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Αντί προλόγου  

Βυζάντιο 

 Ιστορία : …διδάσκαλος της πείρας των αιώνων 

 

«καλλίστη παιδεία προς αληθινό βίο»  

Πολύβιος 

 

«φιλοσοφία δια παραδειγμάτων» 

Θουκιδίδης 

 

  



Αντί προλόγου  

Βυζάντιο 

  Ελλάδα : …τόπος ευσέβειας και ελευθερίας, 

ιδιαίτερα από τότε που έλαμψε «το Φώς του 

κόσμου».  

 Βυζάντιο: …περίοδος λαμπρή του έθνους, για 

την ιδιαίτερη αποστολή που διαδραμάτισε.  

 

  



Βυζάντιο 

 …Εθνικός και θρησκευτικός κυματοθραύστης, για 

11 αιώνες, παραδίδει αγνό τον εθνισμό και αλώβητη 

την πίστη. 

 

  



Βυζάντιο 

 …άμβωνας της αλήθειας, που μας κληροδοτεί τρεις 

σπουδαίους πνευματικούς θησαυρούς, αιώνιους και 

παγκόσμιους. 

Τα συγγράμματα των πατέρων, 

Τα πρακτικά των Συνόδων, και 

Την Ιερή λειτουργία που τελείται στους ναούς. 

 

  



Βυζάντιο 

 …ο πνευματικός φάρος που ακτινοβολεί, τα 

γράμματα, τις επιστήμες, τις τέχνες, τα ήθη, την πίστη 

και τον πολιτισμό. 

 

 

  



Βυζάντιο 

 …όαση έργων πολιτισμού και ευποιίας, ιεραποστολής 

και  ηρωισμού. 

 

 

  



                     

          Η πόλη μας… 

Η ιστορία μας… 

Χώροι, μνημεία, πρόσωπα… 

  Αιώνια σύμβολα…, 

 παρέμειναν αναλλοίωτα, δεν  έσβησαν με το πέρασμα 
του χρόνου, απόδειξη της δημιουργικής ευφυΐας του 

ανθρώπου και πανανθρώπινων αξιών. 

Μαρτυρούν ένα πολιτισμό, μια πολιτιστική παράδοση, 
συνδέονται με σημαντικά στάδια της ανθρώπινης 

ιστορίας, γι΄ αυτό κατέχουν εξέχουσα οικουμενική αξία 
και αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς της 

ανθρωπότητας. 

 Θεσσαλονίκη,… 



Το έργο μας… 

Με σεβασμό μελετούμε έργα ανθρώπων με άρωμα 

ορθοδόξου πνεύματος , τα οποία γίνονται πυξίδα για 

ένα ελπιδοφόρο αύριο, πηγή έμπνευσης και σπίθας 

δημιουργικής. 

 

 

 

Ο Πατριάρχης Φώτιος (3ος αριστερά) συζητά με τους μαθητές του  
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Η πόλις 

Ανάμεσα στις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης 
κατέχει τα πρωτεία του πνευματικού πολιτισμού, 

δέχτηκε το Φώς και φωτίστηκε ο σήμερα πολιτισμένος 
κόσμος μας. 



 Η ονομασία 
«Αγιοτόκος» , γιατί εδώ συναντάς τη γνήσια 

έκφραση της ορθοδοξίας, εδώ ευαισθητοποιείται το 
θρησκευτικό αισθητήριο των κατοίκων , αλλά και 

των επισκεπτών της. 

 



Η πρωτεύουσα  

Στην αυγή της μετά 
Χριστού εποχής, ο 
Απόστολος Παύλος 
έσπειρε το λόγο του 

ευαγγελίου στην πόλη, 
καλλιέργησε τους 

πρώτους χριστιανούς 
και έβαλε τα θεμέλια 

της πρώτης 
αποστολικής 

πρωτεύουσας της 
Ευρώπης. 



Η παρακαταθήκη 

Αργότερα γράφει τις δύο προς Θεσσαλονικείς 
επιστολές και εγκαινίασε τον καινούργιο πολιτισμό 
της ανθρωπότητας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας. 



Ο  πολιτισμός 

Η πολιτεία του ανθρώπου, ο τρόπος σκέψης και ζωής 
του , όπως καθορίζεται από τον ποιο Θεό πιστεύει, πως 

τον άλλο αγαπά, και πόσο για το μέλλον ελπίζει. 



Οι Θεσσαλονικείς 

Πίστεψαν στον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, 
αγαπούσαν σαν αδελφούς τους συνανθρώπους τους, και 

είχαν βέβαιη την ελπίδα ότι η ζωή δεν καταργείται με τον 
θάνατο, αλλά συνεχίζεται με μια αιώνια, άφθαρτη μορφή.  



Οι Θεσσαλονικείς 

Γνώρισμα της ζωής των πρώτων χριστιανών της Θεσσαλονίκης 
αναδεικνύεται κατά την μαρτυρία του απόστολου Παύλου ένα 

τρίπτυχο η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα.  



Οι σχέσεις 

Τρία μεγέθη που περιγράφουν τη σχέση του 
ανθρώπου με το Θεό, με τον συνάνθρωπό του και με 
τον εαυτό του αντίστοιχα, σχέσεις που δημιουργούν 

ακριβώς τον πολιτισμό. 



Η επαλήθευση 

Το τρίπτυχο της πίστης ,αγάπης και ελπίδας, επαληθευόταν γνήσια με 

το έργο της πίστης, τον ευαγγελισμό προς τους απίστους, με τον κόπο 

της αγάπης, την προσφορά σ΄ όσους είχαν ανάγκη και την υπομονή 

της ελπίδας , την εγκαρτέρηση στους διωγμούς και τις θλίψεις. 

Ο άγιος Ευστάθιος εξελέγη το 1174 αρχιεπίσκοπος 

Θεσσαλονίκης. Μέλημά του ήταν η ανόρθωση του 

καταπεσμένου ηθικά και πνευματικά λαού και κλήρου και 

η βελτίωση και εξύψωση του μοναχικού βίου. 
Η οσία Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκη, 
έκοιμήθη έν ειρήνη τό 892 



Η ασφάλεια 

Μ΄αυτό τον τρόπο ασφαλίζεται ο άνθρωπος, από την 
διαφθορά της πνευματικής του υπόστασης και την 
ποιοτική υποβάθμισή του, γίνονται θώρακας και 

περικεφαλαία, προστασία της καρδιάς και των αισθήσεών 
του, προστασία του νού και της σκέψεώς του. 



Οι αξίες 

Η θεμελίωση του νέου πολιτισμού της ανθρωπότητας 
προβάλλει διαχρονικές αξίες, αιώνιες, που γίνονται ιερή 

παράδοση και διαφυλάσσονται από γενιά σε γενιά. 



Οι θησαυροί 

Το στέμμα της Θεσσαλονίκης στολίζεται με πολύτιμα 
πετράδια και σκορπίζουν τις μαρμαριγές τους σ΄ανατολή 

και δύση, στην Ελλάδα και σ΄όλη την Οικουμένη. 



Η μεγάλη επίσκεψη 

Εκείνα που έδωσαν μοναδική λάμψη και χάρη στο 
πρόσωπό της , είναι όσα της χάρισε ο Θεός με την 

προσωπική του επίσκεψη στην πόλη 

«Έλληνες συναντούν το Χριστό, μετά τη διδασκαλία του», Ιωάννης, ΙΒ’, 20-23. 

Βυζαντινή μικρογραφία, Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων. 



Η δόξα 

Η πιο μεγάλη ώρα της Θεσσαλονίκης ήταν αναμφίβολα η ώρα που 

δέχτηκε τον απόστολο των Εθνών . Ο Απόστολος Παύλος με τις 

επιστολές του προς Θεσσαλονικείς, έκανε την Θεσσαλονίκη 

γνωστή και θαυμαστή στην οικουμένη και ένδοξη στον ουρανό. 



Ο προστάτης 

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος λαμπρύνει την  Ιστορία της, 

αφού με το μαρτύριό του, ρίζωσε την πίστη στις ψυχές των 

Θεσσαλονικέων. Ο ίδιος καλλιέργησε την πόλη με την κατήχηση 

και την ιεραποστολή. 

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης – Θεοφάνης ο Κρης, 
Μονή Μεγίστης Λαύρας, 1535 – 1541 μ.Χ. 
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Ο μυροβλύτης 

Το δένδρο της πίστεως ευδοκίμησε και στα χρόνια που 

ακολούθησαν έβγαλε βλαστούς απλώθηκε στην πόλη αλλά και 

στην υφήλιο. 



Οι καρποί 

Η Θεσσαλονίκη γέννησε μάρτυρες και νεομάρτυρες, οσίους και 

ιεραποστόλους, παρθένους και ομολογητές, διδασκάλους και 

πατέρες της εκκλησίας. 



Οι καρποί 



Ο συνεχιστής της Πατερικής Παραδόσεως 

Ξεχωριστή θέση κατέχει ο «ποιμήν ο καλός», «θεολόγων το 
στόμα, της ησυχίας σκήνωμα και της σοφίας οίκος», ο Άγιος 

Γρηγόριος ο Παλαμάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης  

 

 



Ο συνεχιστής της Πατερικής Παραδόσεως 
Ανέδειξε την πόλη έπαλξη και φάρο ορθοδοξίας, τη 

στόλισε όχι μόνο με το αίμα του μαρτυρίου , αλλά και με το 
μελάνι της αληθινής θεολογίας που έσταξε με την ζωή του 



Η ιερή αποστολή 
Το φως της ορθοδοξίας διαδόθηκε σ΄όλη την Ευρώπη με τους 

αγίους Ιεραποστόλους, τους Κύριλλο και Μεθόδιο και στέφθηκε η 
πόλη με τα στεφάνια των ισαποστόλων. 



Η πορεία στον χρόνο 
Οι φωτεινές αυτές μορφές σημαδεύουν και συγχρόνως χαράσσουν 

την ιστορία της πόλεως. Ο πνευματικός πολιτισμός της άντεξε 
μέσα στους αιώνες, έλαμψε μέσα σε σκοτεινούς καιρούς και 

προβάλλει σήμερα ακμαίος να αναζωογονήσει την γερασμένη 
ήπειρο. 



Η πορεία στον χρόνο 

Το Βυζάντιο σκέπτεται, προβληματίζεται, ψάλλει.  

Παράγει πνευματικά προϊόντα : από το ακριτικό έπος και το 
λειτουργικό τροπάριο έως την φιλοσοφική πραγματεία. 
Υψώνεται σε μια «θεωρία» του εν Τριάδι Θεώ, η οποία 
εκφράζεται στην Κωνσταντινούπολη και στο Άγιο Όρος, 

διατυπώνεται στις θεολογικές πραγματείες και στην 
υμνογραφία, απεικονίζεται στα ασύγκριτα ψηφιδωτά και στις 

θαυμαστές τοιχογραφίες. 

 



Έργα Πίστεως: Ψηφιδωτά 

Ο Χριστός μέσα σε δόξα που υποβαστάζουν δύο 

άγγελοι, τμήμα από την Ανάληψη, τέλη 9ου αι., 

Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφία. 

 

Ο απόστολος Ανδρέας με σταυρό και ο Παύλος με 

ευαγγέλιο ανάμεσα σε δέντρα με πλούσιο φύλλωμα, 

τμήμα από την Ανάληψη, τέλη 9ου αι., Θεσσαλονίκη, 

Αγία Σοφία. 



Έργα Πίστεως: Ψηφιδωτά 

Ναός Αγίας Σοφίας, Θεσσαλονίκη: οι άγγελοι που κρατούν τη δόξα του Χριστού είναι από τις 
ωραιότερες μορφές της βυζαντινής τέχνης. 



Έργα Πίστεως: Ψηφιδωτά 

Αγία Σοφία, τρούλος, ψηφιδωτό Ανάληψης. Tέλη 9ου αι. 



Έργα Πίστεως: Ψηφιδωτά 

Τμήμα από το ψηφιδωτό της ουράνιας Ιερουσαλήμ στον Άγιο Γεώργιο (Ροτόντα) στη Θεσσαλονίκη, 
5ος αι. 



Έργα Πίστεως: Ψηφιδωτά 

Ταώς : το Παγώνι, στις επιτύμβιες απεικονίσεις σύμβολο της Ανάστασης και της Αθανασίας, στα δε 
Βαπτιστήρια σύμβολο της καθόδου της Θείας Χάριτος στον βαπτιζόμενο.Άγιο Γεώργιο (Ροτόντα) 



Έργα Πίστεως: Ψηφιδωτά 

Περιστέρι : Σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, της φρόνησης 

και της ακεραιότητας. Άγιος Γεώργιος (Ροτόντα) 

Πελεκάνος : σύμβολο του Σταυρικού πάθους του 

Χριστού, ο οποίος δια του αίματός του ζωογονεί 

τους πιστούς. 



Έργα Πίστεως: Ψηφιδωτά 

Ο Άγιος Γεώργιος (ή Δημήτριος) προστάτης των 
παιδιών, ψηφιδωτό στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης 

Ο Άγιος Δημήτριος με τον επίσκοπο και τον 
έπαρχο ως κτήτορες, ψηφιδωτό στον Άγιο 
Δημήτριο Θεσσαλονίκης, πρώιμος 7ος αι. 



Έργα Πίστεως: Ψηφιδωτά 

Το ψηφιδωτό αυτό στη μονή του Οσίου Δαβίδ Θεσσαλονίκης, που είναι τοποθετημένο στην αψίδα του ιερού, παριστάνει το 
"όραμα" του προφήτη Ιεζεκιήλ με το Χριστό "αγένειο" να κάθεται πάνω σε ένα πολύχρωμο φωτεινό τόξο. 



Έργα Πίστεως: Ψηφιδωτά 

Λεπτομέρεια από το Όραμα του Ιεζεκιήλ με το μόσχο, το σύμβολο του ευαγγελιστή Λουκά 

Θεσσαλονίκη, μονή Οσίου Δαβίδ. 



Έργα Πίστεως: Ψηφιδωτά 

Λεπτομέρεια από το Όραμα του Ιεζεκιήλ με τον προφήτη σε στάση μεγάλου θαυμασμού 

Θεσσαλονίκη, μονή Οσίου Δαβίδ. 



Έργα Πίστεως: Τοιχογραφίες 

Λεπτομέρεια από την τοιχογραφία της Δευτέρας Παρουσίας με 
αγίους και μάρτυρες, 1030-1040, Θεσσαλονίκη, Παναγία 'των 
Χαλκέων‘. 

Τμήμα από την τοιχογραφία της Προδοσίας με 
τον Ιούδα να ασπάζεται τον Χριστό, 1310-1320, 
Θεσσαλονίκη, Άγιος Νικόλαος 'των Ορφανών'. 



Έργα Πίστεως: Τοιχογραφίες 

Τοιχογραφική παράσταση με τους 'τρεις παίδες εν 
καμίνω', 1360-1380, Θεσσαλονίκη, μονή Βλατάδων.. 

Τοιχογραφία του ζωγράφου Μανουήλ Πανσέληνου με 
παράσταση Βάπτισης, περ. 1300, Άγιον Όρος, Πρωτάτο. 



Έργα Πίστεως: Τοιχογραφίες 

Τοιχογραφία. Θεσσαλονίκη, Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού, Εν Κανά γάμος. 



Έργα Πίστεως: Αγιογραφίες 

Εικόνα τέμπλου με τη Γέννηση, έργο του Κρητικού 
ζωγράφου Θεοφάνη Στρελίτζα Μπαθά, 1546, Άγιον 

Όρος, μονή Σταυρονικήτα. 

Ο  Μυστικός Δείπνος: 



Έργα Πίστεως: Αγιογραφίες 

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού - ανάμεσα στα 
1535-1545 μ.Χ. (Kρητική σχολή, αποδίδεται στον 
Θεοφάνη) - Mονή Παντοκράτορος, Άγιον Όρος 



Έργα Πίστεως: Ξυλόγλυπτα 
εργόχειρα 

Το τέμπλο, είναι το χώρισμα που από τον καιρό των Πατέρων της Εκκλησίας, απομόνωνε το 

θυσιαστήριο από το ναό. Συμβολίζει τη διάκριση και ταυτόχρονα τη συνάντηση, αλλά χωρίς 

χωρισμό, μέσα στη Θεία Λειτουργία, του αιώνιου, ουράνιου κόσμου και του εφήμερου, γήινου 



Έργα Πίστεως: εργόχειρα 
εργόχειρα 

Χρυσοκέντητος επιτάφιος από την Θεσσαλονίκη, αρχές 14ου αι., Θεσσαλονίκη, Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού. 



Έργα Πίστεως: εργόχειρα 
εργόχειρα 



 Βυζαντινή λογοτεχνία 
   Η αγιολογία και η υμνογραφία, για 

παράδειγμα, είναι δύο νέα είδη που 

γνώρισαν μεγάλη άνθηση στο Βυζάντιο, 

δημιουργήματα της εξάπλωσης του 

χριστιανισμού και των λατρευτικών 

αναγκών της νέας θρησκείας. 

  Τα νέα λογοτεχνικά είδη απέβλεπαν 

στην δοξολογία του Θεού, στο δοξασμό των 

αγίων και στη Θέωση των ανθρώπων. 

Οι συγγραφείς μοναχοί με την γραφίδα, με 

την τέχνη τους και με την πίστη τους 

εξέφρασαν τον νέο ανθρωπισμό, τον οποίο 

έζησε το Βυζάντιο μέσα στις μονές, στην 

Αγία Σοφία και στις Συνόδους, τον 

λειτουργικό και Χριστοκεντρικό 

ανθρωπισμό. 



 Βυζαντινή λογοτεχνία 
   Η μυστική, ασκητική και 

λειτουργική Θεολογία μας χάρισε μια 

ρωμαλέα τέχνη, ένα ουσιώδη λόγο, 

πνευματικό και καλλιτεχνικό.  

 Η κλίμαξ του Ιωάννη, τα 

κοντάκια του Ρωμανού, η μυστική 

θεολογία του Διονυσίου του 

Αρεοπαγίτη, είναι σταθμοί στην 

ιστορία του πνεύματος. Είναι ορόσημα 

στην πορεία του ανθρώπου. 

 



Έργα Πίστεως: χειρόγραφα 

. 



Έργα Πίστεως: χειρόγραφα 

Ολοσέλιδο κόσμημα με τίτλους κεφαλαίων, 
από κώδικα με τις Ομιλίες του Γρηγορίου του 

Θεολόγου, 10ος αι., Άγιον Όρος, μονή Ιβήρων. 



Έργα Πίστεως: χειρόγραφα 

Μικρογραφία που εικονίζει την Ίαση του 

σεληνιαζόμενου, από Τετραευάγγελο, 13ος αι., 

Άγιον Όρος, μονή Ιβήρων. 

Πορτρέτο του ευαγγελιστή Ματθαίου, διακοσμητικό 
επίτιτλο και αρχικό B. Προέρχεται από τη Μονή 
Τιμίου Προδρόμου Σερρών  



 Βυζαντινή μουσική 

Ο προφητάναξ Δαβίδ παίζων τη λύρα του 

και η προσωποποίηση της Μελωδίας. 

Μικρογραφία από Βυζαντινό Ψαλτήριο του 

10ου αιώνα. 

 Μετά την αναγνώριση του 

χριστιανισμού από τον Μέγα 

Κωνσταντίνο και το τέλος των 

διωγμών, η εκκλησιαστική μουσική 

άρχισε να χρησιμοποιείται 

συστηματικά. Έτσι αποτέλεσε 

σπουδαίο λατρευτικό στοιχείο. 

 Οι ψαλμοί και οι ύμνοι αρχίζουν 

να ψάλλονται αντιφωνικά, ενώ 

χρησιμοποιείται και ο «καθ΄υπακοή» 

τρόπος ψαλμωδίας, που ο ένας 

«κατάρχει» του μέλους, δηλαδή 

ψάλλει μόνος του και οι λοιποί 

απηχούν. Η μουσική αυτή την 

περίοδο, άρχισε να αναπτύσσεται 

ελεύθερα και αβίαστα. 



 Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική 

Ιωάννης ο Δαμασκηνός κρατώντας ειλητάριο με 

ύμνο προς τη Θεοτόκο (Μιχαήλ Αναγνώστου 

1734 Βυζαντινό Μουσείο Χίου 

  Οι χριστιανοί μετά τους διωγμούς 

είναι ελεύθεροι να τελέσουν την λατρεία 

τους. Το εκκλησιαστικό μέλος 

καλλιεργείται επιμελώς και σημειώνει 

γρήγορη εξέλιξη. 

  Το υμνολόγιο πλουτίζεται με 

νέους ύμνους. Η άλλοτε πτωχή μουσική 

επένδυση των τριών πρώτων αιώνων, 

γίνεται πιο σύνθετη και παρουσιάζει 

μεγαλύτερες τεχνικές απαιτήσεις.  

 Διακρίνονται έτσι, οι τέσσερις 

κύριοι ήχοι και εμφανίζονται τα 

ειρμολογικά μέρη και έπειτα τα 

στιχηραρικά. 



 Βυζαντινοί Υμνογράφοι 

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (675-754)  

Ένας από τους σπουδαιότερους εκκλησιαστικούς 
συγγραφείς και υμνογράφους (Μικρογραφία 
χειρογράφου,Μονή Ιβήρων, Άγιον Όρος) 

 

Οι σημαντικότεροι υμνογράφοι αυτής της 

περιόδου ήταν οι: 

Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός (5ος-6ος αι.) 

 Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας 

Ανατόλιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

Γρηγόριος ο Διάλογος Πάπας Ρώμης 

Ανδρέας επίσκοπος Κρήτης 

Ιωάννης Δαμασκηνός (675-754) 

 Κοσμάς ο Μελωδός (675-754) 

 Ιωσήφ ο Υμνογράφος (9ος αι.), 

 Θεόδωρος Στουδίτης (759-826) 

Θεοφάνης ο Γραπτός 

Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων 

Γεώργιος Πισίδης 

Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

ο ομολογητής 

Λέων Βύζας ή Βυζάντιος 

Ανδρέας Πυρρός ή Πυρσός 

Λέων ο Σοφός 

 Κασσία μοναχή ή Κασσιανή (9ος αι.) 



 Βυζαντινοί Υμνογράφοι 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης εικονιζόμενος σε 
υστεροβυζαντινό χειρόγραφο 
μουσικό  Κώδικα του 15ου αιώνα (Μονή  
Μεγίστης Λαύρας) 

 Τον 12ο αιώνα ολοκληρώνεται 

η υμνογραφία. Έχουν συντεθεί ύμνοι 

για όλες σχεδόν τις εορτές και τις 

ιερές ακολουθίες. 

  Οι υμνογράφοι συνθέτουν 

τους ύμνους και τους τονίζουν οι ίδιοι 

μουσικά. Αρχίζει έτσι η εποχή των 

μεγάλων μαϊστόρων, περίοδος 

μεγάλης ακμής της μουσικής που θα 

κρατήσει ως τα μέσα του 15ου αιώνος 

μ.χ. 

 Οι μαϊστορες συνθέτουν 

επάνω στα ήδη υπάρχοντα κείμενα, 

γράφουν και δικά τους ποιήματα, ή 

καλλωπίζουν παλαιότερες συνθέσεις. 



 Βυζαντινοί Υμνογράφοι 

Ο Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης, ο προστάτης 
των αδικουμένων, ο δικαιότατος κριτής, η 
πηγή η αστείρευτη της ελεημοσύνης, τόσο, 
που του δόθηκε το προσωνύμιο Ελεήμων!! 

 Οι σημαντικότεροι υμνογράφοι 

αυτής της περιόδου ήταν οι: 

 

Ιωάννης  ο Κουκουζέλης 

Μιχαήλ ο Ψελλός 

Ξένος ο Κορώνης 

Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 

Θεόκτιστος μοναχός 

Ιωάννης Βατάτζης 

Θεόδωρος Λάσκαρης 

Γιωβάσκος ο Βλάχος 

Γρηγόριος Πρωτοψάλτης 

Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλακας 

Νικηφόρος Κάλλιστος 

Ιωάννης ο Κλαδάς 

Μανουήλ Βρυένιος 

Συνέσιος Αγιορείτης  

Θεόδωρος Αγαλλιανός 



 Βυζαντινή κοσμικοί μουσικοί 

Τμήμα τοιχογραφίας του κρητικού ζωγράφου Θεοφάνη 
Στρελίτζα Μπαθά που εικονίζει μουσικούς, 1546, Άγιον 
Όρος, μονή Σταυρονικήτα, καθολικό. 

Μικρογραφική παράσταση σαλπιγκτών και 
άλλων μουσικών, από το Χρονικό του Ιωάννη 
Σκυλίτζη, μέσα 12ου - μέσα 13ου αι., Μαδρίτη, 
Biblioteca Nacional. 



 Βυζαντινή υμνογραφία 



Έργα Φιλανθρωπίας 

Ο Ιωάννης Στ' ο Καντακουζηνός ως 
αυτοκράτορας (αριστερά) και ως μοναχός 
Ιωάσαφ της Μονής Βατοπαιδίου (δεξιά). 
Πάνω διακρίνεται η Φιλοξενία του Αβραάμ 
(εικόνα της Αγίας Τριάδος). Από βυζαντινό 
χειρόγραφο της Ιεράς Μεγίστης Μονής 
Βατοπαιδίου. 

Στο Βυζάντιο, προσκαλείται ο 

άνθρωπος, ως πρόσωπο, να 

ζήσει μαζί με τους 

συνανθρώπους του με 

γνώμονα την αγάπη, που όλα 

τα μοιράζεται και όλα τα 

συγχωρεί.  

Ο Ιωάννης ο Καντακουζηνός 

περιγράφει την Αυτοκρατορία 

ολόκληρη σαν ένα κράτος 

αφοσιωμένο στην 

φιλανθρωπία. 
 



Έργα διακονίας, αγάπης και προσφοράς 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Eλεήμων (τοιχογραφία 

από την Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου, Άγ. Όρος). 

 O Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, 

Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας 

αντιμετώπισε με αυστηρότητα 

τους αιρετικούς της εποχής του, 

προφυλάσσοντας τους πιστούς από 

τις λανθασμένες και ανακριβείς 

διδασκαλίες τους.  

      Έχτισε 63 Εκκλησίες, ξενοδοχεία, 

μαιευτήρια και νοσοκομεία, όπου 

επισκεπτόταν τακτικά. 

 Ίδρυσε πτωχοκομεία και ειδικά 

ταμεία για τους φτωχούς της πόλης 

του (ήταν περίπου 7.500), 

προσφέροντάς τους όση βοήθεια 

χρειάζονταν για να συντηρούνται.   



Έργα πρότυπης κοινωνικής ζωής  

Ο Μέγας Βασίλειος ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας 
Καππαδοκίας βοηθώντας ανθρώπους που έπασχαν. 

 Ο Μέγας Βασίλειος εδραίωσε με το 

έργο του το πρότυπο της κοινοκτημοσύνης. 

 Ότι αγαθό ανήκει σ' έναν άνθρωπο ανήκει 

με την ελεύθερη συγκατάθεσή του και στον 

πλησίον του, και δεν μπορεί να προέρχεται 

από κανενός είδους καταναγκασμό.  

  Τόνιζε ότι η τελειότητα 

επιτυγχάνεται με την αδιάκοπη εργασία και 

την  ελεημοσύνη και όχι με την εξυπηρέτηση 

του στενού ατομικού συμφέροντος. 

  



Έργα προστασίας των αδυνάτων 
 Θεωρούσε ότι η τέλεια 

κοινωνία, προέρχεται από την 

πνευματική αλλαγή των ανθρώπων και 

δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικών 

συστημάτων, όσο εξελιγμένα ή δίκαια 

και αν είναι αυτά. 

 Καταδίκαζε όσους 

εκμεταλλεύονταν τους συνανθρώπους 

τους. 

  Καυτηρίαζε την ακόρεστη 

επιθυμία για πλουτισμό.  

 Στηλίτευε την αδικία και 

πολέμησε τις διακρίσεις ανάμεσα 

στους ανθρώπους. 

  

. 



Έργα συμπόνιας, ανακούφισης και δαπάνης 

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης,υπῆρξε ἔξοχος ρήτορας, σοφὸς συγγραφέας 

ἱερῶν συγγραφῶν καὶ ζηλωτὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.  

Μικρογραφική παράσταση φτωχών μπροστά στον 
Γρηγόριο τον Θεολόγο, 12ος αι., Άγιον Όρος, μονή 
Παντελεήμονος. 

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Ἐπίσκοπος 
Νύσσης, ἀδελφὸς τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου . 

Στην Ελλ. Πατρολογία διασώζονται οι λόγοι του 

περί φιλοπτωχείας και ευποιίας προσπαθώντας να 

διεγείρει τα φιλάνθρωπα αισθήματα των 

ανθρώπων.  



Ὁ Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Πατέρας και ποιητής 

ἔγραψε καὶ τὸ ὡραιότατο ἐγκώμιο για την φιλία: 
 «Μὲ τίποτε ἀπὸ ὅ,τι ὑπάρχει εἰς τὸν κόσμον δὲν 

μπορεῖ κανεὶς νὰ συγκρίνῃ ἕνα πιστὸν φίλον, καὶ τὸ 

κάλλος του δὲν ἔχει ὅρια».  

«Ὁ πιστὸς φίλος εἶναι ἰσχυρὰ προστασία» (Σοφ. Σολ. ς´ 

14-15) καὶ βασίλειον ὀχυρωμένον.Ὁ πιστὸς φίλος 

εἶναι ἔμψυχος θησαυρός. Ὁ πιστὸς φίλος εἶναι 

πολυτιμότερος ἀπὸ χρυσάφι καὶ ἀπὸ πολλοὺς πολυτίμους 

λίθους. Ὁ πιστὸς φίλος «ἀνεκλιπὴς θησαυρός ἐστιν» 

(Σ.Σολ.7,14), «φάρμακον ζωῆς, σκέπη κραταιά, ὁ δὲ 

εὑρὼν αὐτὸν εὗρε θησαυρόν, φίλου πιστοῦ οὐκ ἔστιν 

ἀντάλλαγμα» (Σ.Σειρ.6.14-16).  Ὁ πιστὸς φίλος 

εἶναι κῆπος περιφραγμένος καὶ πηγὴ σφραγισμένη, τὰ 

ὁποῖα ἀνοίγουν πότε-πότε διὰ νὰ τὰ ἐπισκεφθῇ καὶ νὰ τὰ 

ἀπολαύσῃ κανείς. Ὁ πιστὸς φίλος εἶναι λιμάνι 

ἀναψυχῆς»..  

 



Έργα ανιδιοτέλειας και ελεημοσύνης 

Απεικόνιση του Αγίου Ιωάννη του 
Χρυσοστόμου σε μωσαϊκό της Αγίας Σοφίας 
Πατριάρχης, Πατέρας της Εκκλησίας, Άγιος 

ποιητής και ρήτορας. 



Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου περί ελεημοσύνης 

Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου 
περί ελεημοσύνης 

 



Έργα υπομονής και ομολογίας 

 Ύστερα για τους αιχμαλώτους ιερείς 

και γέροντες και λοιπούς.  

 Κατά δεύτερο λόγο άς ελεεί ασθενείς 

λαβωμένους και σε άλλους που χρειάζονται 

μεγάλη βοήθεια…Μετά απ΄ αυτά ας γίνεται 

ελεημοσύνη σε φυλακισμένους, στις χήρες 

και σε όλους που έχουν ανάγκη, οι οποίοι δεν 

βγαίνουν από το σπίτι τους και τελευταία σε 

όλους τους άλλους φτωχούς.  

 Η φιλοξενία δε μάλιστα σε ξένους 

φτωχούς προξενεί πολύ τον μισθό, καθώς Ο 

Σωτήρας μας και δίκαιος Κριτής και Θεός 

δίδαξε. 

Άγιος Συμεών Αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης, έζησε πριν την 

άλωση. 

 

  Ο Άγιος Συμεών συμβουλεύει όποιος  θέλει να κάνει 

ελεημοσύνη, ας κάνει προπάντων, για την ελευθερία των αιχμαλώτων 

και μάλιστα νηπίων και παίδων, οι οποίοι κινδυνεύουν κατά την ψυχή. 



Έργα υπομονής και ομολογίας 

Ο Άγιος Ιωσήφ ο ομολογητής, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης , Υπερασπίστηκε την αλήθεια την περίοδο της 
εικονομαχίας. Συγκρούστηκε με τους αὐτοκράτορες Λέοντο Ε’ τοῦ Ἀρμενίου, Κωνσταντίνου Ε’ τοῦ 
Κοπρωνύμου καὶ Θεοφίλου, με συνέπεια να υποστεί φυλακίσεις, εξορίες, διώξεις καὶ σκληρές κακοπάθειες. 
Υπέμεινε  μέχρι το τέλος του βίου του θλίψεις, πείνα, δίψα και δοκιμασίες για να λάβει ένδοξο στεφάνι από 
τον ιῶν   χάριν τῆς Ἀληθεία 

(Ἀδελφὸς τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου) 

Ἀπολυτίκιον. 

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Εἰκὼν πέλων ἔμψυχος, θεοειδῶν ἀρετῶν, 

 Εἰκόνα τὴν Ἄχραντον, 

τοῦ Ζωοδότου Χριστοῦ, τιμᾶν ἀνεκήρυξας· 

ὅθεν ὁμολογίας διαπρέψας ἀγῶσιν,  

ὤφθης Θεσσαλονίκης, Ἰωσήφ, 

Ποιμενάρχης· 

διό σε ὁ Δεσπότης τῶν ὅλων ἐδόξασε. 



Έργα υπομονής και ομολογίας 

 Ό Ἁγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ο Μεγάλος 

ομολογητής της Πίστεως (κατά σάρκα αδελφός του 

Ἰωσὴφ ). Γόνος ένδοξο εκλεκτής οικογενείας. Από 

μικρός ακολούθησε το Χριστό.  

 Αφιερώθηκε και ίδρυσε μοναστήρι. Ήταν 

ποιητής. Έργα του είναι Οι λεγόμενοι αναβαθμοί της 

Οκτωήχου, , τα εγκώμια του Επιταφίου θρήνου, που 

ψάλλονται τη Μεγάλη Παρασκευή, και πολλοί άλλοι 

ύμνοι. 

  Έλεγξε τον παράνομο γάμο του 

αυτοκράτορα, έλεγξε τον αυλοκόλακα ιερέα που τους 

στεφάνωσε, έκοψε δε και το μνημόσυνο του τότε 

πατριάρχη. 

  Υπέστη διώξεις, εξορίες, κακοπάθειες. 

Υπερασπίστηκε τις Άγιες Εἰκόνες και πέθανε στην 

εξορία προμηνύοντας την κοίμησή του, 

 



Έργα Ιεραποστολής 

Τα δώρα των ιεραποστόλων 

στα έθνη  ήταν επιστήμη, τέχνη 

και διοίκηση. 

 Η βυζαντινή εκκλησία 

προσέφερε για 11 αιώνες στα 

έθνη, αυτό που γράφει ο Απ. 

Παύλος στην προς 

Φιλιπισσίους επιστολή (Δ΄,8), 

«όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, 

όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα 

προσφιλή, όσα εύφημα» 

Ιεραποστολή : Κύριλλος και Μεθόδιος 



Έργα Ιεραποστολής 
Άγιος Φώτιος ο Μέγας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως . Ύπήρξε ο 

εμπνευστής και καθοδηγητής του ιεραποστολικού έργου στο Βυζάντιο 

Ἀπολυτίκιον  

 

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

 

Τῆς σοφίας ἐκφάντωρ λαμπρὸς γενόμενος, 

Ὀρθοδοξίας ἐδείχθης θεοπαγῆς προμαχών, 

τῶν Πατέρων καλλονὴ Φώτιε μέγιστε, 

 οὐ γὰρ αἱρέσεων δεινῶν, στηλιτεύεις τὴν 

ὀφρύν, Ἐώας τὸ θεῖον σέλας, τῆς Ἐκκλησίας 

λαμπρότης, ἣν διατηρεῖ Πάτερ ἄσειστον. 

 

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον 

 

Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμότροπος καὶ τῆς 

οἰκουμένης διδάσκαλος, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων 

ἱκέτευε, Φώτιε, εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ 

δωρίσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα 

ἔλεος. 



Οι αξίες 

Η θεμελίωση του νέου πολιτισμού της ανθρωπότητας 
προβάλλει διαχρονικές αξίες, αιώνιες, που γίνονται ιερή 

παράδοση και διαφυλάσσονται από γενιά σε γενιά. 



 Η Παράδοση 

Ο πολιτισμός της ορθοδοξίας επιβίωσε, στα χρόνια του 
Βυζαντίου διατηρήθηκε και έφθασε μέχρις εμάς δύο 

χιλιάδες χρόνια μετά και έχει ακόμη προοπτικές. 



 Η Παράδοση 

Η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα συνιστούν και σήμερα τον 

πυρήνα του πολιτισμού που κατέχει η Θεσσαλονίκη και 

παραδίδει στον σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο. 



 Η εντολή 

 Ο Απόστολος Παύλος κλείνοντας την Α΄Προς Θεσσαλονικείς 

επιστολή του γράφει : (Κεφ. 05, Στιχ.27) «Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν 
Κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς».  

 Σας εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου να διαβαστεί η επιστολή 
σε όλους τους αδερφούς. 



 Το χρέος 

 Να συμβάλλουμε στην καλλιέργεια του λαού μας 
και των λαών της Ενωμένης Ευρώπης.  

 Να παραδώσουμε με την ίδια ευλάβεια που μας 
παρέδωσαν οι πρόγονοι, την παράδοση του ιερού 
πολιτισμού της πόλεώς μας, την αγία Ορθοδοξία μας, 
αλώβητη και ακμαία, για να ολοκληρώσει και να 
ζωντανέψει τον νεκρωμένο κόσμο μας. 



 Η αναγκαιότητα 

 Ο σημερινός άνθρωπος έχει ανάγκη: 

 να αφήσει τα είδωλα που προσκυνά, και να πιστέψει σε 
Θεό ζωντανό και αληθινό.  

να αφήσει το μίσος και ην κακία από την καρδιά του, και 
να αγαπήσει τον συνάνθρωπό του ως αδελφό. 

 να πάψει να βλέπει τον εαυτό του ως ένα μοναχό άτομο με 
απατημένο παρόν και άδοξο μέλλον , να τον αντιμετωπίσει 
ως ένα μοναδικό πρόσωπο με παρούσα αξία και αιώνια δόξα. 



 Η αναγκαιότητα 

 Ο σημερινός άνθρωπος έχει ανάγκη: 

 να αφήσει τα είδωλα που προσκυνά, και να πιστέψει σε 
Θεό ζωντανό και αληθινό.  

να αφήσει το μίσος και ην κακία από την καρδιά του, και 
να αγαπήσει τον συνάνθρωπό του ως αδελφό. 

 να πάψει να βλέπει τον εαυτό του ως ένα μοναχό άτομο με 
απατημένο παρόν και άδοξο μέλλον , να τον αντιμετωπίσει 
ως ένα μοναδικό πρόσωπο με παρούσα αξία και αιώνια δόξα. 



Ἡ ἀνθρωπαρέσκεια καί ἡ φιλοθεΐα! 



Πώς δούλεψε η ομάδα των μαθητών 
 Με τη βοήθεια των καθηγητών μας μελετήσαμε πηγές – έντυπα – 
πληροφοριακό υλικό. 
 
Περιηγηθήκαμε σε βυζαντινές εκκλησίες . 
 
Επισκεφτήκαμε  εργαστήριο συντήρησης Αγιογραφίας, πλησίον του 
σχολείου μας και στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Παπαφείου,  μας  
υποδέχτηκε η αγιογράφος Κα Ελένη Βουτσινά . 
 
 
Προσκυνήσαμε τίμιο λείψανο του Αγίου Γεωργίου, εκ της Ιεράς Μονής 
Ξενοφώντος Αγίου Όρους, στον Ι.Ν.Αγίας Τριάδας και είχαμε την 
ευκαιρία να ακούσουμε και να συζητήσουμε με τον προϊστάμενο του  
Ι.Ναού Αρχιμανδρίτη π. Παύλο Παπακωνσταντίνου. 



 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2014-15 

Κέντρο πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:  

ΜΟΛΑΣΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 

ΤΜΗΜΑ  ΓΜΗ1 



 Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 

Του εν ουρανώ φανέντος Σταυρού, 
Αγίου Ακακίου μάρτυρος του κεντυρίων, 

Οσίου Νείλου του νέου Μυροβλήτου 

 

Ακούγεται  μουσική, τραγουδιού " Μενεξεδένια τα βουνά" 

Βασίλη Σαλέα & Μίκυ Θεοδωράκη – Λιτανεία  

Ακούγεται  ο βυζαντινός ύμνος  :  

Πάντα χορηγεί το πνεύμα το Άγιον 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Χριστός Ανέστη! 
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Βασίλη Σαλέα & Μίκυ Θεοδωράκη – Λιτανεία  
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Χριστός Ανέστη! 

Τέλος Παρουσίασης 


