκευτική Ζωή 

Ο  συνδυασμός της ανάμειξης του Χριστιανισμού με τον 
ειδωλολατρικό ελληνισμό δημιούργησε ένα νέο χριστιανικό 
ελληνικό ανατολικό πολιτισμό, ο οποίος έμεινε  γνωστός στην 
ιστορία με το όνομα Βυζάντιο. 

Από τον 4ο αιώνα η αυτοκρατορία αναγνωρίζει ως επίσημη 
θρησκεία της ,το Χριστιανισμό. 

Ο αυτοκράτορας δεν είναι μόνο ανώτατος ηγεμόνας του κράτους. 
Είναι παράλληλα ο προστάτης της Εκκλησιάς του ορθού δόγματος 
αλλά και η προσωποποίηση του χριστιανικού κράτους που του 
εμπιστεύτηκε ο Θεός . 



Θρησκευτική Ζωή. 

Το 843 στη Κωνσταντινούπολη η εικονομαχία έληξε με την 
αποκατάσταση των εικόνων από τη Θεοδώρα και τους συνεργάτες 
της Βάρδα και Θεόκτιστο.  

Το Σχίσμα  που έγινε το 1054 μ.Χ. δίχασε βαθιά το χριστιανικό 
κόσμο. Απέκλεισε κάθε δυνατότητα συνεννόησης και αλληλεγγύης 
ανάμεσα στην δυτική και ανατολική Εκκλησία. 

Διαίρεσε το χριστιανισμό σε δυτικό ρωμαιοκαθολικισμό και 
ανατολική ορθοδοξία. 

 





Κοινωνική Ζωή 

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (330-1453) υπήρξε μία από τις πλέον 
μακραίωνες κρατικές δομές στην μέχρι τώρα ανθρώπινη 
καταγεγραμμένη ιστορία επιβιώνοντας χάρη στον πολιτισμό που 
είχε αναπτύξει. 

  Ήταν ένα σύστημα πανίσχυρης πολιτικής διακυβέρνησης. 

 

 



Κοινωνική Ζωή 

Η βυζαντινή αυτοκρατορία διακρίνεται από τους ιστορικούς του 
Βυζαντίου σε τρεις περιόδους:  

o Την Πρώιμη περίοδο (324-337) . 

o Την μέση περίοδο (610-1071) . 

o Την ύστερη περίοδο (1071-1453) . 



Κοινωνική Ζωή 

Η εργασία θα δομηθεί σε τρία διακριτά μέρη: 

o Στο πρώτο μέρος.                                                                                                         
( παρουσιάζεται ο ρόλος του αυτοκράτορα διαχρονικά, δεδομένης 
της κυρίαρχης θέσης του). 

o . Στα δύο επόμενα μέρη.                                                                  
(παρουσίαση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στις δύο διακριτές 
περιόδους).  



Κοινωνική Ζωή 

Ο Αυτοκράτορας διαχρονικά... 

o Ο βυζαντινός αυτοκράτορας αποτελούσε το κεντρικό σημείο της 
αυτοκρατορίας. 

o Η εκλογή του γινόταν με βάση τον συσχετισμό δυνάμεων την 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή των τριών φορέων εκλογής: της 
Συγκλήτου, του στρατού και του λαού.  

o Στην πρώιμη περίοδο. 

o Στα χρόνια που ακολούθησαν η διακυβέρνηση έγινε απολυταρχική. 



Κοινωνική Ζωή 

Η Σύγκλητος ως σώμα αποτελούσε κληρονομιά από την ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία. 

Τα μέλη της αποτελούσαν την ανώτατη κοινωνική ομάδα της 
αυτοκρατορίας και πολλοί αυτοκράτορες υπήρξαν μέλη της. 

Την επόμενη διαστρωμάτωση στην ανώτερη κοινωνία 
αποτελούσαν τα μέλη των επαρχιακών βουλευτηρίων.  



Κοινωνική Ζωή 

Στην ανώτερη δημόσια διοίκηση εμπλέκονταν και οι επίσκοποι των 
επαρχιών. 

Στα μεσαία αστικά στρώματα περιλαμβάνονταν ποικίλες 
επαγγελματικές κατηγορίες. 

Κατώτερα αστικά στρώματα – Όχλος. 

Οι δούλοι. 



Μνημεία - πολιτιστική ζωή. 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

o  Ο Βυζαντινός ναός της Αγ. Σοφίας ήταν το 360 μέχρι το 1453 ορθόδοξος 
καθεδρικός ναός της Κωσταντινούπολης, με εξαίρεση την περίοδο 1204-
1261 κατά την οποία ήταν ρωμαιοκαθολικός ναός. 

 

 



Μνημεία - πολιτιστική ζωή. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ: 

 

 

 

 

 

o Ιδρύθηκε ως ''επισκοπή Βυζαντίου'' από τον απόστολο Ανδρέα. Η αρχαία 
πόλη του Βυζαντίου στάθηκε αργότερα πρωτεύουσα της Ανατολικής 
Ρωμαικής Αυτοκρατορίας από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. 

 

 



Μνημεία - πολιτιστική ζωή. 

ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ: 

 

 

 

 

 

o Άξια αναφοράς είναι επίσης τα κάστρα κατά μήκους του Βοσπόρου, 
όπου κυριαρχούν το Ρούμελι Χισάρ στην Ευρωπαική Τουρκία, και 
το κάστρο του ανατολικού Χισάρ στην ασιατική ακτή. 

 

 



Μνημεία - πολιτιστική ζωή. 

ΤΖΑΜΙ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΑΧΜΕΤ: 

 

 

 

 

 

o Το τζαμί χτίστηκε μεταξύ το 1609-1616 με διαταγή του σουλτάνου 
Αχμέτ Α΄, από τον οποίο πήρε το όνομα του. Βρίσκεται πολύ κοντά 
στο Τοπκαπί. 

 

 



Μνημεία - πολιτιστική ζωή. 

 

ΤΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ: 

 

 

 

 

o Το επταπύργιο της Πόλης, στα τούρκικα Γεντί κουλέ, είναι ένα 
κάστρο ενσωματωμένο στα τείχη της. 



Μνημεία - πολιτιστική ζωή. 

 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ: 

 

 

 

 

 

o Θεμελιώθηκε από τον αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβήρο τον 3ο αιώνα 
μ.Χ.,  κατά την ανοικοδόμηση της πόλης. 

 

 



Μνημεία - πολιτιστική ζωή. 

ΠΥΡΓΟΣ  GALATA: 

 

 

 

 

 

o Χτίστηκε το 1348 από τους Γενοβέζους. Κατά την οθωμανική 
περίοδο χρησιμοποιήθηκε ως πρατήριο. 

 

 



Μνημεία - πολιτιστική ζωή. 

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: 

 

 

 

 

 

o Η μονή της χώρας, γνωστή σήμερα ως Καχριέ τζαμί, υπήρξε 
ελληνικό χριστιανικό μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη που 
μετατράπηκε από τους Οθωμανούς σε τζαμί κατά τον 16ο αιώνα. 

 

 



Μνημεία - πολιτιστική ζωή. 

ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ: 

 

 

 

 

 

o Τα  Θεοδοσιανά  τείχη της Κωνσταντινούπολης είναι γνωστά ως 
χερσαία τείχη με τα οποία ο Θεοδόσιος Β' τείχισε την πρωτεύουσα 
της ανατολικής Ρωμαικής Αυτοκρατορίας. 

 

 



Μνημεία - πολιτιστική ζωή. 

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ: 

 

 

 

 

 

 

o Ο ναός της Αγ.Ειρήνης, ήταν ελληνική χριστιανική εκκλησία στην 
Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το μνημείο είναι γνωστό με το ομώνυμο 
όνομα ως μουσείο στο παλάτι Τοπκαπί. 

 

 



Μνημεία - πολιτιστική ζωή. 

ΑΥΓΟΥΣΤΑΙΟΝ: 

 

 

 

 

 

o Χώρος με ιδιαίτερη αίγλη. Θεωρείται πως είχε ιδεολογική και 
συμβολική σημασία, καθώς συνέδεε τον ορθόδοξο ναό με το 
αυτοκρατορικό εθιμοτυπικό. 

 

 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ  
 

ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 

Κατά τις  ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
κυριαρχούν πολλά ήθη, έθιμα και πατροπαράδοτες παραδόσεις. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μάλιστα η παρουσίαση εθίμων της Πόλης. 

Βασιλόπιτα: 

Μία παράδοση της Κωνσταντινούπολης… 

Η καλή Χέρα… 

 





 
Έθιμα του Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη 

Μεγάλη Τρίτη στον Πατριαρχικό Ναό… 

Μεγάλη Παρασκευή πρωί: Οι Επτά Επιτάφιοι και η Ζουλόπετρα … 

Η περιφορά του επιταφίου στα χωριά… 

Ανάσταση στο Νιχώρι … 

  Το Πασχαλινό τραπέζι… 

 



Η σχέση με την Τουρκία 

Η στάση της τουρκικής κοινής γνώμης στην Τουρκία απέναντι στο 
Πατριαρχείο αντιπροσωπεύεται από δύο ομάδες ανθρώπων: 

Η πρώτη, που αναγνωρίζει τον οικουμενικό χαρακτήρα του 
Πατριαρχείου, διαιρείται σε δύο υποομάδες: 

• Η α΄ υποομάδα... 

• Η β΄ υποομάδα. Αυτή περιλαμβάνει κατά βάση φιλελεύθερους της 
δεξιάς και της αριστεράς, αλλά και κάποιους διπλωμάτες που έχουν 
αποσυρθεί. 

Η δεύτερη ομάδα, η οποία αποτελεί και την πλειοψηφία, είναι οι 
εθνικιστές… 



Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
Πατριαρχείο. 

Σήμερα, το Πατριαρχείο αντιμετωπίζει δύο βασικές δυσκολίες: 

o Η πρώτη... 

o Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα... 



Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
Πατριαρχείο. 

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για την ένταση στις σχέσεις μεταξύ του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και του τουρκικού κράτους κατά τη 
ρεπουμπλικανική περίοδο: 

o Ο πρώτος είναι η «οθωμανική» κληρονομιά. 

o Ο δεύτερος είναι η αντίληψη περί του «εσωτερικού εχθρού». 

 

 



Το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο στην 
Κωνσταντινούπολη. 

Το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο στην ιστορία των Ελλήνων της 
Πόλης είναι πλέον γεγονός, χάρη στην πρωτοβουλία ομάδας νέων 
ομογενών, με επικεφαλής τον δημοσιογράφο κ.Ανδρέα 
Ρομπόπουλο.  

Ο σταθμός εκπέμπει μόνο ελληνική μουσική, με λαϊκό πρόγραμμα 
και ρεμπέτικα τραγούδια. Καθημερινά, μεταδίδονται τρία 
ενημερωτικά δελτία για τις εκδηλώσεις των Ελλήνων της 
Κωνσταντινούπολης και πέντε ειδησεογραφικά, με ειδήσεις που 
αφορούν στον Ελληνισμό της Πόλης και τα ελληνο-τουρκικά.  

 



Γενικές παρατηρήσεις. 

Μειωμένος συνεχώς εμφανίζεται ο αριθμός των Ελλήνων που κατοικούν 
στην Κωνσταντινούπολη σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του BBC. 

o Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν πλέον λιγότεροι από 3.000 Ελληνες ως 
μόνιμοι κάτοικοι. Ο κίνδυνος για τον αφανισμό του ελληνικού στοιχείου 
είναι παραπάνω από εμφανής. 

o Αξίζει να αναφερθεί η δήλωση ενός Ελληνότουρκου δάσκαλου στην 
Κωνσταντινούπολη, του Γιώργου Στεφανόπουλου, στο BBC που 
συγκρίνοντας την εποχή που ήταν μαθητής εκείνος στο σχολείο που 
διδάσκει υπήρχαν το 1960 έξι τάξεις ενώ πλέον υπάρχει μόνο ένας 
μαθητής! 

o  "Αυτές τις μέρες η κοσμοπολίτικη Ιστανμπούλ ανακαλύπτει τον ελληνικό 
πολιτισμό" αναφέρει το BBC τονίζοντας "την έντονη παρουσία μουσικών 
παραστάσεων και εκθέσεων στη Πόλη". 
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▪ Gerard  Walter, Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο.  

 

 

 

http://www.impatokratoros.gr/
http://www.plus4u.gr/showsubcat.php?Cat=108&SubCat=%C9%D3%D4%CF%D1%C9%CA%C1&Extra=developer=%D6%D1%C1%CD%D4%C6%C7%D3+%C3.&sArSearch=%D6%D1%C1%CD%D4%C6%C7%D3+%C3.&From=Menu
http://www.omogeneia-turkey.com/
http://www.tovima.gr/
http://dealnews.gr/
http://constantinople.ehw.gr/
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