
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Στο πρόγράμμά μας  ερευνήσαμε την ζωντανή παρουσία της Πόλης και ό,τι αυτή σηματοδοτεί, 

στη ζωή μας.  

Επιλέξαμε τρείς πόλεις της Βόρειας Ελλάδας άρρηκτα συνδεδεμένες ιστορικά και  πολιτιστικά με 

την Πόλη: **την Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη, την Κομοτηνή.  

Πόλεις μνημεία, όπου παρελθόν και παρόν, παράδοση και αστικό περιβάλλον,  βρίσκονται σε 

συνεχή διαλεκτική σχέση και διαμορφώνουν το μέλλον.  

Πόλεις με πληθώρα μνημείων,-όχι άψυχα και βουβά σημάδια του παρελθόντος, μα  ζωντανά 

μνημεία πλήρως εντεταγμένα στην καθημερινότητα των κατοίκων τους,  αποτελώντας   για 

αυτούς σημεία συνάντησης, προσευχής, έκφρασης συναισθημάτων, καλλιτεχνικής δημιουργίας 

και κοινωνικών εκδηλώσεων. 

Η έρευνά μας απέφερε τεράστιο όγκο πληροφοριών. Για να μην σας κουράσουμε  

σταχυολογήσαμε τις σημαντικότερες και σας παρουσιάζουμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Το 1988   15 μνημεία της Θεσσαλονίκης από τον 4ο έως τον 14 ο αιώνα μ.Χ., δηλ. της βυζαντινής 

περιόδου, εντάχτηκαν τον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 

UNESCO: 13 ΕΚΚΛΗΣΊΕς, ΤΑ ΤΕΊΧΗ ΜΕ ΤΟΝ Λευκό Πύργο και το βυζαντινό λουτρό. Εν συντομία 

σας παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικότερα 

 

 ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΛΗ  (Δυτικά, Βορειοδυτικά, Ανατολικά, Επταπύργιο  ) 

Η ιστορία της Πόλης ανά τους αιώνες καταγράφεται πάνω στα τείχη και τις επιγραφές που 
σώζονται σε διάφορα σημεία της οχύρωσης. 

Τα κάστρα χτίστηκαν κατά την εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου, στο τέλος του 4ου μ.Χ. αιώνα,  
ενώ η ΒΔ πλευρά  είναι προσθήκη του Μανουήλ Β΄Παλαιολόγου. 

 Η μοναδική προσθήκη των Τούρκων είναι ο πύργος της κεντρικής εισόδου, το γνωστό  Γεντί 
Κουλέ, το 1430, όταν η  Θεσσαλονίκη έπεσε στα χέρια τους. 

 

  Ο Λευκός Πύργος 
 

Ο Λευκός Πύργος, το Σύμβολο της πόλης,  είναι  οχυρωματικό έργο οθωμανικής κατασκευής του 
15ου αιώνα,  που αντικατέστησαν  παλαιότερο βυζαντινό πύργο του 12ου αιώνα. 
 
Το 1912 μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, υψώθηκε η ελληνική σημαία στην κορυφή 
του με ιστό το κεντρικό κατάρτι, τρόπαιο, από το βυθισμένο στον Θερμαϊκό τουρκικό θωρηκτό 
"Φετίχ-Μπουλέν". 
 
 
 



 

 Ροτόντα 
Κατ΄εξοχήν παράδειγμα  αειφόρου χρήσης κτηρίου ανά τους αιώνες,  που αντιπροσωπεύει  τη 
διαχρονική και διαπολιτισμική ιερότητα του μνημείου στη διάρκεια των 1.700 χρόνων της ζωής 
του. 
Ναός αφιερωμένος αρχικά στον Δία  μετατράπηκε στα τέλη του 4ου αιώνα, την εποχή του 
Θεοδοσίου, σε χριστιανικό ναό των Αρχαγγέλων , ενώ κατά την Τουρκοκρατία  μετατράπηκε σε 
τζαμί με την προσθήκη μιναρέ 
 

  Η Μονή Βλατάδων 

αποτελεί  το μοναδικό βυζαντινό μοναστήρι της πόλης που λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι 
σήμερα. Στο προαύλιό της απαντάμε μαρμάρινη στήλη με την καρκινική επιγραφή  «νίψον 
ανομήματα μη μόναν όψιν» που κοσμούσε την Αγιά Σοφιά 
 
 

 Ναός Αγίας Αικατερίνης 

Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης χρονολογείται στα τέλη του 13ου – αρχές 14ου αιώνα.  Είναι 
σύνθετος σταυροειδοής και  αποτελεί εξαίρετο δείγμα της αρχιτεκτονικής των Παλαιολόγων.  
 

 Ναός Αγίας Σοφίας 
Αφιερωμένος στο Χριστό, τον αληθή Λόγο και τη Σοφία του Θεού, κτίστηκε στα τέλη του 7ου  – 
αρχές του 8ου αιώνα, κατά μίμηση της Αγία Σοφίας Κωνσταντινούπολης. 
 
 Τα ψηφιδωτά μαρτυρούν τις  διάφορες εποχές, που πέρασε η πόλη : 
την  Εικονομαχία, 8ος αιώνας, την Μακεδονική Δυναστεία, 9ος αιώνας και την εποχή των 
Κομνηνών. 
 

 Βασιλική Αγίου Δημητρίου - Κρύπτη  

Ο  πιο σημαντικός παλαιο-χριστιανικός ναός της πόλης χτισμένος  στα μέσα του 5ου αιώνα πάνω 
στα ερείπια ρωμαϊκού λουτρού, όπου φυλακίστηκε και μαρτύρησε το 303 ο αξιωματούχος του 
ρωμαϊκού στρατού Δημήτριος. Τα ψηφιδωτά του 5ου, 7ου και 9ου αι. ιδιαίτερης ιστορικής και 
καλλιτεχνικής αξίας 

Κάτω από τον  ναό βρίσκεται η Κρύπτη, που στα υστεροβυζαντινά χρόνια ανάβλυζε το μύρο του 
Αγίου. 

 
 Βυζαντινό Λουτρό 

 
 
Στην Άνω Πόλης  βρίσκεται το μοναδικό σωζόμενο δημόσιο βυζαντινό λουτρό σε ολόκληρη την 
Ελλάδα,  πιθανότατα του13ου αιώνα. 
Αποτελείται από   προθάλαμο, ως αποδυτήρια, χλιαρό και θερμό χώρο και δεξαμενή. Υπογείως 
κυκλοφορούσε ζεστός αέρας για επιδαπέδια θέρμανση, ενώ μέσα από του τοίχους  ο ζεστός 
αυτός αέρας ρύθμιζε τη θερμοκρασία του κάθε χώρου. Λειτουργούσε εκ περιτροπής ως ανδρικό 
και γυναικείο. 
 

ΞΑΝΘΗ 

http://www.goldenstarhotel.com/el/explore-thessaloniki/mnimia-unseco/131-moni-vlatadon
http://www.goldenstarhotel.com/el/explore-thessaloniki/mnimia-unseco/129-naos-agias-aikaterinis
http://www.goldenstarhotel.com/el/explore-thessaloniki/mnimia-unseco/123-naos-agias-sofias
http://www.goldenstarhotel.com/el/explore-thessaloniki/mnimia-unseco/119-vasiliki-agiou-dimitriou


Ο δεύτερος σταθμός μας, η Ξάνθη,είναι  ένα υπαίθριο ζωντανό μουσείο , σταυροδρόμι 
πολιτισμών, παραδόσεων, γεύσεων, θρησκειών. Θα εστιάσουμε  
 
 Στο βυζαντινό κάστρο, στην κορυφή του λόφου, που «ελέγχει» τη δίοδο προς την 
ενδοχώρα ανταμώνουμε τον Ιουστινιανό, που οχύρωσε την πόλη με θολωτά τείχη 
 
 Στην παλαιά πόλη της Ξάνθης  τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα νεοκλασικά κτήρια και 
τα παραδοσιακά οικοδομήματα αποτυπώνουν το πάντρεμα  της τοπικής ηπειρώτικης και 
μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής με την  οθωμανική. Επαναχρησιμοποιούνται και στεγάζουν 
σήμερα τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Λαογραφικό Μουσείο, το Σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη κλπ.    

 

 Τέλος στο Μοναστήρι της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας στους πρόποδες της 
Ροδόπης και ΒΑ της Ξάνθης , που μετρά πάνω από 1000 χρόνια ζωής. 

 
 

 
Θα τελειώσουμε με την ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 
Πόλη των θρύλων, της πολυπολιτισμικότητας, του ιστορικού συναπαντήματος πολιτισμών, 
θρησκειών, ανθρώπων, με έντονο το μουσουλμανικό στοιχείο, καθότι  οι  μουσουλμανικοί 
πληθυσμοί της περιοχής της Κομοτηνής εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή πληθυσμών με την 
Τουρκία στην Συνθήκη της Λωζάνης το 1923. 
Οι κατακτητές της  πολλοί: Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Τούρκοι, Βούλγαροι, Γάλλοι    

 Τα απομεινάρια της βυζαντινής οχύρωσης στο κέντρο της πόλης,  από όπου  περνούσε η 
Εγνατία οδός, αποτελούν το μεγαλύτερο και αρχαιότερο μνημείο της πόλης,.  Χτίστηκε τον 4ο αι. 
μ. Χ.  από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α'  

 Το Εσκί Τζαμί ( παλιό τζαμί ) με τον  εντυπωσιακό μιναρέ με τους 2 εξώστες 
είναι το μεγαλύτερο σε ολόκληρη τη Ροδόπη και χτίστηκε το 1608.  
    
 Το  Πτωχοκομείο (Ιμαρέτ), του 14ου αι. είναι  το  παλαιότερα σωζόμενο 
οθωμανικό μνημείο της Ευρώπης. Τμήματα του ναού της Αγίας Σοφίας,  που 
προϋπήρχε,  ενσωματώθηκαν στο Ιμαρέτ. 
Όταν η πόλη κατακτήθηκε από τους Βουλγάρους μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό 
Επιγραφή στα κυριλλικά  σώζεται ακόμα στην πόρτα πάνω στο τόξο.  
Σήμερα στεγάζεται το Εκκλησιαστικό μουσείο, με  σπάνια εκθέματα όπως εικόνες, 
άμφια, σκεύη και χειρόγραφατα περισσότερα των οποίων συγκεντρώθηκαν από τις 
δωρεές των Ελλήνων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν εδώ μετά το 1924. 
 Ενδεικτικό είναι Καινή Διαθήκη  γραμμένη στα Καραμανλίδικα, δηλ. τουρκικά με 
ελληνικό αλφάβητο 
 
 Τελειώνουμε με το μεγαλύτερο Πομακοχώρι της Ροδόπης, τον Εχίνο, μια 
εικόνα όσο χίλιες λέξεις!!! 

 
Ευχαριστούμε 

 
 
 

 

   

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Î�Ï�Ï�Î¹Î

