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Διδάσκουσα καθηγήτρια: Μ. Ρεπούση

Θέμα: Πως διαμορφώθηκε η όψη και ο πολιτισμός της Θεσσαλονίκης
κατά το πέρασμα λαών προς τη Βαλκανική Χερσόνησο;
Μια προσέγγιση στη διδασκαλία Τοπικής Ιστορίας.

Καλλέ Στυλιανή
Α.Ε.Μ. 2922
Εξάμηνο Η΄

Θεσσαλονίκη
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Ιστορικό πλαίσιο

Δορυφορική άποψη του Θερμαϊκού κόλπου

και της ευρύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης.

Η Θεσσαλονίκη είναι μία ιστορική πόλη της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Στη μακρά
ιστορική της πορεία βρέθηκε υπό την κατοχή διαφόρων λαών και απετέλεσε τόπο
πολιτισμικής σύγκλισης πολλών εθνοτήτων. Από το 1912 και τη λήξη του Α’
Βαλκανικού Πολέμου αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του σύγχρονου ελληνικού
κράτους και σήμερα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας και πρωτεύουσα της
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πληθυσμό 800.764 κατοίκους (2001).
Η ίδρυσή της συμπίπτει με την αρχή της ελληνιστικής εποχής, την ανάληψη δηλαδή της
οικουμενικής αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τους επιγόνους του και την
κυριαρχία του ελληνικού πολιτισμού στο μεγαλύτερο τμήμα του γνωστού, για τον τότε
δυτικό άνθρωπο, κόσμου. Ο κληρονόμος του βασιλείου της Μακεδονίας και σύζυγος της
ετεροθαλούς αδελφής του Αλεξάνδρου, Κάσσανδρος, ίδρυσε την πόλη συνενώνοντας 26
πολίχνες, που βρίσκονταν γύρω από το Θερμαϊκό κόλπο, και της έδωσε το όνομα της

γυναίκας του, θυγατέρας του Φιλίππου Β’, Θεσσαλονίκης (όνομα που προήλθε μετά από
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επιτυχή έκβαση μάχης επί των Θεσσαλών).
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Ενεπίγραφο βάθρο αγάλματος που εικόνιζε τη Θεσσαλονίκη,
κόρη του Φιλίππου και γυναίκα του Κασσάνδρου,

η οποία έδωσε το όνομα της στην πόλη (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης).

Το 2ο π.Χ. αιώνα πέρασε στη ρωμαϊκή κυριαρχία, όπως και ο υπόλοιπος ελλαδικός και
μικρασιατικός ελληνιστικός χώρος, και αποτέλεσε αρχικά μία από τις τέσσερις έδρες
διοίκησης των επαρχιών της Μακεδονίας, ενώ αργότερα έγινε πρωτεύουσα ολόκληρου
του ρωμαϊκού θέματος της Μακεδονίας. Στην απαρχή της μετάβασης από τη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία στη Χριστιανική Αυτοκρατορία της Ανατολής με τη μεταφορά της
πρωτεύουσας από το Μεγάλο Κωνσταντίνο ανατολικά, υπήρξε, εξαιτίας της
σημαίνουσας στρατηγικής της θέσης, μία από τις υποψήφιες πόλεις, οι οποίες
προτάθηκαν ως αντικαταστάτριες της Ρώμης. Παρότι, όμως, προτιμήθηκε το Βυζάντιο

ως νέα πρωτεύουσα, η Θεσσαλονίκη είχε τον πολιτικό και πολιτισμικό ρόλο της
συμβασιλεύουσας πόλης.
Η οθωμανική προέλαση στη χερσόνησο του Αίμου επηρέασε και τη Θεσσαλονίκη, η
οποία καταλήφθηκε το 1432 και παρέμεινε υπό οθωμανική κυριαρχία για πέντε περίπου
αιώνες. Ο πολυεθνικός χαρακτήρας της Αυτοκρατορίας ευνόησε, έπειτα από μερικές
δεκαετίες, την εγκατάσταση εβραϊκών φύλων από την Ιβηρία και τη Βόρεια Ευρώπη.

ς

Αυτή η πληθυσμιακή μετακίνηση ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη στη σημαντικότερη
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παγκόσμια εβραϊκή μητρόπολη μέχρι τουλάχιστον και τις αρχές του 20ου αιώνα. Εκτός
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αυτού, ειδικότερα από τα μέσα του 19ου αιώνα, υπήρξε το πλέον κοσμοπολίτικο αστικό
κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο σημαντικότερος πόλος πολιτικών
κινήσεων και κινημάτων.

Η προσάρτηση της στον κορμό του εθνικού ελληνικού κράτους το 1912 με τη
συνακόλουθη μετακίνηση του μουσουλμανικού πληθυσμού αλλά και τον ερχομό, μία
δεκαετία αργότερα, των χριστιανικών προσφυγικών πληθυσμών από την Ανατολία και
τη Μικρά Ασία συνέτειναν στην αλλαγή της πληθυσμιακής σύστασης της πόλης
μετατρέποντας τη σε μία αστική πολιτεία με κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου και όλες
τις ιδιομορφίες του ελλαδικού αστικού τύπου. Η αρχιτεκτονική και πολεοδομική της
αλλαγή επιταχύνθηκε μετά από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917 και τις προσπάθειες της
νέας ελληνικής διοίκησης για εξελληνισμό του αρχιτεκτονικού ύφους της με την
καταστροφή των μουσουλμανικών μνημείων. Τα τελευταία γεγονότα που σχετίζονται με
την πληθυσμιακή αλλαγή της πόλης είναι ο αφανισμός της ακμαίας εβραϊκής κοινότητας

από τα ναζιστικά στρατεύματα την περίοδο της τριπλής κατοχής και το κύμα εσωτερικής
μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50.
Σήμερα η Θεσσαλονίκη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βαλκανικές και
ανατολικοευρωπαϊκές έδρες σπουδών έχοντας δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ
γίνονται προσπάθειες για την επανεύρεση του παλαιού της ρόλου ως κέντρου των

Δι
ΑΠ δα
κ
Θ τι κ
-Π ή
Ι
ΤΔ στ
ο
Ε

ρί
α

ς

Βαλκανίων.

Αεροφωτογραφία του κέντρου της Θεσσαλονίκης με τα σημαντικότερα σημεία του

██ 1. Λευκός Πύργος ██ 2. Πλατεία Αριστοτέλους ██ 3. Επιβατικό Λιμάνι ██ 4. Ρωμαϊκή
Αγορά ██ 5. Επταπύργιο (Ακρόπολη) ██ 6. Ροτόντα ██ 7. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ██ 8.
Διεθνής Έκθεση ██ 9. Καυταντζόγλειο Στάδιο ██ 10. Αρχαιολογικό Μουσείο

Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Η Βυζαντινή Συμβασιλεύουσα πόλις
Η πόλη συνδέθηκε εξαρχής με το θεμελιωτή του Βυζαντινού κράτους, Κωνσταντίνο το
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Μεγάλο.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της Θεσσαλονίκης.

Ο Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας.
Η μεταφορά της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας ανατολικά, στην παλαιά αποικία των
Μεγαρέων, το Βυζάντιο, την από τότε και στο εξής ονομαζόμενη Κωνσταντινούπολη ή

Νέα Ρώμη, θα συντελέσει στην περαιτέρω ανάδειξη της Θεσσαλονίκης. Η αυξανόμενη
αντίληψη της γεωστρατηγικής της σημασίας και τα έργα που κατασκευάζονται στην
πόλη, με πρόνοια των αυτοκρατόρων Ιουλιανού και Μεγάλου Θεοδόσιου, την καθιστούν
«ὀφθαλμὸ τῆς Εὐρώπης καὶ κατ'ἐξοχὴν τῆς Ἑλλάδος». Γίνεται «Συμβασιλεύουσα»,
ονομάζεται

«Μεγαλούπολις»

και

κατέχει

τη

θέση

της

επόμενης

μετά

την

Κωνσταντινούπολη πόλης της Αυτοκρατορίας (Θεσσαλονίκην μετὰ τὴν μεγάλην παρὰ
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Ῥωμαίων πρώτην πόλιν).

Η Εκδίωξη του Θεοδοσίου από τον Άγιο Αμβρόσιο
έπειτα από τη σφαγή της Θεσσαλονίκης,

όπως παριστάνεται σε έργο του Antoon van Dyck.

Ο Μέγας Θεοδόσιος, ως Αύγουστος της Ανατολής αρχικά, χρησιμοποίησε ως έδρα του
τη Θεσσαλονίκη. Αφού απέκρουσε τους Γότθους το 378 ασπάστηκε το Χριστιανισμό, με
προτροπή του Επισκόπου Θεσσαλονίκης Ασχολίου και προχώρησε στη συστηματική
οχύρωση της πόλης, εργασία που ανέθεσε στον Πέρση Ορμίσδα. Από τη Θεσσαλονίκη
εξέδωσε και το αυτοκρατορικό διάταγμα με το οποίο όριζε το Χριστιανισμό ως επίσημη
θρησκεία του κράτους.

Ιστορική για τη σκληρότητά της έχει μείνει η πράξη της σφαγής 7.000 Θεσσαλονικέων
στον Ιππόδρομο το 390, με διαταγή του Θεοδοσίου, σαν τιμωρία για την εξέγερση
ενάντια στη φρουρά του, που αποτελούνταν από ηττημένους Γότθους υπό το Βουτέριχο.
Οι δοκιμασίες της Θεσσαλονίκης από τις επιδρομές των γοτθικών φύλων συνεχίστηκαν
μέχρι και το τέλος του 5ου αιώνα όταν η πόλη κατάφερε να εξασφαλίσει μικρό διάστημα
ειρήνης και ευημερίας. Στην ευπραγία της βοήθησε και ο μακεδονικής καταγωγής
αυτοκράτορας Ιουστινιανός, δίδοντας ιδιαίτερο βάρος στα προβλήματά της και κάνοντας
την πρωτεύουσα του Ιλλυρικού διοικητικού τμήματος. Στα τέλη του 6ου αιώνα

ς

παρουσιάστηκε η σλαβική απειλή, η οποία έμελλε να ταλανίζει την πόλη για τους δύο
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επόμενους αιώνες. Τα σλαβικά φύλα, αρχικά με την καθοδήγηση των Αβαρών και
αργότερα αυτόνομα, πραγματοποίησαν πολλές επιδρομές εναντίον της Θεσσαλονίκης με
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σημαντικότερες αυτές του 586 και του 597. Τέλος στις σλαβικές βλέψεις έδωσε το 688 ο
αυτοκράτορας Ιουστινιανός Β’, ο επικαλούμενος Ρινότμητος, ο οποίος νικώντας τους
Σλάβους εισήλθε θριαμβευτής στην πόλη.

Την περίοδο της Εικονομαχίας σε αντίδραση στην εικονόφιλη στάση της Εκκλησίας της
Ρώμης ο αυτοκράτορας Λέων Γ’ ο Ίσαυρος απέσπασε το ανατολικό Ιλλυρικό από την
εκκλησιαστική

δικαιοδοσία

της

Ρώμης

και

το

απέδωσε

στο

Πατριαρχείο

Κωνσταντινουπόλεως. Έπειτα από αυτό το γεγονός ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης
έπαψε να είναι Βικάριος του Πάπα και η τοπική εκκλησία συνέδεσε την πορεία της με
την ανατολική εκκλησιαστική διοίκηση. Το δεύτερο μισό του 9ου αιώνα έλαβε χώρα και
η αποστολή προς τους σλαβικούς λαούς των Θεσσαλονικέων αδελφών Κυρίλλου και
Μεθοδίου, η δράση των οποίων συνδέθηκε με την απαρχή του εκχριστιανισμού αλλά και
της φιλολογίας των Σλάβων.
Το 904 η πόλη δέχθηκε επίθεση από τους Σαρακηνούς με αρχηγό τον εξισλαμισμένο
Λέοντα Τριπολίτη. Η σφοδρότητα της επίθεσης και η έλλειψη προετοιμασίας για
πολιορκία οδήγησαν στην άλωση και τη λεηλασία της. Παρόλα αυτά ο 10ος και οι αρχές
του 11ου αιώνα χαρακτηρίστηκαν ως περίοδος αναδόμησης και η Αυτοκρατορία
χωρίστηκε σε «θέματα». Η Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε πρωτεύουσα ενός θέματος που
επιβίωσε έως και τον 15ο αιώνα.

Σ’ αυτό το σημείο θα σταματήσουμε τη διήγηση μας για να δούμε τα γεγονότα πιο
αναλυτικά με τη βοήθεια των ιστορικών πηγών. Βασικός μας στόχος είναι να δούμε πως
διαμορφώθηκε η όψη και ο πολιτισμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά το
πέρασμα λαών προς τη Βαλκανική χερσόνησο.
Αφορμή αποτελεί η ενότητα 33 « Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή», σελ.98-99
του σχολικού βιβλίου της Ε΄ Δημοτικού «Στα βυζαντινά χρόνια». Εκεί αφού γίνεται μια
σύντομη παρουσίαση της σημαντικής γεωγραφικής θέσης της Θεσσαλονίκης, η οποία
την οδήγησε να αναπτύξει σπουδαία εμπορική, πνευματική και πολιτική κίνηση,

ς

αναφέρονται στη συνέχεια τα σημεία – σταθμοί στην ιστορία της Βυζαντινής
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Θεσσαλονίκης. Εμείς θα αξιοποιήσουμε διδακτικά το εξής απόσπασμα από το βιβλίο:
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«…Η θέση της στον κόλπο του Θερμαϊκού και στην εύφορη κοιλάδα του Αξιού ποταμού
την έκανε σταυροδρόμι των στεριανών και των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων και της
έδωσε φήμη και πλούτη. «Η γη και η θάλασσα έχουν ταχτεί να λειτουργούν για χάρη μας
και να μας προσφέρουν τα πλούσια δώρα τους αδαπανώς», γράφει ο βυζαντινός
ιστορικός από τη Θεσσαλονίκη Ιωάννης Καμενιάτης. Τα χαρίσματα αυτά όμως την
έκαναν και στόχο πολλών κατακτητών, οι οποίοι έφτασαν πολλές φορές απειλητικοί
κάτω από τα τείχη της. Το 904 οι Σαρακηνοί και το 1185 οι Νορμανδοί την κατέλαβαν
και τη λεηλάτησαν…»

Στόχοι του μαθήματος:

 Να θέσουν ερωτήματα για την οχύρωση και την πολιτιστική κίνηση της
εποχής ως αποτέλεσμα των επιδρομών γειτονικών και μη λαών
 Να μάθουν να ανακαλύπτουν στις προσφερόμενες πηγές τις απαντήσεις στα
ερωτήματα τους
 Να αναπτύξουν ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή συνεργασία
 Να συνεργασθούν και να δουλέψουν ως ομάδα στην εύρεση περαιτέρω
πληροφοριών

 Να αποκτήσουν μια διαφορετική ματιά για την πόλη, ανακαλύπτοντας σ’
αυτήν το παρελθόν μέσα από τα μνημεία που έχουν διασωθεί κατά την
πάροδο των αιώνων
Διαθεματική και ιστορική σύνδεση:
Με άλλα μαθήματα ιστορίας:
 Με την ενότητα 17 «Οι γείτονες των Βυζαντινών», του ίδιου σχολικού
βιβλίου

ς

 Με την ενότητα 18 «Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν εναντίον του
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Βυζαντίου»

 Με την ενότητα 19 «Οι Βυζαντινοί και Άραβες»
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 Με την ενότητα 21 «Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους»

Με άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος:
 Γλώσσα
 Τεχνικά

 Θρησκευτικά

 Θεατρική Αγωγή

Πως διαμορφώθηκε η όψη και ο πολιτισμός στην πόλη της
Θεσσαλονίκης
χερσόνησο;

κατά

ο

πέρασμα

λαών

προς

της

Βαλκανική

Πηγή 1:
Από τα μέσα λοιπόν του 6ου αιώνα αλλεπάλληλα βαρβαρικά φύλα, γοητευμένα από τη
μεγάλη φήμη της Θεσσαλονίκης και των θησαυρών της, πολιορκούν την πόλη, χωρίς
όμως να κατορθώσουν ποτέ να βάλουν πόδι μέσα σ’ αυτή χάρη στα λαμπρά
οχυρωματικά της έργα και προπάντων χάρη στην αντίσταση των κατοίκων της που δεν
κάμπτονται ούτε από τις κακουχίες του πολέμου, ούτε από την έλλειψη τροφίμων, ούτε
από τις επιδημίες, που αναπτύσσονται μέσα στην πόλη από τον συνωστισμό των
προσφύγων και από την έλλειψη καθαριότητας. Έτσι αποτυχία σημειώνει η πρώτη

ς

πολιορκία των Αβαροσλάβων (586 ή 597) από 100.00 άντρες, όπως αναφέρεται
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υπερβολικά, οι οποίοι επί 7 μέρες πολιορκούν την πόλη με ποικίλες πολιορκητικές
μηχανές. Ύστερα από μερικά χρόνια (604-610) ακολουθεί δεύτερη αιφνιδιαστική

Δι
ΑΠ δα
κ
Θ τι κ
-Π ή
Ι
ΤΔ στ
ο
Ε

επιδρομή από 5.000 διαλεχτούς Σλάβους τη νύχτα της 27ης προς την 28η Οκτωβρίου,
δηλαδή της πανήγυρης του Αγίου Δημητρίου, σε στιγμές που οι Θεσσαλονικείς
παρακολουθούσαν την αγρυπνία στην εκκλησία του αγίου. Ξαφνιασμένοι από τις
πολεμικές ιαχές των επιδρομέων, αλλά και κινημένοι από θρησκευτικό φανατισμό,
ορμούν στα τείχη και αποκρούουν με ευκολία την επίθεση τους. Στο πλευρό τους
πίστευαν ότι είχαν τον Άγιο. Οι Σλάβοι επιδρομείς αφήνουν σκηνές, επιδρομές και όπλα
και φεύγουν πανικοβλημένοι.

Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.Χ. – 1983, Απ. Βακαλόπουλου, Θεσσαλονίκη 1997,
σελ.86

Δραστηριότητες:

Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι που οι Άβαροι και οι Σλάβοι κάνουν επιδρομές
εναντίον της Θεσσαλονίκης;
Πως προστατεύεται η πόλη από τις πολιορκίες που δέχεται;
Γιατί ο συγγραφέας του αποσπάσματος θεωρεί ότι τον αριθμό 100.000
υπερβολικό;
Στο απόσπασμα αναφέρεται ότι την παραμονή της γιορτής του Αγίου Δημητρίου
γινόταν πανηγύρι. Πώς γιορτάζεται στις μέρες μας η γιορτή του Αγίου
Δημητρίου;

Πηγή 2:

Η λατρεία του Αγίου Δημητρίου ανάγεται στον 4ο αι., ενώ ως πολιούχος και προστάτης
της πόλης εμφανίζεται από τον 6ο αι., όταν αρχίζουν οι επιδρομές των Σλάβων. Οι
χριστιανοί κάτοικοι θεωρούν θαυματοποιό το ιερό λείψανο του και πιστεύουν ότι ο
Άγιος κατοικεί ανάμεσα τους. Τον θεωρούν πρότυπο αυτοθυσίας για την πατρίδα και
σωτήρα της πόλης. Στη μορφή του αποτυπώνουν τις αρετές του ήρωα, του ιδανικού
παλικαριού, του υπέρμαχου υπερασπιστή της πίστης και της πατρίδας. Στις κρίσιμες
στιγμές της πόλης, σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, «επεμβαίνει» ο ίδιος για

την

ς

προστατέψει: πότε περπατάει πάνω στη θάλασσα και σηκώνει τρικυμίες για να
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καταποντίσει τους εχθρικούς στόλους, πότε, σαν στρατιώτης ή σαν καβαλάρης, ανεβαίνει
στα τείχη και τρέπει σε φυγή τους βαρβάρους. Σώζει την πόλη από κάθε καταστροφή και
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συγχρόνως προστατεύει τους κατοίκους από αρρώστιες, πείνα και λοιμούς. Οι
Θεσσαλονικείς βλέπουν τον άγιο με τα μάτια τους, αλλά και οι ίδιοι οι εχθροί ομολογούν
με τρόμο την παρουσία του αγίου.

Δημήτρια: ένας πολυσήμαντος θεσμός στο χώρο και στο χρόνο της Βυζαντινής
Θεσσαλονίκης», Αμαλία Ηλιάδη, Η διαμόρφωση της λατρείας του Αγίου Δημητρίου και
τα «Δημήτρια» ως τον 12ο αιώνα.

Δραστηριότητες:

.

Πως φαντάζονται οι κάτοικοι της πόλης τον Άγιο Δημήτριο και με ποιο τρόπο τον
συνδέουν με την υπεράσπιση της πόλης τους;

Τι είναι αυτό που κάνει τους κατοίκους να πιστεύουν στην επέμβαση του Αγίου
Δημητρίου;
Αν έπρεπε να απεικονίσετε τον άγιο Δημήτριο, με τι φορεσιά θα τον ζωγραφίζατε
και σε ποιο σημείο της πόλης θα τον τοποθετούσατε; Δικαιολογείστε την απάντηση
σας.
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Πηγή 3:

Δραστηριότητες:

Ποιον πιστεύετε ότι έχει απεικονίσει ο ζωγράφος Δ. Μυταράς;

Πηγή 4:

Η αγάπη που έτρεφαν οι Θεσσαλονικείς προς τον Άγιο, η ευλάβεια και η λατρεία τους,
οδήγησε στην καθιέρωση γιορτής προς τιμήν του. Οι γιορτές αυτές αποτελούνταν από
εκκλησιαστικές τελετές με θρησκευτικό περιεχόμενο και από λαϊκές με πνευματικό –
αθλητικό περιεχόμενο, αλλά και εμπορικό χαρακτήρα. Τα πρώτα χρόνια η
εμποροπανήγυρη γινόταν αρχικά στην περιοχή γύρω από το ναό του Αγίου, ενώ
αργότερα, όταν η γιορτή απέκτησε μεγάλη φήμη και πλήθος Ελλήνων και ξένων
κατέλυαν στην πόλη, οι εμπορικές γιορτές πρέπει να μεταφέρθηκαν έξω από την πόλη.
Τις ημέρες αυτές της πανηγύρεως η Θεσσαλονίκη άλλαζε όψη. Στις πλατείες της, στην
αγορά της, στους δρόμους της, μπορούσε κανείς να συναντήσει κάθε λογής εμπόρους,

Έλληνες και ξένους, οι οποίοι έφερναν τα εμπορεύματα τους για να τα εκθέσουν. Τα
εμπορεύματα έφταναν στην πόλη, τόσο με πλοία, από τους θαλάσσιους δρόμους, όσο και
με καραβάνια από την ξηρά. Ο λαός στα «Δημήτρια» έβρισκε και πολλές διασκεδάσεις:
σχοινοβάτες, γελωτοποιοί, μίμοι, θεατρίνοι γύριζαν στις αγορές, στις πλατείες και στις
συνοικίες διασκεδάζοντας τον κόσμο.
Τις μέρες αυτές της γιορτής του αγίου Δημητρίου έφταναν στην πόλη και πολλοί
ευσεβείς χριστιανοί, οι οποίοι πήγαιναν και προσκυνούσαν το ιερό λείψανο του Αγίου,
που ανάβλυζε μύρο και σύμφωνα με την παράδοση, είχε θαυματουργικές ιδιότητες.
Ο κόσμος που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη την εποχή αυτή έπαιρνε μέρος στις

ς

μεγαλοπρεπείς θρησκευτικές τελετές και στις εκκλησιαστικές πομπές, ιδιαίτερα την
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ημέρα που γιόρταζε ο Άγιος. Η γιορτή και εμποροπανήγυρη που διαρκούσε πολλές μέρες
της.
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προκαλούσε το θαυμασμό ολόκληρης της αυτοκρατορίας για τον πλούτο και το μέγεθος
«Δημήτρια: ένας πολυσήμαντος θεσμός στο χώρο και στο χρόνο της Βυζαντινής
Θεσσαλονίκης», Αμαλία Ηλιάδη, Η διαμόρφωση της λατρείας του Αγίου Δημητρίου και
τα «Δημήτρια» ως τον 12ο αιώνα

Δραστηριότητες:

Τι σημαίνει η λέξη «Δημήτρια»; Πότε γιορτάζονται στη Θεσσαλονίκη;
Έχετε ποτέ παρακολουθήσει με το σχολείο ή με την οικογένεια σας
εκδηλώσεις στα πλαίσια των «Δημητρίων»;

Σκεφτείτε και συζητείστε στην τάξη τους λόγους που, ενώ αρχικά η

εμποροπανήγυρη γινόταν γύρω από το ναό του αγίου, μετά μεταφέρθηκε

έξω από τα τείχη της πόλης.
Το παραπάνω κείμενο μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τις κοινωνικές
ομάδες που συμμετείχαν στις γιορτές;
Η έκθεση εμπορευμάτων από διάφορα μέρη του κόσμου σας θυμίζει μήπως
έναν άλλο σημαντικό θεσμό που πραγματοποιείται στην πόλη της
Θεσσαλονίκης;

Οι

θρησκευτικές

εκδηλώσεις

ήταν

ο

μοναδικός

λόγος

που

πραγματοποιούνταν τα «Δημήτρια»; Ποιους πιστεύετε ότι ωφελούσε κυρίως
η θέσπιση αυτού του θεσμού;
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Αφίσα από τα 42α Δημήτρια
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Πηγή 5:

Τα Δημήτρια είναι πολιτιστικός θεσμός της Θεσσαλονίκης, προερχόμενος από την
αρχαιότατη εμποροπανήγυρη με το ίδιο όνομα. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο
Φεστιβάλ της χώρας. Η διάρκειά τους είναι 4 μήνες και συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο
ως το Δεκέμβριο. Φιλοξενούνται σε όλους σχεδόν τους χώρους πολιτισμού της
συμπρωτεύουσας.

Ο θεσμός ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης το 1965 και συνεχίζεται
ανελλιπώς ως σήμερα. Περιλαμβάνει μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις, εκθέσεις
(ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών κλπ.), όπως επίσης και την οργάνωση συνεδρίων.
Χαρακτηριστικός για την αποδοχή που έχει ο θεσμός είναι ο αριθμός των εκδηλώσεων,
οι οποίες ξεπερνούν τις 100 ετησίως. Οι εκδηλώσεις γίνονται με τη συνεργασία των
σημαντικότερων πολιτισμικών και εικαστικών φορέων της πόλης. Κάθε φθινόπωρο
δίνουν τον τόνο τους κορυφαίοι συνθέτες και μαέστροι, χαρισματικοί γλύπτες και
ζωγράφοι και δίνουν παραστάσεις καλλιτέχνες διεθνούς φήμης.
Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο

Δραστηριότητες:

Η φήμη του αγίου Δημητρίου αποτέλεσε αφορμή για τη δημιουργία του θεσμού
των «Δημητρίων». Σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων κάντε μια μικρή εργασία
για την εξέλιξη του θεσμού των «Δημητρίων» από τη Βυζαντινή εποχή ως τις
μέρες μας. Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σε μηχανές αναζήτησης στο
διαδίκτυο (πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.google.gr ή
www.in.gr και γράψτε ως λέξη – κλειδί «Δημήτρια»), να ψάξετε σε
εγκυκλοπαίδειες και να πάρετε συνεντεύξεις από άτομα του στενού σας
οικογενειακού περιβάλλοντος για το πώς γιορταζόταν τα «Δημήτρια» στην

Πηγή 6:
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εποχή τους.

Η Θεσσαλονίκη πάντοτε είχε τις πιο εκτεταμένες εμπορικές σχέσεις. Κτισμένη πάνω
στην Εγνατία, στο μεγάλο δρόμο από το Δυρράχιο ως την Κωνσταντινούπολη, ήταν η
αρτηρία που τη διέσχιζε κάθε μέρα ένα πλήθος από ταξιδιώτες. Επιπλέον πρόσφερε στα
καράβια ένα απέραντο και ασφαλές λιμάνι. Έτσι τα εμπορεύματα εισέρρεαν κάθε μέρα
μέσα στην πόλη από όλες τις μεριές του κόσμου και ως προς την άνεση και την
πολυτέλεια η Θεσσαλονίκη μπορούσε να ανταγωνιστεί την ίδια την Κωνσταντινούπολη.
Πάντως σε καμιά εποχή του έτους η εμπορική κίνηση δεν ήταν τόσο έντονη όσο κατά
την εμποροπανήγυρη του Οκτωβρίου, που συνέπιπτε με τη γιορτή του αγίου Δημητρίου,
του πάτρωνα της πόλης. Αυτή την εποχή σχηματιζόταν σαν από θαύμα, έξω από τις
πύλες μια δεύτερη πόλη σε σειρές από απειράριθμα παραπήγματα. Οι έμποροι της
Κωνσταντινουπόλεως έφερναν πάνω σε άλογα και μουλάρια τα προϊόντα των ακτών της
Μαύρης Θάλασσας, ενώ αντίστοιχα της Φοινίκης και της Αιγύπτου, της Ιταλίας και της
Ισπανίας έφθαναν κατευθείαν από τη θάλασσα. Το πλήθος που συνωστιζόταν στο χώρο
της εμποροπανήγυρης αποτελούνταν από Έλληνες, Βουλγάρους, Ιταλούς, Ισπανούς,
Πορτογάλους και Γάλλους.

Απόσπασμα σε μετάφραση από τον ιστορικό του εμπορίου της Ανατολής κατά τον
μεσαίωνα W. Heyd, στο: Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.Χ. – 1983, Απ.
Βακαλόπουλου, Θεσσαλονίκη 1997, σελ.100

Γλωσσάρι
Εκτεταμένος: που έχει μεγάλη έκταση ή μεγάλη διάρκεια.
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Αρτηρία (μτφ): μεγάλος δρόμος που εξυπηρετεί ζωτικές συγκοινωνιακές ανάγκες
Εισρέω (μτφ): εισέρχομαι σε αφθονία, κυρίως για χρήματα ή αξίες.
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Πάτρωνας: ο προστάτης κάποιου

Απειράριθμος: άπειρος σε αριθμό, αμέτρητος
Παράπηγμα: η παράγκα

Φοινίκη: αρχαία χώρα που αντιστοιχεί με τη σημερινή παράκτια λωρίδα του Λιβάνου
και τμήμα της Συρίας

Δραστηριότητες:

Τι στοιχεία παίρνουμε από το απόσπασμα για τις οικονομικές και εμπορικές
σχέσεις των Θεσσαλονικέων με άλλους γειτονικούς και μη λαούς;
Πότε κορυφωνόταν η εμπορική κίνηση στη Θεσσαλονίκη; Συγκρίνετε με την
πηγή 3.
Πως φαντάζεστε αυτή «τη δεύτερη πόλη» που σχηματιζόταν έξω από τα τείχη
κατά την περίοδο της εμποροπανήγυρης; Σκεφτείτε και οργανώστε ένα θεατρικό
δρώμενο με αφορμή το μεγάλο πανηγύρι της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης.

Πηγή 7:
Την έβδομη μέρα της πολιορκίας οι εχθροί ετοιμάζουν την τελική επίθεση, ελπίζοντας
ότι η σφοδρότητα της εφόδου θα τρομοκρατήσει και θα απωθήσει από τις επάλξεις τούς
υπερασπιστές. Ο συγγραφέας βρίσκεται ο ίδιος στο ανατολικό τείχος (περίπου στη
σημερινή οδό Εθνικής Αμύνης). Ας του δώσουμε το λόγο για τη συνέχεια: «Κι ενώ εμείς
είχαμε κυριευθεί από φόβο δεινό για την τύχη που μάς περίμενε, ξαφνικά, γύρω στην
όγδοη ώρα της ίδιας ημέρας, όλοι μαζί οι βάρβαροι που είχαν περικυκλώσει την πόλη,
έφυγαν τρέχοντας με βαρβαρικές κραυγές προς τους λόφους εγκαταλείποντας τις σκηνές

ς

μαζί με όλα τους τα υπάρχοντα. Και τόσος ήταν ο πανικός που τους είχε καταλάβει, ώστε

ρί
α

μερικοί από αυτούς έφυγαν άοπλοι και χωρίς χιτώνες. Έπειτα αφού παρέμειναν περί τις
τρεις ώρες στα γύρω βουνά (....), με τη δύση του ήλιου κατέβηκαν πάλι στις σκηνές τους
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και άρχισαν, κατά πρόνοια του Αθλοφόρου, να σκυλεύουν ο ένας τον άλλον, με
αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να τραυματιστούν και να πέσουν νεκροί. Έπειτα, αφού
πέρασε εκείνη η νύχτα μέσα σε απόλυτη ησυχία και όχι όπως οι προηγούμενες και
φάνηκε η αυγή, (....) από το αμέτρητο πλήθος δεν φαινόταν ούτε ένας».
Τα θαύματα του αγίου Δημητρίου, του Αναστασίου Α. Φιλιππίδη, ηλεκτρονική πηγή

Δραστηριότητες:

Η παραπάνω πηγή είναι απόσπασμα από τη διήγηση του 14ου θαύματος του
Αγίου Δημητρίου που περιλαμβάνεται σε μια συλλογή θαυμάτων του αγίου
Δημητρίου που κατέγραψε ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης και αργότερα ένας
ανώνυμος συγγραφέας. Στο κείμενο αυτό έχουμε τη μαρτυρία του ανώνυμου
συγγραφέα που συμμετείχε και ο ίδιος στην υπεράσπιση της πόλης του.
Βρισκόμαστε στο 586 μ.Χ. και ένα πλήθος Αβάρων και Σλάβων επιτίθεται στην
πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο απόσπασμα αυτό βρισκόμαστε ήδη στην 7η μέρα
της πολιορκίας. Μπορείτε να σκεφτείτε πως ήταν η κατάσταση τις προηγούμενες
μέρες; Γιατί ο συγγραφέας αναφέρει τη λέξη «απελπισία»;

Τι ήταν αυτό που οδήγησε τους επιδρομείς έξω από τα τείχη της πόλης; Για να
απαντήσετε στην ερώτηση χρησιμοποιείστε πληροφορίες από τις πηγές 1, 2, 3 και
5.

Πηγή 8:
Ακολουθεί η τρίτη, μετά το 610 επιδρομή ποικιλώνυμων σλαβικών φυλών, οι οποίοι
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έχοντας μαζί τους και τις οικογένειες τους ξεχύθηκαν μέσα από τα ποτάμια, Αλιάκμονα,
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Αξιό και Στρυμόνα, με τα ελαφρά πλοία τους, τα μονόξυλα, βγήκαν στο Αιγαίο και
πολιόρκησαν τη Θεσσαλονίκη από στεριά και θάλασσα. Τέσσερις μέρες αργότερα, κατά
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τη γενική επίθεση τους, οι κάτοικοι πέρασαν ώρες μεγάλης αγωνίας. Τη σωτηρία την
περίμεναν πια μόνο από τον προστάτη της πόλης Άγιο Δημήτριο. Τότε, όπως γράφει το
βιβλίο των «Θαυμάτων», εμφανίστηκε ως υπερασπιστής της πόλης ο μάρτυρας
Δημήτριος φορώντας λευκό χιτώνα και πρώτος υπερασπίστηκε την πόλη περπατώντας
πάνω στα θαλάσσια και χερσαία τείχη. Σηκώθηκε τότε δυνατός αέρας, ο πολύ γνωστός
«Βαρδάρης» και έφερε σύγχυση στο βαρβαρικό στόλο. Επωφελούμενοι από αυτήν οι
πολιορκούμενοι έκαναν ορμητικές εξόδους και έτρεψαν σε φυγή τα εχθρικά
στρατεύματα της ξηράς.

Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.Χ. – 1983, Απ. Βακαλόπουλου, Θεσσαλονίκη 1997,
σελ.87
Πηγή 9:
«Και τότε στα μάτια των πολλών εμφανίστηκε λευκοφορεμένος ο υπέρμαχος και όντως
φιλόπατρις Δημήτριος, ο πανένδοξος μάρτυρας, πρώτα να διατρέχει το τείχος κι έπειτα
και στη θάλασσα σαν σε ξηρά να βαδίζει. Και τη στιγμή εκείνη η τακτική πλεύση των
παραπάνω πλοίων, με την επέμβαση του μάρτυρα, έγινε άτακτη και άρχισαν να πέφτουν
το ένα πάνω στο άλλο, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να ανατραπούν.»

Μπακιρτζής Χ., Θαύματα Αγίου Δημητρίου, συλλογή Αρχιεπισκόπου Ιωάννου και
Ανωνύμου, κεφ. 187,Θεσσαλονίκη 1997
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Πηγή 10:

Ο άγιος Δημήτριος με τον έπαρχο Λεόντιο και τον επίσκοπο Ιωάννη, που σύμφωνα με τη
σχετική επιγραφή ίδρυσαν το ναό του αγίου Δημητρίου, έδιωξαν τους βαρβάρους και
λύτρωσαν την πόλη της Θεσσαλονίκης. (7ος αι., ναός Αγ. Δημητρίου, ΝΔ πεσσός).

Δραστηριότητες:
Διαβάζοντας τις πληροφορίες από τις παραπάνω πηγές και σε συνδυασμό με όσα
αναφέρονται στη λεζάντα από την ψηφιδωτή παράσταση, να συζητήσετε για ποιο
λόγο πιστεύετε ότι ο Άγιος Δημήτριος εικονίζεται μπροστά στα τείχη της πόλης
στο ψηφιδωτό του 7ου αιώνα που διακοσμεί το ναό του Αγίου Δημητρίου.
Πως επιτέθηκαν αυτή τη φορά οι Σλάβοι εναντίον της πόλης της Θεσσαλονίκης;
Γιατί αναφέρεται ότι οι Σλάβοι είχαν φτάσει ως έξω από τη Θεσσαλονίκη μαζί με
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Πηγή 11:

ς

τις οικογένειες τους;
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Δραστηριότητες:

Σκεφτείτε και βρείτε τι εικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα και στον

τοπογραφικό χάρτη. Μπορείτε να εντοπίσετε τι κοινό έχουν;

Πηγή 12:
Ύστερα από τον κίνδυνο αυτό που διέτρεξαν οι Θεσσαλονικείς από τη θάλασσα είναι
πολύ πιθανό ότι επιδιόρθωσαν και ενίσχυσαν τα μέρη του παραθαλάσσιου τείχους και
τον πύργο στην είσοδο του λιμανιού, που θα είχαν υποστεί βλάβες, όχι μόνο από τις
επιθέσεις των επιδρομέων, αλλά και παλιότερα από τη φθορά των κυμάτων και την
υγρασία αιώνων.
Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.Χ. – 1983, Απ. Βακαλόπουλου, Θεσσαλονίκη 1997,
σελ.88

Δραστηριότητες:
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Για ποιο λόγο κρίθηκε απαραίτητη επιδιόρθωση και ενίσχυση των τειχών;

Πανοραμική άποψη της πόλης από τα Βυζαντινά τείχη

Πηγή 13:

Η αρχαία πόλη οργανώθηκε και αναπτύχθηκε πάντα μέσα στα τείχη της που αποτελούν,
όχι μόνο την κύρια γραμμή άμυνας απέναντι στις εχθρικές επιδρομές, αλλά και το
συμβατικό όριο ανάμεσα στο άστυ και στον αγροτικό παραγωγικό χώρο που το
περιβάλλει. Στη Θεσσαλονίκη, το παλαιότερο τείχος των μέσων του 3ου αιώνα, που
κτίστηκε βιαστικά με τη χρήση αρχαιότερου αρχιτεκτονικού υλικού για να προστατεύσει
την πόλη από τις επιδρομές των Γότθων. Τον 4ο αιώνα έγιναν νέες επισκευές. Από την
πλευρά της θάλασσας την πόλη προστάτευε θαλάσσιο τείχος που ήταν χαμηλό και η
εξωτερική πλευρά του μέσα στη θάλασσα. Κατά την πολιορκία της πόλης από τους
Σαρακηνούς το 904, ο στρατηγός Πετρώνιος σχεδίασε ένα υποθαλάσσιο φράγμα
ρίχνοντας στη θάλασσα, μπροστά στο θαλάσσιο τείχος, αρχαίες σαρκοφάγους και
επιτύμβιες στήλες. Το σχέδιο δεν ολοκληρώθηκε και οι Σαρακηνοί μπήκαν στην πόλη
από τη θάλασσα.

Περίπατοι στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Ε. Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου, Α. Τούρτα,
Αθήνα 1997, σελ.15
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Πηγή 14:

Διαδοχικές επεκτάσεις της Θεσσαλονίκης από τα μέσα ελληνιστικά χρόνια στα ύστερα
ρωμαϊκά και τέλος στα βυζαντινά χρόνια.

Δραστηριότητες:
Ποιος είναι σύμφωνα με τις συγγραφείς ο λόγος που οχυρώνεται η πόλη της
Θεσσαλονίκης; Ποια είναι η αιτία που οδηγεί σε συνεχείς επιδιορθώσεις και
ανακαινίσεις των τειχών;
Συνδυάστε τα όσα δείχνει η εικόνα (πηγή 13) με όσα διαβάσατε στο κείμενο
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λόγοι οδήγησαν σ’ αυτές τις αλλαγές;
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(πηγή 12). Τι διαφορές παρατηρείτε ανάμεσα στις τρεις διαδοχικές φάσεις; Ποιοι
Με τη βοήθεια του λεξικού εργαστείτε σε ομάδες και βρείτε τη σημασία των
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υπογραμμισμένων λέξεων. Αφού το κάνετε αυτό συζητήστε μεταξύ σας ποιο
ήταν το σχέδιο του στρατηγού Πετρώνιου, κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορούσε να
είναι αποτελεσματικό και σκεφτείτε άλλους πιθανούς τρόπους υπεράσπισης της
πόλης από τη μεριά της θάλασσας.

Πως φαντάζεστε τη ζωή των κατοίκων της Θεσσαλονίκης μέσα και έξω από τα
τείχη της πόλης; Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ασχολίες των κατοίκων που
βρίσκονται στα περίχωρα; Σε περίπτωση επιδρομής που έβρισκαν καταφύγιο όσοι
διέμεναν έξω από τα τείχη; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες και από
την πηγή 1.
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Πηγή 15:

Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Β΄ εισέρχεται θριαμβευτής στη Θεσσαλονίκη (7ος αι.
ναός αγίου Δημητρίου)

Δραστηριότητες:

Είναι από τις σπάνιες φορές που εικονίζεται ιστορική παράσταση σε χριστιανικό
ναό. Παρουσιάζεται η θριαμβευτική είσοδος φωτοστεφανωμένου αυτοκράτορα
στην καιόμενη Θεσσαλονίκη με τη συνοδεία πεζών και έφιππων στρατιωτών.
Από τι σώζει ο αυτοκράτορας την πόλη;

Εργασία σε ομάδες: βρείτε στοιχεία και πληροφορίες για τη μάχη του
Ιουστινιανού στη μάχη της Κλεισούρας (688/9) και παρουσιάστε τα στην τάξη.

Πηγή 16:
Οι επιδρομείς τη φορά αυτή παρουσιάστηκαν από το μέρος της θάλασσας. Ήταν οι
φοβεροί Άραβες πειρατές της Μεσογείου, οι ονομαζόμενοι συνήθως Σαρακηνοί… Στο
άκουσμα της είδησης ότι οι Σαρακηνοί πλησιάζουν τη Θεσσαλονίκη κυρίεψε τους
πολίτες ταραχή και φόβος. Τότε μόνο σκέφτηκαν να φροντίσουν για την σωτηρία και την
άμυνα της πόλης. Ήταν όμως κάπως αργά. Όλοι σχεδόν ήταν απειροπόλεμοι και πολλοί
άοπλοι, ενώ η φρουρά της πόλης ήταν μικρή. Η διαρκής ειρήνη και ευδαιμονία τους
είχαν αποξενώσει από τη στρατιωτική αγωγή. Έπειτα έχοντας τυφλή προστασία στην

ς

επέμβαση και προστασία του Αγίου Δημητρίου είχαν παραμελήσει την επισκευή των
ακατάλληλα για άμυνα.

ρί
α

τειχών και μάλιστα των παραθαλάσσιων, που ήταν χαμηλότερα από τα άλλα και

σελ.104
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Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.Χ. – 1983, Απ. Βακαλόπουλου, Θεσσαλονίκη 1997,

Δραστηριότητες:

Για ποιο λόγο πιστεύετε οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης είχαν παραμελήσει τα
παραθαλάσσια τείχη;

Πως φαντάζεστε τους «τρομερούς» πειρατές Σαρακηνούς; Αποδώστε τους στο
μπλοκ ζωγραφικής σας χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας.
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Πηγή 17:

Τι πιστεύετε ότι εικονίζεται στην παραπάνω εικόνα;
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Πηγή 18:

Δραστηριότητες:

Σύμφωνα με όσα βλέπετε στην παραπάνω μικρογραφία, η επιδρομή εναντίον της
Θεσσαλονίκης γίνεται από τη στεριά ή από τη θάλασσα;
Τι διαφορές παρατηρείτε ανάμεσα στους δύο λαούς που εικονίζονται;
Με ποιο τρόπο ο ζωγράφος αποδίδει την πόλη της Θεσσαλονίκης;
Έχει τρόπο να δείξει ο ζωγράφος ποιοι είναι οι νικητές και ποιοι οι ηττημένοι;

Πηγή 19:
Οι πειρατές αμέσως μετά την άφιξη τους αρχίζουν επίθεση. Με άγριες φωνές και με τους
ήχους των τυμπάνων πλησιάζουν κωπηλατώντας προς τα μέρη εκείνα, που δεν

προφυλάγονται από το υποβρυχιακό φράγμα και ορμούν ακάθεκτοι. Μερικοί μάλιστα
τολμηροί αδιαφορώντας για τον κίνδυνο μεταφέρουν κολυμπώντας μια σκάλα έξω στη
ξέρα, την ακουμπούν πάνω στα τείχη και αρχίζουν να ανεβαίνουν, αλλά οι Έλληνες τους
γκρεμίζουν ρίχνοντας επάνω τους μεγάλες πέτρες. Εμπρός στην αποτελεσματική αυτή
άμυνα τα πειρατικά καράβια αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Πολλές φορές εκείνη την
ημέρα ανανέωσαν τις επιθέσεις τους χωρίς όμως να σημειώσουν καμιά επιτυχία… την
επόμενη μέρα, παρά την πυκνότητα των βλημάτων και των βελών, που δεν άφηναν τους
πολιορκημένους να ξεμυτίσουν από τις επάλξεις, δεν κατόρθωσαν τίποτα. Έξω από όλες
τις πύλες της πόλης υπήρχαν εχθρικές φρουρές που παραφύλαγαν, ώστε να μην φύγει και

ς

σωθεί κανείς από τους πολιορκημένους.
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Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.Χ. – 1983, Απ. Βακαλόπουλου, Θεσσαλονίκη 1997,
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σελ.106

Δραστηριότητες:

Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα κα σε συνδυασμό με την πηγή 17,
σχολιάστε αν συμφωνεί η περιγραφή του ιστορικού με όσα εικονίζονται στην
εικόνα.
Πηγή 20:

Πενήντα τέσσερα πλοία Σαρακηνών μπήκαν ως τον μυχό του Θερμαϊκού. Οι πειρατές
πολιόρκησαν και κατέλαβαν την πόλη. Το μεγάλο και οικονομικό αυτό κέντρο, η πιο
πλούσια και σημαντική μετά την Κωνσταντινούπολη πόλη της αυτοκρατορίας,
παραδόθηκε στη λεηλασία και στη σφαγή. Ο ιστορικός Ιωάννης Καμενιάτης, αυτόπτης
μάρτυρας των γεγονότων, δίνει εντυπωσιακή περιγραφή της καταστροφής. Οι Άραβες
εγκατέλειψαν την πόλη αφού πήραν πλούσια λεία και χιλιάδες αιχμαλώτους που τους
πούλησαν ως δούλους στην Ανατολή. Ανάμεσα τους ήταν κι ο ίδιος ο ιστορικός Ιωάννης
Καμενιάτης.
Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τομ.Η΄ , Μεσοβυζαντινοί χρόνοι, σελ.56

Δραστηριότητες:
Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι οι πειρατές είχαν ως στόχο τους την κατάληψη της
Θεσσαλονίκης;
Η πόλη της Θεσσαλονίκης είχε δεχτεί και επιδρομές στο παρελθόν, αλλά ήταν η
πρώτη φόρα που έγινε η κατάληψη της. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτίωσαν οι

Πηγή 21:

Δι
ΑΠ δα
κ
Θ τι κ
-Π ή
Ι
ΤΔ στ
ο
Ε

Θεσσαλονίκη 904 μ.Χ.
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κάτοικοι της μετά την αναχώρηση των πειρατών;

Μαζευτείτε άνθρωποι,

κάτοικοι της πολιτείας τούτης,
συναθροιστείτε όλοι μαζύ,

πνοή θανάτου περνά από πάνω της.
Άγγελοι συντριβής φαίνονται,
αιτίες καταστροφής έρχονται,
πλήγματα ακούονται φοβερά,
όνειρα φτάνουν φριχτά.

Βάρβαροι, πειρατές, εχθροί,
οι πιο κακοί πλησιάζον
στην αγαπητή πόλη.
Μαζευτείτε χριστιανοί,
όλοι μαζύ, σε βοήν ικεσίας,
σε παράκληση απελπισίας,
χωρέστε όλοι μαζύ στης εκκλησίας
την πλούσια περιοχή, τη σπουδαία,

στου αγίου την προσευχή, την προσφυγή,
τρέξετε να προφτάσετε, πριν έρθουν οι χείριστοι.
Παρακαλέστε της πόλης μας τον προστάτη,
φωνάξτε το φόβο σας και την ελπίδα
που σ' αυτόν έχετε και πάντα κρατάτε.
Μαζευτείτε κάτοικοι της πόλης Θεσσαλονίκης,
ζητείστε και πάλι το θαύμα, καταφύγιο,

άγγελος του καλού, άγιος.
Για βοήθεια βοείστε υπέροχη
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πέρ' από κάθε ανθρώπου
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τον δρόμο στρατηγός ο ανίκητος,

ς

έλεος να φανεί ο αρχηγός να σας δείξει

προσπάθεια και γνώμη κι' αντίληψη.

Ν' αφανιστούν οι εχθροί, να σκορπιστούν!
Πιστεύουμε, πιστεύουμε!

Ω πόσος ο πόνος κι' η απελπισία
για τον κίνδυνο. Αντοχή

κάνε τα «σέμνωμα της πόλης σου

καύχημα, ο υπέρλαμπρος στέφανος».
Δείξε δόξα στη δυστυχία μας.
Απόδειξη είσαι της δύναμης
που σ' ανέδειξε πιο δυνατόν,
απ' όλους τους κατακτητές, πάντοτε.

Από τη συλλογή Η εποχή του θανάτου (1948)
Ζωή Καρέλλη

Δραστηριότητες:
Γιατί το ποίημα ονομάζεται Θεσσαλονίκη 904 μ.Χ.; Γιατί η ημερομηνία αυτή
είναι σημαντική για την πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να γράψει κάποιος
ποίημα με αυτόν τον τίτλο;
Σε ποια εκκλησία πιστεύετε ότι προτρέπει η ποιήτρια να μαζευτούν οι κάτοικοι;

ς

Γιατί;
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Σε συνδυασμό με τις άλλες πηγές που διαβάσατε πριν σε ποιον αποδίδετε ο
ρόλος του προστάτη της πόλης; Με ποιον τρόπο περιμένουν οι κάτοικοι να τους
Πηγή 22:
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βοηθήσει;

Δραστηριότητες:
Τι δείχνουν τα βελάκια στον παραπάνω χάρτη;
Ποια προβλήματα δημιούργησαν οι γειτονικοί λαοί στο Βυζάντιο;
Με ποιους τρόπους αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί τους γείτονες τους;

Οργανωμένες επισκέψεις με αφορμή τη διδασκαλία του παραπάνω

ς

μαθήματος:
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 Επίσκεψη στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Εντοπισμός των
σχετικών με το μάθημα έργων της μνημειακής ζωγραφικής
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και συζήτηση.

 Επίσκεψη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και
συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το βυζαντινό

κάστρο» που απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού. Το
πρόγραμμα πραγματεύεται τη μετάβαση από την παλαιοχριστιανική πόλη

στη μεσοβυζαντινή πόλη – κάστρο. Αποσκοπεί στη γνωριμία των

μαθητών με την καθημερινή ζωή μέσα σε μια πόλη – κάστρο, μέσω της
παρατήρησης εποπτικού υλικού και αυθεντικών αντικειμένων με τη
βοήθεια φύλλων εργασίας. Έτσι τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να

αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για όσα συζητήθηκαν στο
μάθημα σχετικά με τη ζωή των κατοίκων εντός και εκτός των τειχών και
για τα οχυρωματικά έργα στη Θεσσαλονίκη.

 Περιηγητικός περίπατος στα απομεινάρια των βυζαντινών
τειχών που σώζονται στο δρόμο που οδηγεί προς το
Επταπύργιο.

Συμμετοχή

στο

πρόγραμμα

Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης «Περπατώ και αναγνωρίζω τα μνημεία της πόλης μου –
Τα τείχη της Θεσσαλονίκης».

 Επίσκεψη και έρευνα στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Σκοπός είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη
βιβλιογραφική έρευνα.
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Βιβλιογραφία
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Αχειμάστου – Ποταμιάνου Μ., Βυζαντινές τοιχογραφίες, Αθήνα 1994.
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Βακαλόπουλος Απ., Ιστορία της Θεσσαλονίκης από 316 π.Χ.- 1983, Θεσσαλονίκη 1997.

Βελένης Γ., Τα τείχη της Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο ως τον Ηράκλειο,
Θεσσαλονίκη 1998.

Γκιολές Ν., Παλαιοχριστιανική τέχνη – Μνημειακή ζωγραφική (π.300-726), Αθήνα
1991.

Ηλιάδη Κ. Α., Τα «θαύματα» του αγίου Δημητρίου ως ιστορικές πηγές. Επιδρομές και
Σλαβικές εποικίσεις εντεύθεν του Δουνάβεως, Τρίκαλα 2003.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Η΄ Βυζαντινός Ελληνισμός – Μεσοβυζαντινοί
χρόνοι, Αθήνα 1979.
Καραγιαννόπουλος Ι. Ε., Ιστορία βυζαντινού κράτους, τ. Β΄. Ιστορία μέσης βυζαντινής
περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη – Αθήνα 1976.
Καρέλλη Ζ., Ποιητική Συλλογή Η εποχή του θανάτου, Αθήνα 1948.

Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου Ε., Τούρτα Α., Περίπατοι στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη,
Αθήνα 1997
Μπακιρτζής Χ., Αγίου Δημητρίου θαύματα: ο βίος, τα θαύματα και η Θεσσαλονίκη του
Αγίου Δημητρίου. Οι συλλογές Αρχιεπισκόπου Ιωάννου και Ανωνύμου, Θεσσαλονίκη
1997.
Χατζηδάκη Ν., Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αθήνα 1994.
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Χρησιμοποιήθηκαν επίσης:

ρί
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Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 1993.

ς

Χρήστου Κ. Π., Η Γραμματεία των Δημητρείων Α΄. Διηγήσεις περί των θαυμάτων του

Ιστορία Ε΄ Δημοτικού, Στα Βυζαντινά χρόνια, ΟΕΔΒ.
Βικιπαίδεια, ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια.

Φιλιππίδης Α., Τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου, ηλεκτρονική πηγή.
Ηλιάδη Α., «Δημήτρια: ένας πολυσήμαντος θεσμός στο χώρο και στο χρόνο της
Βυζαντινής Θεσσαλονίκης», Η διαμόρφωση της λατρείας του Αγίου Δημητρίου και τα
«Δημήτρια» ως τον 12ο αιώνα, ηλεκτρονική πηγή.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μάθημα: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών
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Διδάσκουσα καθηγήτρια: Μ. Ρεπούση

Θέμα: Πως διαμορφώθηκε η όψη και ο πολιτισμός της Θεσσαλονίκης
κατά το πέρασμα λαών προς τη Βαλκανική Χερσόνησο;
Μια προσέγγιση στη διδασκαλία Τοπικής Ιστορίας.

Καλλέ Στυλιανή
Α.Ε.Μ. 2922
Εξάμηνο Η΄
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