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Το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης 

 

Οι κύκλοι διαλέξεων στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν 

το απόγευμα της Κυριακής 12 Νοεμβρίου. Πρώτος κύκλος: 

 

Ο  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ  ΚΟΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΔΥΣΗΣ 

Πρώιμος και κυρίως Μεσαίωνας: Η Ευρώπη από το 395 μέχρι το 1350 

και από την κατάρρευση του Δυτικού Τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 

μέχρι το λυκαυγές της Αναγέννησης 

 

Έξι δίωρες διαλέξεις τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2017 και τον Ιανουάριο του 2018 

 

Ομιλητής ο Γιάννης Μαυρίκος 
 

Τις Κυριακές 12 και 19/11, 3 και 10/12, 14 και 21/1 (ώρα 6:15-8:45 με διάλειμμα 20΄) 

 

 

 

ΠΡΩΤΟ  ΜΕΡΟΣ:  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2017 

Τα θέματα:      

Διάλεξη 1η (12/11): Η Δυτική Ευρώπη από το 395 έως το 500.  Η κληρονομιά του Θεοδό-

σιου Α΄ του Μεγάλου στους δύο ανήλικους γιούς του και η είσοδος της Ευρώπης στον Μεσαί-

ωνα. Οι  βαρβαρικές εισβολές τον 5ο αιώνα και τα πρώτα γερμανικά βασίλεια στην Δυτική 

Ευρώπη. Βησιγότθοι, Βάνδαλοι, Αλανοί, Σουηβοί, Οστρογότθοι, Βουργουνδοί.  

Διάλεξη 2η (19/11): Η Δυτική Ευρώπη από το 500 έως το 750. Η εμφάνιση των Φράγκων 

στην Δύση. Η δημιουργία του ισχυρότερου βασιλείου του πρώιμου Μεσαίωνα και ο κόσμος των 

Μεροβιγγείων. 

Διάλεξη 3η (3/12): Η Δυτική Ευρώπη από το 751 έως το 950. Ο Καρλομάγνος και η πρώτη 

ευρωπαϊκή αυτοκρατορία στην Δύση. Ο κόσμος της Δυτικής Ευρώπης κατά την περίοδο της 

δυναστείας των Καρολιδών και η πρώτη πνευματική αναγέννηση της Ευρώπης. Τα τελευταία 

κύματα εισβολών (Σαρακηνοί, Βίκινγκς, Μαγυάροι).  

Διάλεξη 4η (10/12): Η Δυτική Ευρώπη από το 1000 έως το 1200. Οι τρόμοι του έτους 1000.  

Η φεουδαρχία στην Δυτική Ευρώπη. Η εποποιία των Νορμανδών και το πρώτο οργανωμένο 

κράτος στην Δύση.  

 

Το  Πανόραμα  της  Θεσσαλονίκης 

 

Οι κύκλοι διαλέξεων στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν 

το απόγευμα της Κυριακής 12 Νοεμβρίου. Πρώτος κύκλος: 

 

Ο  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ  ΚΟΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΔΥΣΗΣ 

Πρώιμος και κυρίως Μεσαίωνας: Η Ευρώπη από το 395 μέχρι το 1350 

Από την κατάρρευση του Δυτικού Τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 

μέχρι το λυκαυγές της Αναγέννησης 

 

Έξι δίωρες διαλέξεις τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2017 και τον Ιανουάριο του 2018 

 

Ομιλητής ο Γιάννης Μαυρίκος, μελετητής του Μεσαίωνα  
 

Τις Κυριακές 12 και 19/11, 3 και 10/12, 14 και 21/1 (ώρα 6:15-8:45 με διάλειμμα 20΄) 

 

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

 

Νοέμβριος - 

Δεκέμβριος 2017 – 

Ιανουάριος 2018 

 

 

 

Πολιτιστική 

Εταιρεία Πανόραμα 

και Αρχείο 

(ΑΠΑΝ) 

 

 
apan.gr 



ΔΕΥΤΕΡΟ  ΜΕΡΟΣ:  ΔΥΟ  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ τον Ιανουάριο του 2018 

Τα θέματα:      

Διάλεξη 5η (14/1):  Η Δυτική Ευρώπη από το 1200 έως το 1350. Η  Αγία Ρωμαϊκή Αυτο-

κρατορία του Γερμανικού Έθνους. Η ιστορία του Παπισμού, η βασανιστική  άνοδος και η 

πορεία του προς τον θρίαμβο. Η σύγκρουση της θρησκευτικής με την πολιτική εξουσία για την 

κυριαρχία στην Δύση. Η εδραίωση της κρατικής υπόστασης της Γαλλίας και της Αγγλίας.  

Διάλεξη 6η: (21/1) Η πορεία της Δύσης προς την ευρωπαϊκή κυριαρχία και την Αναγέν-

νηση. Ο πολιτισμός  της μεσαιωνικής Δύσης και η δημιουργία των πρώτων πανεπιστημίων.   

 

 
Λεπτομέρεια από κέντημα σε λινό ύφασμα (70 μ μήκος), δεκαετία του 1070. Απεικονίζει σε πενήντα 

σκηνές την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς. Το σπάνιο έργο είναι γνωστό σαν «Ταπισερί 

του Μπαϊγού» και βρίσκεται στο Musée de la Tapisserie de Bayeux στη Νορμανδία, Γαλλία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέντε από τις έξι διαλέξεις θα γίνουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου DAIOS, 

Λεωφόρος Νίκης 59 (πρώτος όροφος, πρόσβαση και με ασανσέρ). Η δεύτερη διάλεξη την 

Κυριακή 19 Νοεμβρίου θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Ημερ. 

Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) Στρατηγού Καλλάρη 5 (τρίτος όροφος, πρόσβα-

ση και με ασανσέρ).  

Οι διαλέξεις θα γίνουν τα απογεύματα της Κυριακής 6:15 με 8:45. Κάθε διάλεξη συνοδεύεται 

από πλούσιο εικονογραφικό υλικό και σημειώσεις (που στέλνονται με μέιλ). Διαρκεί δύο 

ώρες με σύντομο διάλειμμα 20 λεπτών ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο μέρος. Επειδή 

θα αρχίζουμε χωρίς καθυστέρηση, παρακαλούμε να φροντίζετε να είστε λίγο νωρίτερα. Για 

να υπάρχει η απαραίτητη άνεση και να έχουν όλοι απρόσκοπτη θέα στον πίνακα προβολών, 

οι εγγεγραμμένοι δεν θα ξεπεράσουν τα 65 άτομα. ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ 

Για τους κύκλους των πανοραμικών διαλέξεων στη Θεσσαλονίκη 

Οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη: Εύα Βόγια, VOYA Travel Βενιζέλου 1 

Τηλέφωνα: 2310-272.830 και 277.132   E-mail: eva@voyatravel.gr 

Πανόραμα τηλέφωνο: 210-72.19.825 E-mail: info@apan.gr 

 

mailto:eva@voyatravel.gr
mailto:info@apan.gr


 

        
    Βιτρώ (υαλογραφία με συνδετικό υλικό το μολύβι) στην Παναγία των Παρισίων, 13ος αιώνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σε όλον τον κύκλο (έξι διαλέξεις) ή στο Πρώτο μέρος (τέσ->>> Μπορείτε να εγγραφείτε 

σερις διαλέξεις το 2017): Από τον θάνατο του Θεοδόσιου Α΄ το 395, την διχοτόμηση της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την κατάρρευση του Δυτικού Τμήματος μέχρι τις παραμονές 

της Δ΄ Σταυροφορίας το 1200) ή μόνο στο Δεύτερο μέρος (δύο διαλέξεις τον Ιανουάριο του 

2018): Από την ανάπτυξη των καστροπόλεων σε οχυρωμένες πολιτείες και την ίδρυση των 

πρώτων πανεπιστημίων έως το λυκαυγές της Αναγέννησης, 1200-1350. 

Κόστος συμμετοχής  

Στις έξι διαλέξεις: 45 ευρώ. Νεανικό (για νέους έως 29 χρονών) και εκπαιδευτικό (για εν  

ενεργεία εκπαιδευτικούς): 40 ευρώ 

Στο Πρώτο μέρος: 35 ευρώ. Νεανικό, εκπαιδευτικό: 28 ευρώ 

Στο Δεύτερο μέρος: 20 ευρώ. Νεανικό, εκπαιδευτικό: 16 ευρώ  

 

Είτε πηγαίνοντας στο Τουριστικό Γραφείο Βόγια, Βενιζέλου 1 

(τις καθημερινές 10:30-17:00, το Σάββατο 10:30-13:30) 

 

είτε στέλνοντας μέιλ, γράφοντας αν επιλέγετε όλον τον κύκλο 

ή ποιο από τα δύο μέρη και τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, 

τηλέφωνο και, εφόσον δικαιούστε έκπτωσης: είτε ηλικία, για 

το νεανικό, είτε σε ποιο σχολείο εργάζεστε και τι διδάσκετε) 

στις παρακάτω διευθύνσεις: 

                       

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 

 

 

          

eva@voyatravel.gr  

           info@apan.gr 

 
 
Στην περίπτωση που εγγραφείτε με μέιλ, θα καταβάλετε το ποσό της συμμετοχής πριν αρχί-
σει η πρώτη διάλεξη του κύκλου που σας ενδιαφέρει. Το ΑΦΜ είναι απαραίτητο, για να 
γραφτεί σωστά η απόδειξη –αν εγγράφεστε για πρώτη φορά. 

 

mailto:eva@voyatravel.gr
mailto:info@apan.gr


Ο επόμενος κύκλος διαλέξεων προγραμματίζεται για τα τέλη Ιανουαρίου-Φεβρουάριο-Μάρτιο. Με 

κέντρο τον Μυστρά θα επισκοπήσουμε τα παρακάτω θέματα:  

Η πρωτοβυζαντινή και μεσοβυζαντινή Λακεδαίμων (Λακωνία), το  φράγκικο παλάτι στον Ευρώτα, 

οι Παλαιολόγοι στην Πελοπόννησο, το Δεσποτάτο του Μυστρά (ιστορία και μνημειακή 

τοπογραφία), τα ταξίδια των Παλαιολόγων στη Δύση, τα δεσποτάτα των Καντακουζηνών και των 

Παλαιολόγων στη Θράκη. Ομιλήτρια η Μαριάννα Κορομηλά   

 

Μυστράς: Το μητροπολιτικό συγκρότημα και ο ναός του Αγίου Δημητρίου 

Με την ευκαιρία της εορτής του πολιούχου της Θεσσαλονίκης:  

 Δύο από τα εμβληματικά ψηφιδωτά από τη βασιλική του Αγίου Δημητρίου 

     
 

Και πολλές ευχές στους Δημήτριους και τις Δήμητρες! 

 



Σχετικά με τη Θεσσαλονίκη, που συμπλήρωσε φέτος μία εκατονταετία από την τρομακτική  

πυρκαγιά του 1917, σας ενημερώνουμε για την έκθεση που παρουσιάζει το  

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης στη Θεσσαλονίκη 

 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣ 

Θεσσαλονίκη 1870-1917 

 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ 

Βίλα Καπαντζή – Βασιλίσσης Όλγας 108 

Εγκαίνια: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 

Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Φεβρουαρίου 2018 

 
Μια εξιστόρηση για την ακμή και την παρακμή της κοσμοπολίτικης Θεσσαλονίκης στον μισό αιώνα 

που σημάδεψε τη μετάβασή της από τον μεσαίωνα στη νεωτερική εποχή, από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία στη σύγχρονη Ελλάδα, από την κοινοτική οργάνωση στο ομοιογενές εθνικό κράτος, από 

την εύφλεκτη ξυλόπηκτη πόλη στα μέγαρα από μπετόν αρμέ, από τα δαιδαλώδη αδιέξοδα στις χαράξεις 

του σχεδίου Εμπράρ. 
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Επισκεφθείτε και την Ιστοσελίδα του Πανοράματος apan.gr 

Στην  Ιστοσελίδα  μας  θα  βρείτε  πολλά  και  ενδιαφέροντα  θέματα.  Από  εκεί  μπορείτε  να 

συνδεθείτε και με το ψηφιακό μας Αρχείο για να πλοηγηθείτε σε διάφορους τόπους και θέματα. 

Βάζοντας τον κωδικό τους, οι συνδρομητές του Αρχείου έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλο το 

ψηφιοποιημένο υλικό. Η Ιστοσελίδα του Αρχείου, που εμπλουτίζεται καθημερινά, θα αναβαθμι-

στεί τους πρώτους μήνες του 2018 και θα είναι πολύ πιο φιλική στον χρήστη (προς το παρόν 

χρειάζεται μια κάποια υπομονή!). Αν θέλετε να γίνετε συνδρομητής του ΑΠΑΝ, το κόστος της 

συνδρομής για ένα έτος είναι 15 ευρώ, για νέους και εκπαιδευτικούς εν ενεργεία 8 ευρώ. Η 

χορηγική συνδρομή είναι 80 ευρώ. Οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στα 

πανοραμικά ταξίδια και σε εκδηλώσεις που γίνονται αποκλειστικά για τα μέλη. Εγγραφές και 

ανανέωση συνδρομής έως τις 15/11/2017 

 
>> Μπορείτε να το Ακολουθείστε μας και στο Face Book: Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα   

παρακολουθείτε είτε έχετε κι εσείς ΦΒ είτε όχι, επειδή είναι δημόσιο. Επίσης, έχουμε δημιουρ-

γήσει κι άλλο ένα Face Book με θέματα από τη Συρία. Τίτλος: Η Συρία που αγάπησα 

 

 

Κ Α Λ Ο     Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο ! 

http://www.apan.gr/

