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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ Μουσείο, 29-01-2008


Η βυζαντινή αυτοκρατορία (330 – 1453 μ.Χ.)
Η βυζαντινή αυτοκρατορία απετέλεσε συνέχεια της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οριακό σημείο για τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της υπήρξε η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Δύση στην ελληνιστική Ανατολή με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από το Μ. Κωνσταντίνο. Τα κύρια στοιχεία που καθόρισαν την εξέλιξη του Βυζαντίου είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, η ρωμαϊκή κληρονομιά και ο χριστιανισμός.
Στην πρώτη, μεταβατική, περίοδο, την πρωτοβυζαντινή ή παλαιοχριστιανική (4ος – 7ος αι.), η αυτοκρατορία εκτείνεται σε τρεις ηπείρους και είναι οργανωμένη κατά το ρωμαϊκό σύστημα διοίκησης. Επίσημη γλώσσα είναι η λατινική. Το νέο στοιχείο είναι ο χριστιανισμός, που γίνεται η επίσημη θρησκεία του κράτους και επηρεάζει θεμελιακά την πνευματική ζωή του Βυζαντίου. 
Στη δεύτερη περίοδο, τη μεσοβυζαντινή (8ος – 12ος αι.), η αυτοκρατορία, λόγω της εξάπλωσης σλαβικών φύλων στις βόρειες περιοχές της και των Αράβων στις ανατολικές, περιορίζεται ουσιαστικά στο νότιο τμήμα των Βαλκανίων και στη Μ. Ασία, περιοχή όπου η ελληνιστική επίδραση ήταν έντονη. Το γεγονός αυτό καθώς και η καθιέρωση της ελληνικής ως επίσημης γλώσσας είναι ένα από τα στοιχεία που συμβάλλουν στην παγίωση της ελληνικής φυσιογνωμίας του κράτους, ενώ η νέα διοικητική και στρατιωτική οργάνωση κάνουν αποτελεσματικότερη την άμυνα απέναντι στους εχθρούς. Στην εποχή αυτή το Βυζάντιο με τις δυναστείες των Μακεδόνων και των Κομνηνών γνωρίζει πνευματική και καλλιτεχνική ακμή, που η έντονη ακτινοβολία της έχει καθοριστική πολιτιστική και πολιτική επίδραση στο τότε γνωστό κόσμο και ιδιαίτερα στους βαλκανικούς λαούς.
Στην υστεροβυζαντινή περίοδο (13ος – 1453), την εποχή των Παλαιολόγων, η αυτοκρατορία με φυσιογνωμία ορθόδοξη ελληνική βιώνει τη συρρίκνωσή της μέσα από την ολοένα αυξανόμενη οικονομική της εξάρτηση από τις ιταλικές πόλεις και από τα χτυπήματα των Λατίνων, των Σλάβων και των Οθωμανών. Οι τελευταίοι καταλύουν την αυτοκρατορία κυριεύοντας την Κωνσταντινούπολη στα 1453. 

Παλαιοχριστιανική ή πρωτοβυζαντινή περίοδος (4ος – 7ος αι.)

Ο διάκοσμος του παλαιοχριστιανικού ναού
Ο διάκοσμος του παλαιοχριστιανικού ναού ποικίλλει ανάλογα με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πλουσιότερος. Πολυτελή μαρμάρινα δάπεδα, ποικίλος γλυπτός διάκοσμος, πολύχρωμες ορθομαρμαρώσεις Επενδύσεις τοίχων με μαρμάρινες πλάκες. και μαρμαροθετήματα, εντοίχια ψηφιδωτά στην κόγχη του Ιερού, στα τόξα των κιονοστοιχιών και στις μεγάλες επιφάνειες των τοίχων συνθέτουν ένα λαμπρό σύνολο. Στα μνημεία της περιφέρειας ο διάκοσμος είναι πτωχότερος. Τα γλυπτά είναι απλούστερα, οι τοίχοι  καλύπτονται με τοιχογραφίες και τα δάπεδα στρώνονται με πολύχρωμα ψηφιδωτά.

Ο παλαιοχριστιανικός ναός
Η καθιέρωση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας και οι στενοί δεσμοί που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στην εκκλησία και στην κρατική εξουσία είχαν ως φυσική συνέπεια τη δημιουργία ενός νέου λαμπρού λατρευτικού χώρου, του χριστιανικού ναού, που εξυπηρετούσε τις ανάγκες της λατρείας και τη συνάθροιση ενός μεγάλου αριθμού πιστών και ταυτόχρονα σηματοδοτούσε το θρίαμβο του χριστιανισμού. 
Η βασιλική είναι ο κυρίαρχος τύπος παλαιοχριστιανικού ναού. Στην απλούστερη μορφή της είναι ένα ορθογώνιο κτίριο με ξύλινη κεραμοσκέπαστη στέγη, τρία κλίτη και κόγχη στην ανατολική πλευρά. Το πρότυπό της είναι η ρωμαϊκή βασιλική, δημόσιο κτίριο συγκεντρώσεων στο κέντρο των ρωμαϊκών πόλεων. Υπάρχουν, όμως, και πιο σύνθετες μορφές βασιλικής με περισσότερα κλίτη, υπερώα και εγκάρσιο κλίτος μπροστά στο Ιερό Βήμα. Παραδείγματα βασιλικών στην Θεσσαλονίκη είναι η Αχειροποίητος και ο Άγιος Δημήτριος. Άλλος συνήθης τύπος ναού είναι οι περίκεντροι ναοί, κτίρια κυκλικά ή πολυγωνικά, που αποτελούν εξέλιξη των Μαρτυρίων, που ήταν κτίσματα συνδεόμενα με τάφους μαρτύρων.

Ο άμβωνας αποτελεί το βήμα για την ανάγνωση των γραφών και το κήρυγμα και βρίσκεται στον κεντρικό χώρο του ναού. Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια είναι κατά κανόνα μαρμάρινος με πλούσιο γλυπτό διάκοσμο. Ο ριπιδιόσχημος άμβωνας της Ροτόντας Θεσσαλονίκης, σήμερα στο Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως, αποτελεί μοναδικό παράδειγμα άμβωνα με σχεδόν ολόγλυφες μορφές. 

Άγιος Δημήτριος. Ο πλούσιος διάκοσμος του εσωτερικού του Αγίου Δημητρίου, γλυπτά, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, χάθηκε κατά μεγάλο μέρος στην καταστροφική πυρκαγιά του 1917. Σήμερα στον ίδιο το ναό σώζονται ενδιαφέροντα δείγματα από την αρχική διακόσμηση. Τα χαμένα εντοίχια ψηφιδωτά της βόρειας μικρής κιονοστοιχίας είναι γνωστά από φωτογραφίες και από τις υδατογραφίες Με τον όρο υδατογραφία (ή ακουαρέλα) αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο είδος ζωγραφικής που τα τριμμένα χρώματα, διαλύονται σε νερό και αναμιγνύονται με μια μικρή ποσότητα στερεωτικού υλικού, όπως ήτανε παλαιότερα το αραβικό κόμμι. του Άγγλου αρχιτέκτονα W.S. George.

Η πόλη. Στην παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος – 7ος αι.) οι παλιές πόλεις της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας συνεχίζουν τη ζωή τους. Οι νέες πόλεις που ιδρύονται είναι σχετικά λίγες.
Η παλαιοχριστιανική πόλη παραμένει αρχικά ίδια. Είναι κατά κανόνα τειχισμένη και κτισμένη με κανονική ή ακανόνιστη ρυμοτομία. Η Αγορά αποτελεί το κέντρο της δημόσιας ζωής της. Δεξαμενές νερού, δημόσια λουτρά και σιταποθήκες εξυπηρετούν βασικές λειτουργικές ανάγκες. Συνήθως υπάρχει θέατρο. Στις μεγαλύτερες πόλεις υπάρχει και ιππόδρομος. Τα νεκροταφεία εξακολουθούν να βρίσκονται έξω από τα τείχη.
Η σημαντική αλλαγή που συντελείται βαθμιαία με την εδραίωση του χριστιανισμού είναι η ίδρυση των μεγάλων συγκροτημάτων των βασιλικών και του επισκοπείου. Τα εκκλησιαστικά αυτά συγκροτήματα συγκεντρώνουν επιπλέον διοικητικές, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και με την κυρίαρχη παρουσία τους αλλάζουν την όψη της πόλης.
Ο 7ος αι. θεωρείται το τέλος μιας μακράς πορείας κατά την οποία η ιστορία των πόλεων περνά από διάφορες φάσεις ακμής και παρακμής. Στο τελικό στάδιο επέρχεται η κατάρρευση της αστικής ζωής, όπως ήταν διαμορφωμένη σ’ αυτήν την περίοδο. Οι αιτίες αυτής της κατάληξης είναι διάφορες φυσικές καταστροφές, επιδημίες, μετακινήσεις πληθυσμών και πόλεμοι. Στα επόμενα χρόνια θα διαμορφωθεί σταδιακά το νέο, διαφορετικό πρόσωπο της πόλης, στο πλαίσιο της βυζαντινής φυσιογνωμίας του κράτους.

Η ύδρευση. Η ύδρευση αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας της πόλης. Το νερό, είτε αντλείται από πηγάδια, είτε μεταφέρεται με υπόγειους αγωγούς από τις πηγές της γύρω περιοχής μέσα στην πόλη. Εκεί συγκεντρώνεται σε μεγάλες δεξαμενές, τις κινστέρνες, και με δίκτυο κτιστών και πήλινων υπόγειων αγωγών φτάνει σε κρήνες και λουτρά.

Η Αγορά. Στην αρχή της παλαιοχριστιανικής περιόδου, η Αγορά εξακολουθεί να είναι το κέντρο της ζωής της πόλης. Παραμένει μια μεγάλη, συνήθως ορθογώνια πλατεία (Θεσσαλονίκη, Φίλιπποι), κατάλληλη για τις συγκεντρώσεις των πολιτών. Στις πλευρές της υπάρχουν στοές, που παρέχουν πρόσβαση σε διάφορους χώρους. Οι χώροι αυτοί μαζί με άλλα κτίρια εξυπηρετούν τις διοικητικές, οικονομικές και θρησκευτικές λειτουργίες της πόλης. Δίπλα στην Αγορά βρίσκεται συνήθως η εμπορική αγορά (Φίλιπποι) με καταστήματα και διάφορα εργαστήρια. Τα νέα κέντρα, οι βασιλικές και τα επισκοπεία, αφαιρούν σταδιακά μέρος των λειτουργιών της Αγοράς. Η Αγορά παύει να είναι ο πυρήνας της δημόσιας ζωής.
 
Το νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη πόλη του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας, εκτός από την Κωνσταντινούπολη, που δεν σταματά να κόβει χρυσά νομίσματα κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. Αυτό δείχνει το σημαντικό ρόλο που παίζει ως διοικητικό και οικονομικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της. Στην Αγορά της Θεσσαλονίκης, βόρεια του Ωδείου, ανασκάφηκε νομισματοκοπείο που λειτούργησε από το 2ο μέχρι τον 4ο αι. 

Οικοδομική. Η παλαιοχριστιανική εποχή, όπως και η ρωμαϊκή, χαρακτηρίζεται για την έντονη οικοδομική δραστηριότητα και τα μνημειακά αρχιτεκτονήματα.   

Γεωργία. Οι εύφορες επαρχίες της αυτοκρατορίας καλύπτουν τις ανάγκες τροφοδοσίας των μεγάλων πόλεων, παράλληλα με την κατά τόπους αγροτική παραγωγή. Η καλλιέργεια της γης βασίζεται παραδοσιακά στη χειρωνακτική εργασία και στη χρήση ζώων. Η φορολογία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί κύρια πηγή εσόδων για το κράτος. 

Τα τείχη. Η άμυνα της πόλης βασίζεται κυρίως στην οχύρωσή της. Τείχη ψηλά, μεγάλου πάχους, με πύργους κατά διαστήματα, καταλήγουν σε πολεμίστρες με διάδρομο στην εσωτερική πλευρά. Για την καλύτερη άμυνα μπροστά από το κύριο τείχος κατασκευάζεται συχνά δεύτερο τείχος, το προτείχισμα, και τάφρος. 
Τα παλαιοχριστιανικά τείχη της Θεσσαλονίκης κτίζονται στο τέλος του 4ου ή στα μέσα του 5ου αι. και ακολουθούν εν μέρει την πορεία του πρϋπάρχοντος ρωμαϊκού τείχους. Επιγραφές πάνω στα τείχη μαρτυρούν τις επισκευές και τις προσθήκες που γίνονται σ’ αυτά από διάφορους αξιωματούχους. 

Η ζωή στο σπίτι. Η φροντίδα για την καλή λειτουργία του σπιτιού στην καθημερινή ζωή αποτελεί καθήκον της γυναίκας. Η ενασχόληση της ίδιας ή υπηρετριών με διάφορες οικιακές δραστηριότητες είναι συνάρτηση της κοινωνικής θέσης. Η μαγειρική, το άλεσμα του σιταριού σε χειρόμυλο, το ζύμωμα του ψωμιού, η υφαντική αποτελούν μερικές από τις ασχολίες της γυναίκας. 

Το ντύσιμο και ο καλλωπισμός είναι μέσα στα ενδιαφέροντα της γυναίκας στην εποχή αυτή. Οι πατέρες της εκκλησίας, με προεξάρχοντα τον Χρυσόστομο, καυτηριάζουν την ενασχόληση των γυναικών με τον καλλωπισμό τους, διότι θεωρούν ότι αποτελεί εμπόδιο στη σωτηρία της ψυχής. Οι συχνές όμως αναφορές στο θέμα αυτό δείχνουν ότι παρά την πολεμική της εκκλησίας, ο καλλωπισμός ήταν κάτι που απασχολούσε τις γυναίκες. 

Η κατοικία. Η μορφή της αστικής ρωμαϊκής κατοικίας επιβιώνει και στην παλαιοχριστιανική εποχή. Στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν, εκτός από τις ισόγειες κατοικίες, πολυώροφες οικοδομές τεσσάρων και πέντε ορόφων. Η παλαιοχριστιανική αστική κατοικία οργανώνεται με κέντρο την αυλή, περίστυλη ή όχι, γύρω από την οποία κτίζονται τα διάφορα δωμάτια. Το τρικλίνιο είναι η κύρια αίθουσα του σπιτιού και αποτελεί χώρο υποδοχής και συμποσίων. Έχει σχήμα ορθογώνιο και στη μία στενή πλευρά του σχηματίζεται ημικυκλική κόγχη. Τα σπίτια των πλουσίων είναι μεγαλύτερα, πολυτελέστερα και διακοσμούνται με τοιχογραφίες και ψηφιδωτά δάπεδα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν ανασκαφεί σπίτια με τρικλίνιο στο βόρειο τμήμα της πόλης. 

Η τυπολογία των τάφων στη νεκρόπολη της Θεσσαλονίκης δεν μεταβάλλεται κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Η ποικιλία της μορφής τους αντανακλά την κοινωνική και οικονομική διαστρωμάτωση των κατοίκων της πόλης. 
Η συνύπαρξη διαφόρων τύπων ταφής, από τις πολυτελείς σαρκοφάγους μέχρι τους ευτελείς κεραμοσκεπείς είναι συχνό φαινόμενο. Ο πανάρχαιος τύπος ταφής με εγχυτρισμό Είδος ταφής. Τοποθετούσαν τα νεογέννητα βρέφη σε μεταχειρισμένους αμφορείς οίνου. επιβιώνει για ταφές νηπίων και βρεφών.


Μεσοβυζαντινή περίοδος (8ος – 12ος αι.)

Κύριλλος και Μεθόδιος
Οι διδάσκαλοι των Σλάβων
Οι αδελφοί Κωνσταντίνος-Κύριλλος και Μεθόδιος γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη τον 9ο αιώνα. Όταν ο αυτοκράτωρ Μιχαήλ Γ΄ και ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος συνέλαβαν την ιδέα του εκχριστιανισμού των Σλάβων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ανέθεσαν το έργο αυτό στους δύο Θεσσαλονικείς αδελφούς. Η πρώτη αποστολή στη Μεγάλη Μοραβία (σημερινή Τσεχία-Σλοβακία) έγινε το 864 και ως τα τέλη του 9ου αιώνα είχε εκχριστιανισθεί το μεγαλύτερο μέρος των λαών της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Ο σλαβικός κόσμος οφείλει στους δύο αδελφούς τη χριστιανική θρησκεία, τη δημιουργία του πρώτου σλαβικού αλφαβήτου (γλαγολιτικού) και τις βάσεις για την ανάπτυξη του πνευματικού βίου του. 

Μοναχισμός
Μετά τον 9ο αιώνα, σημειώνεται άνθιση του μοναχισμού. Στη Μακεδονία ιδρύθηκε πλήθος μονών χάρη στη στροφή του ενδιαφέροντος των βυζαντινών αυτοκρατόρων προς τα Βαλκάνια. Η αυτοκρατορική πολιτική κορυφώθηκε με την ίδρυση, το 963, της Μονής Μεγίστης Λαύρας στη χερσόνησο του Άθω από τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη, με χορηγία του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Η ίδρυσή της αποτέλεσε ορόσημο για την αναδιοργάνωση του μοναχισμού στο Άγιο Όρος και τη συγκρότηση της μοναστικής κοινότητας. Τον 11ο αιώνα, τα μοναστήρια στο Άγιο Όρος έφταναν τα 180. Σήμερα, απέμειναν μόνο 20.

Μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική
Από τον 7ο και ιδιαίτερα τον 8ο και 9ο αιώνα παρατηρείται η σταδιακή διαμόρφωση και επικράτηση ενός νέου τύπου ναού, του εγγεγραμμένου σταυροειδούς ναού με τρούλο. Παράλληλα με την εξέλιξη και τις παραλλαγές του σταυροειδούς εγγεγραμμένου σε λαμπρά μνημεία της εποχής των Μακεδόνων και Κομνηνών, παρουσιάζεται ο τύπος του απλού και σύνθετου οκταγωνικού ναού σε σειρά σημαντικών μοναστηριακών εκκλησιών. Η μεγάλη χρήση της πλίνθου ως δομικού αλλά και διακοσμητικού υλικού, η πλινθοπερίκλειστη τοιχοδομία, η πλαστική διάρθρωση των εξωτερικών επιφανειών, οι οδοντωτές ταινίες, τα κεραμοπλαστικά και τα ψευδοκουφικά κοσμήματα, δηλώνουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το στολισμό των όψεων.

Εικονομαχία. Η εικονομαχική κρίση που συντάραξε το Βυζάντιο κατά τον 8ο και 9ο αιώνα, είχε θρησκευτικά και πνευματικά κίνητρα, αλλά και κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Εκδηλώθηκε με το διωγμό των εικόνων, αλλά και με δευτερογενή φαινόμενα, όπως αντιμοναχική πολιτική και νομοθετικά μέτρα σε βάρος της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας. Στους ναούς επικράτησε ο ανεικονικός διάκοσμος με κυρίαρχο το σύμβολο του σταυρού. Το θεματολόγιο εμπλουτίστηκε με γεωμετρικά και ζωομορφικά θέματα, φυτικά σχέδια και μίμηση ορθομαρμάρωσης.  
Ένα ενδιαφέρον κατασκευαστικό στοιχείο της βυζαντινής οικοδομικής έχει διαπιστωθεί στα υπερώα της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης. Μεγάλος αριθμός αγγείων, διαφόρων τύπων, έχει χρησιμοποιηθεί ως ελαφρύ υλικό πλήρωσης του κενού χώρου ανάμεσα στους θόλους και στους κάθετους τοίχους, προκειμένου να δημιουργηθεί επίπεδη επιφάνεια για τα δάπεδα των υπερώων. 

Η γλυπτική στο μεσοβυζαντινό ναό. Ανάγλυφες εικόνες αγίων, χαμηλό επιπεδόγλυφο ανάγλυφο και ποικιλία θεμάτων με στροφή σε αρχαιοελληνικά μυθολογικά πρότυπα, αλλά και επιδράσεις από τον ανατολικό κόσμο, χαρακτηρίζει τη γλυπτική των μεσοβυζαντινών χρόνων. Φανταστικά μυθικά ζώα και πολυσχιδείς βλαστοί κοσμούν θωράκια, κιονόκρανα, επιστύλια τέμπλων, γείσα και κοσμήτες στο μεσοβυζαντινό ναό, όπου η παρουσία του μαρμάρου σε σύγκριση με τον παλαιοχριστιανικό ναό έχει μειωθεί. 

Προσκυνήματα και μυροβλησία. Στο βυζαντινό κόσμο, αναπτύχθηκαν νέα κέντρα προσκύνησης, ανάμεσά τους και η Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τη λατρεία των μυροβλητών αγίων Δημητρίου και Θεοδώρας. Στους αυτοκράτορες και υψηλούς αξιωματούχους δινόταν λύθρον (χώμα με αίμα) από τον τάφο του αγίου Δημητρίου σε πολυτελείς ασημένιες λειψανοθήκες, που ήσαν ομοιώματα του τάφου. Οι προσκυνητές έπαιρναν μαζί τους φυλακτήριο άγιον μύρον από τους τάφους των δύο μυροβλητών αγίων σε κουτρούβια, μικρά φλασκόσχημα φιαλίδια. 

Ένδυση και Κοσμήματα. Το μαλλί και το λινάρι αποτελούσαν τις βασικές πρώτες ύλες των ειδών ένδυσης, τα οποία παράγονταν και επεξεργάζονταν στα πλαίσια της οικοτεχνίας. Τα μεταξωτά υφάσματα ήταν εξαιρετικά ακριβά και προορίζονταν για τα μέλη της αριστοκρατίας και του υψηλού κλήρου. 
Τα κοσμήματα ήταν κυρίως χάλκινα, σιδερένια ή ασημένια χαμηλής καθαρότητας, ενώ τα χρυσά σπάνιζαν. Από γυαλί κατασκευάζονταν χάντρες, περιδέραια, βραχιόλια και πολύχρωμα σμάλτα που συμπλήρωναν το διάκοσμο των μεταλλικών κοσμημάτων. 
 
Τεχνίτες και Εργαστήρια. Στα κάστρα μαρτυρούνται εγκαταστάσεις που αφορούν δραστηριότητες κεραμέων, σιδηρουργών, βυρσοδεψών, υφαντουργών και άλλων τεχνιτών. Οι κατασκευαστές κοσμημάτων, που ήταν συχνά πλανόδιοι, εγκαθίστανται στα πιο πολυάνθρωπα και πλούσια κάστρα, ενώ υαλουργοί δραστηριοποιούνται όπου προκύπτει ιδιαίτερη οικοδομική δραστηριότητα. 

Μαγειρικά σκεύη των βυζαντινών νοικοκυριών. Πήλινες τσούκκες, δηλαδή τσουκάλια διαφόρων μεγεθών, χάλκινα κακκάβια και τηγάνια ήταν τα κύρια σκεύη παρασκευής του φαγητού. Στις τσούκκες ετοιμάζονταν κυρίως φαγητά υδαρή, όπως διάφοροι ζωμοί, σούπες και χυλοί, ενώ στα τηγάνια και μάλιστα τα βαθιά, παρασκευάζονταν σφουγγάτα, που ήταν είδος ομελέτας με διάφορα λαχανικά, κυρίως κρεμμύδια. 

Βυζαντινά κάστρα. Οι οικονομικές δυσχέρειες της βυζαντινής αυτοκρατορίας, οι εχθρικές επιδρομές, σεισμοί και επιδημίες πανώλης κατά τον 7ο και 8ο αιώνα, είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή συρρίκνωση των μεγάλων παλαιοχριστιανικών πόλεων. Οι συνθήκες σταθερότητας που επικράτησαν στην αυτοκρατορία από τον 9ο αιώνα, εκδηλώθηκαν και με μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα σε επισκευές υφιστάμενων οχυρώσεων και ίδρυση νέων αμυντικών κάστρων.
Η χρόνια πολιορκία ενός κάστρου, που είχε ως αποτέλεσμα τη στέρηση τροφοδοσίας των αμυνομένων σε τρόφιμα, νερό και όπλα, η υπόσκαψη των τειχών και η διάσπαση της συνοχής τους με πολιορκητικές και πετροβόλους μηχανές, καθώς και η εκτόξευση εύφλεκτων υλών αποτελούσαν πάγιες τακτικές για την κατάληψή του. 
Σε συνδυασμό με τα αμυντικά συστήματα, η άρτια οργάνωση, η ευταξία και η εκπαίδευση του στρατού καθόριζαν την αποτροπή και την αναχαίτιση του εχθρού. Σπαθιά, τόξα, δόρατα, ασπίδες, περικεφαλαίες, θώρακες και περικνημίδες ήταν τα κύρια όπλα και ο εξοπλισμός του στρατιώτη. Η παραγωγή και η διάθεση των όπλων ελέγχονταν αυστηρά από το κράτος. 
Η τελευταία φάση της βυζαντινής αυτοκρατορίας οριοθετείται από τις δύο αλώσεις της Κωνσταντινούπολης : η πρώτη το 1204 από τους Λατίνους της Δ΄ Σταυροφορίας, η δεύτερη το 1453 από τους Οθωμανούς Τούρκους. Η λατινική κατάκτηση είχε ολέθριες συνέπειες για την αυτοκρατορία, κυρίως γιατί διέλυσε τη συνοχή της διανέμοντάς την σε κρατίδια. Όμως, η οργάνωση κέντρων αντίστασης στη Νίκαια της Μικράς Ασίας και στην Ήπειρο οδήγησε στην απελευθέρωση μεγάλων ελληνικών περιοχών, στην ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1261 από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο και στη δημιουργία της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης που αναπτύχθηκε κατά την τουρκοκρατία. 
Στη διάρκεια της δυναστείας των Παλαιολόγων (1261-1453), η αυτοκρατορία διαρκώς συρρικνώνεται εδαφικά και σημαδεύεται από εμφύλιες διαμάχες. Παρόλα αυτά τα γράμματα και οι τέχνες γνωρίζουν νέα άνθηση, με κύρια κέντρα την Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη. 


Υστεροβυζαντινή περίοδος (1204 – 1453)
Το λυκόφως του Βυζαντίου 1204-1453. Μνημειακή ζωγραφική. Η τελευταία φάση της βυζαντινής ζωγραφικής, αν και αναπτύσσεται μέσα σε ζοφερές συνθήκες συνεχούς πτώσης της αυτοκρατορίας, ωστόσο διατηρεί την ανανεωτική ζωτικότητά της, δημιουργώντας έργα υψηλής ποιότητας. 
Μεταξύ 1204-1261, λόγω της κατοχής της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους, το κέντρο της τέχνης μετατοπίζεται στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη, απελευθερωμένη από το 1224, διαμορφώνει και διαδίδει τις νέες τάσεις, τόσο στις ελληνικές περιοχές, όσο και στις περιοχές των Σέρβων ηγεμόνων. 
Η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης και η εγκαθίδρυση της δυναστείας των Παλαιολόγων σηματοδοτούν την αναβίωση της τέχνης της πρωτεύουσας που, μεταξύ 1300-1320, φθάνει στο απόγειό της με μια σειρά έργων μεγίστης ομορφιάς και πολυτέλειας που αγγίζουν τον ακαδημαϊσμό. Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη διατηρεί το ρόλο της ως καλλιτεχνικό κέντρο, διαφορετικών αισθητικών αναζητήσεων από την πρωτεύουσα, με ακτινοβολία στο Άγιο Όρος και στους όμορους σλαβικούς λαούς. Ζωγράφοι όπως ο Μιχαήλ Αστραπάς και ο Ευτύχιος καλούνται από τον κράλη Μιλούτιν να τοιχογραφήσουν πλήθος ναών στην επικράτειά του. Μετάκληση Θεσσαλονικέων ζωγράφων παρατηρείται και προς τα τέλη του 14ου αι., όταν αναλαμβάνουν να διακοσμήσουν ναούς της περιοχής του Μοράβα. 
Την ίδια εποχή, την τέχνη της πρωτεύουσας απηχούν περιφερειακά κέντρα, όπως ο Μυστράς, και Κωνσταντινουπολίτες ζωγράφοι, όπως ο Θεοφάνης ο Έλληνας και ο Μανουήλ Ευγενικός, τη διαδίδουν στη Ρωσία και στη Γεωργία. 

Εικόνες. Το 13ο αι. η ζωγραφική των εικόνων ακολουθεί τις τάσεις που διαμορφώνονται στη μνημειακή ζωγραφική. Όμως η εγκατάσταση τεχνιτών από τη Δύση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου εγκαθιδρύθηκαν λατινικά βασίλεια, δημιουργεί έργα μεικτής εικονογραφίας και τεχνοτροπίας, όπου δυτικά στοιχεία αφομοιώνονται από εκείνα της βυζαντινής παράδοσης. Την ίδια εποχή στην Ιταλία οι θρησκευτικοί πίνακες δέχονται γόνιμες επιρροές από τη βυζαντινή τέχνη, στο πλαίσιο ενός γενικότερου κινήματος για την αναβίωση της Maniera Greca.
Η σημασία των εικόνων αυξάνεται το 14ο αι., καθώς και οι εικόνες του τέμπλου πολλαπλασιάζονται και η μνημειακή ζωγραφική δέχεται την επίδραση των εικόνων σε θέματα τεχνικής. Στα αριστουργήματα της τέχνης της περιόδου συγκαταλέγονται οι μικρών διαστάσεων ψηφιδωτές εικόνες, με ψηφίδες λεπτές σαν κόκκους άμμου, έργα ύψιστης δεξιοτεχνίας.

Οι Παλαιολόγοι στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη το 14ο αι., λόγω της σημασίας της για την αυτοκρατορία, υπήρξε συχνά τόπος διαμονής της αυτοκρατορικής οικογένειας, μια δεύτερη πρωτεύουσα.
Ο αυτοκράτωρ Ανδρόνικος Β΄ διέμενε στη Θεσσαλονίκη μεγάλα χρονικά διαστήματα και το 1299 τέλεσε σ’ αυτήν το γάμο της κόρης του Σιμωνίδας με τον ηγεμόνα των Σέρβων Μιλούτιν. Στην πόλη εγκαταστάθηκε και ο γιος του Μιχαήλ, όπου και πέθανε το 1320. Η σύζυγος του Μιχαήλ Μαρία έζησε ως μοναχή δεκατρία χρόνια σε μοναστήρι της πόλης και οι αδελφοί του Κωνσταντίνος και Δημήτριος υπήρξαν διοικητές της Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη σύζυγος του Ανδρόνικου Β΄, η Ειρήνη-Γιολάντα του Μομφερρό, μετά τη σύγκρουσή της μαζί του, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη από το 1303 έως το θάνατό της το 1317, ασκώντας δική της ανεξάρτητη πολιτική. 
Μεγάλα διαστήματα περνούσε στην πόλη και ο αυτοκράτωρ Ανδρόνικος Γ΄. Η σύζυγός του Άννα της Σαβοΐας έζησε σ’ αυτήν 15 χρόνια, έως το θάνατό της το 1365 και την κυβέρνησε ως δικό της αυτοκρατορικό κτήμα.
Διοικητής της Θεσσαλονίκης υπήρξε και ο μετέπειτα αυτοκράτωρ Μανουήλ Β΄, όπως άλλωστε και πολλά μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας.
Την παρουσία των Παλαιολόγων στη Θεσσαλονίκη υπενθυμίζουν και σήμερα επιγραφές και αυτοκρατορικά μονογράμματα σε πύλες και στα τείχη.

Η νομισματοκοπία των Παλαιολόγων και το νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης. Μετά το 1261, τα αποθέματα χρυσού της αυτοκρατορίας εξαντλήθηκαν εξαιτίας των μεγάλων δαπανών που απαιτήθηκαν για την ανόρθωση του κράτους και τη διασφάλιση των συνόρων του. Έτσι, το χρυσό υπέρπυρο Χρυσό νόμισμα.  υποτιμήθηκε αρχικά από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ και στη συνέχεια από τον Ανδρόνικο Β΄. 
Στις αρχές του 14ου αι., εισάγεται ένα νέο νόμισμα, το αργυρό βασιλικό, απομίμηση του βενετικού δουκάτου. Μετά τη συμβασιλεία των Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου και Ιωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνού (1347-1354) εισάγεται ένα νέο νομισματικό σύστημα : το χρυσό υπέρπυρο αντικαθίσταται από το σταυράτο, που αντιστοιχεί στο μισό του. Το χρυσό υπέρπυρο ισχύει πλέον ως μονάδα. Ταυτόχρονα κυκλοφορούν μικρά χάλκινα νομίσματα, το τορνέσιο και το φολλερό.
Το νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από πλούσιους νομισματικούς τύπους. Πρωταρχικό ρόλο παίζει η απεικόνιση του αγίου Δημητρίου. Εμφανίζονται νέοι εικονογραφικοί τύποι, όπως αετοί, φτερωτός ή έφιππος αυτοκράτορας, φτερωτοί σταυροί, φυτικά κοσμήματα, τα μονογράμματα των Παλαιολόγων, τα δύο Β, καθώς και αφηγηματικές σκηνές, όπως αυτή του μαρτυρίου του αγίου Δημητρίου.
Με την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους το 1430 σταματά και η λειτουργία του νομισματοκοπείου της. 

Πνευματική ζωή στη Θεσσαλονίκη. Η άνθηση των γραμμάτων στο Βυζάντιο τους τελευταίους αιώνες εκδηλώνεται με την ανανέωση του ενδιαφέροντος για την αρχαία γραμματεία. Πρόκειται για αστικό φαινόμενο, που δεν περιορίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά αναπτύχθηκε και στη Θεσσαλονίκη.
Ο Θωμάς Μάγιατρος και ο Δημήτριος Τρικλίνιος υπήρξαν οι σημαντικότερες μορφές της αναγέννησης των κλασικών σπουδών στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο και ο Δημήτριος Κυδώνης, ο οποίος κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη εντρύφησε στη λατινική γλώσσα και διέπρεψε στην αυτοκρατορική αυλή.
Καλλιεργήθηκε επίσης η αγιολογική φιλολογία και η θρησκευτική ιδεολογία του «ησυχασμού» συσπείρωσε γύρω από τον κύριο εκπρόσωπό της το Γρηγόριο Παλαμά, μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, σειρά λογίων, όπως ο Νείλος Καβάσιλας και ο Πατριάρχης Φιλόθεος Κόκκινος που καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη.
Στον τομέα των νομικών σπουδών, η Θεσσαλονίκη έχει να επιδείξει δύο μεγάλες μορφές, τον Κωνσταντίνο Αρμενόπουλο και το Ματθαίο Βλάσταρη. Το έργο του Αρμενόπουλου «Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος» υπήρξε η μοναδική πηγή αστικού δικαίου για τους ορθόδοξους λαούς της Βαλκανικής στη διάρκεια της τουρκοκρατίας και η βάση στην οποία στηρίχτηκε το Δίκαιο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Το περίφημο «Σύνταγμα» του Ματθαίου Βλάσταρη, μια συστηματοποίηση του κανονικού δικαίου, είχε τεράστια απήχηση στους σλαβικούς λαούς.
Λίγο πριν την οριστική κατάκτηση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους (1430), ο τελευταίος μητροπολίτης Συμεών ανέπτυξε πλούσια συγγραφική δράση, ενώ ο ιστορικός Ιωάννης Αναγνώστης στο έργο του «Περί της τελευταίας αλώσεως» αποτύπωσε με οδύνη τα γεγονότα.

Ταφικό μνημείο από το ναό της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης. Ο νάρθηκας και το νότιο κλίτος του ναού της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, όπως έδειξαν οι ανασκαφές, χρησιμοποιήθηκαν ήδη από τον 10ο αιώνα ως χώροι ταφής επισήμων προσώπων. Τα τμήματα του ταφικού μνημείου που παρουσιάζονται προέρχονται από το κιβώριο Ονομάζεται το μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας Τραπέζης. Στηρίζεται σε τέσσερις κολώνες, κλασσικής εποχής, με κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, εξαίσιας τέχνης. Ελάχιστα κιβώρια έχουν διασωθεί ακέραια μέχρι σήμερα, ένα δε από αυτά είναι και αυτό της Εκατονταπυλιανής, μοναδικό στον τύπο του σ' όλο τον χριστιανικό κόσμο.  που κάλυπτε τον τάφο κάποιας προσωπικότητας, πιθανόν ενός μητροπολίτη, καθώς η Αγία Σοφία υπήρξε ο μητροπολιτικός ναός της πόλης μέχρι τη μετατροπή της σε τζαμί το 1523/1524. Το κιβώριο συνδύαζε γλυπτό και ζωγραφικό διάκοσμο. Από τον τελευταίο διασώθηκαν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, νεαρός αδιάγνωστος μάρτυρας και ο απόστολος Παύλος. Το μνημείο φιλοτεχνήθηκε αμέσως μετά το 1224, έτος απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τους Λατίνους.

Γλυπτική. Ο γλυπτός διάκοσμος στους ναούς ήταν περιορισμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο ζωγραφικό. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως στη διακόσμηση των αρχιτεκτονικών γλυπτών δηλαδή τέμπλων, θυρωμάτων, κιονόκρανων, γείσων. Γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα, μόνα τους ή σε συνδυασμό με πτηνά, ζώα και θρησκευτικές παραστάσεις αποτελούν το θεματολόγιο των αναγλύφων. Η χαρακτηριστική τεχνική της περιόδου είναι η επιπεδόγλυφη με χρήση κηρομαστίχης στο βάθος, δηλαδή μείγματος κεριού, μαρμαρόσκονης και χρώματος, μαύρου ή κόκκινου.
Με ανάλογα θέματα κοσμούνταν οι σαρκοφάγοι και οι ψευδοσαρκοφάγοι σε αρκοσόλια Αρκοσόλιο = τάφος με αψιδωτό άνοιγμα, λαξευμένος στις χριστιανικές κατακόμβες. και σύνθετα ταφικά μνημεία, που βρίσκονταν μέσα στους ναούς για τον ενταφιασμό ατόμων της πολιτικής και στρατιωτικής αριστοκρατίας και εξεχόντων εκκλησιαστικών προσώπων. Παράλληλα συνεχίζεται και η παράδοση των μαρμάρινων ανάγλυφων εικόνων αγίων.


Μεταβυζαντινή περίοδος (1453 – 19ος αι.)
Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο. Η βυζαντινή κληρονομιά στους χρόνους μετά την Άλωση (1453-19ος αι.)
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Οθωμανούς Τούρκους σήμανε το οριστικό τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η υποδούλωση στους Τούρκους στοίχισε στον ελληνικό, αλλά και στους άλλους κατακτημένους λαούς της Βαλκανικής, τεράστια δημογραφική φθορά, ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές και τεσσάρων αιώνων πνευματική, κοινωνική και οικονομική καθυστέρηση. Από την άλλη, η τουρκική κατάκτηση αποκατέστησε σε μεγάλο βαθμό τη συνοχή του ελληνικού κόσμου καταργώντας τις πολυάριθμες φραγκικές ηγεμονίες τις οποίες είχε κατακερματιστεί το Βυζάντιο μετά την Δ΄ Σταυροφορία (1204). Ένα μικρότερο, αλλά ζωτικό τμήμα του φραγκοκρατούμενου ελληνισμού (Κρήτη, Ιόνια νησιά, Κύπρος) ενοποιήθηκε υπό τους Βενετούς.
Η μεταβυζαντινή τέχνη, τέχνη κατεξοχήν θρησκευτική, αναπτύχθηκε κάτω από νέες συνθήκες, που είχαν άμεση συνάρτηση από το είδος της κυριαρχίας στους υπόδουλους Έλληνες. Η ισονομία και η ευμάρεια που επικράτησαν στις βενετοκρατούμενες περιοχές ευνόησαν τη δημιουργία στην Κρήτη ενός πολιτισμικού φαινομένου ευρύτερης σημασίας. Εκεί, χάρη στις γόνιμες επαφές με τη Δύση, διαμορφώθηκε μεταξύ άλλων το 15ο αι. μια σχολή ζωγραφικής, βασισμένη στην τελευταία φάση της τέχνης των Παλαιολόγων, που αφομοίωσε δημιουργικά στοιχεία της ιταλικής ζωγραφικής του 14ου – 15ου αι. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους το 1669, οι καλλιτέχνες αλλά και τα έργα που μετανάστευσαν στα Ιόνια νησιά, συνέβαλαν στη δημιουργία μιας σχολής με τοπικό χαρακτήρα που ως ένα σημείο διαδέχτηκε την Κρητική Σχολή. Στις ίδιες περιοχές, η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, λιγότερο δεσμευμένη από το δόγμα, δέχτηκε τη ριζική επίδραση της βενετικής αρχιτεκτονικής.
Στις τουρκοκρατούμενες ελληνικές περιοχές, οι αντίξοες συνθήκες ευνόησαν ένα είδος πολιτιστικής εσωστρέφειας και εμμονής σε συντηρητικότερες εκδοχές της βυζαντινής τέχνης, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως του λεγόμενου εργαστηρίου της Καστοριάς στο τελευταίο τέταρτο του 15ου αι. Μετά το πρώτο τέταρτο του 16ου αι., η οικονομική ευημερία των μοναστικών κέντρων του ελλαδικού χώρου και ιδίως του Αγίου Όρους συνέβαλε στην ανάκαμψη της τέχνης. Τα μεγάλα μοναστήρια αναδείχθηκαν στους κύριους μοχλούς προώθησης της καλλιτεχνικής δημιουργίας αναθέτοντας έργα μεγάλης κλίμακας στους καλύτερους ζωγράφους της περιόδου, τόσο στους Κρητικούς όσο και στους ζωγράφους της λεγόμενης Σχολής της ηπειρωτικής Ελλάδας, που εμφανίστηκε το 16ο αι. Το Άγιο Όρος διατήρησε το ρυθμιστικό του ρόλο στα ζητήματα της τέχνης και το 18ο αι., καθώς εκεί αναπτύχθηκε ένα κίνημα επιστροφής στη ζωγραφική των αρχών του 14ου αι. Το κίνημα αυτό, λόγιου χαρακτήρα, είχε απήχηση μόνο σε αστικά κέντρα, όπως η Θεσσαλονίκη, η Καστοριά και η Μοσχόπολη.
Αναδρομικές τάσεις επικράτησαν και στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Κυριάρχησε στο μεν καθολικό των μονών ο λεγόμενος αθωνικός τύπος – που εμφανίστηκε στο Άγιο Όρος το 10ο αι. – με χαρακτηριστικά γνωρίσματα τις πλευρικές κόγχες και το μεγάλο νάρθηκα, στους δε ενοριακούς ναούς, ο μονόχωρος ξυλόστεγος τύπος. Οι μεγάλες τρίκλιτες ξυλόστεγες βασιλικές, που επικράτησαν από τον 18ο αι. συνέχισαν την παράδοση των βασιλικών της Βυζαντινής περιόδου.
Μετά την Ελληνική Επανάσταση (1821) και τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους παρατηρήθηκε μια τάση «βελτίωσης» της βυζαντινής ζωγραφικής με μίμηση της φυσιοκρατικής τέχνης της Δύσης, ενώ από τα μέσα του 19ου αι., η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εμπλουτίστηκε με στοιχεία από την αστική αρχιτεκτονική και τα σύγχρονα ρεύματα.
Η μεταβυζαντινή τέχνη διατήρησε σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο το σημαίνοντα ρόλο που της κληροδότησε η τέχνη του Βυζαντίου. Φορητά έργα είχαν ζήτηση σε Ανατολή και Δύση και Έλληνες ζωγράφοι δέχονταν παραγγελίες και από τους ομόδοξους σλαβικούς λαούς.

Ξεναγηση
(ενδιαφέροντα σημεία από την ξενάγηση στο Μουσείο)


… Εκείνη την εποχή δεν χρησιμοποιείται, ούτε ο όρος βυζαντινή αυτοκρατορία, ούτε βυζαντινοί αυτοκράτορες, ούτε βυζαντινή τέχνη. Αυτός ο όρος αρχίζει και χρησιμοποιείται μετά το τέλος της βυζαντινής εποχής. Το 16ο αι. αρχίζουν ιστορικοί και ονομάζουν αυτή την πολύ σημαντική περίοδο της ιστορίας μας βυζαντινή από το αρχαίο Βυζάντιο, δίπλα στο οποίο ίδρυσε ο Κωνσταντίνος την καινούρια πρωτεύουσα…
… Από το 313 μ.Χ. οι χριστιανοί είναι ελεύθεροι να λατρεύουν το Θεό τους, πράγμα που σημαίνει πως είναι ελεύθεροι να κτίζουν και ναούς … Ο πρώτος ναός είναι βασιλικού ρυθμού… Παράδειγμα : Ο ναός της Αχειροποιήτου είναι βασιλική χωρίς τρούλο. Οι πρώτες εκκλησίες είχαν μια απλή σκεπή. Ήταν μια ξύλινη κατασκευή με κεραμίδια επάνω : πρόκειται για τις ξυλόστεγες βασιλικές. Αργότερα, γίνονται οι βασιλικές με τρούλο. Οι ναοί χωρίζονταν εσωτερικά με σειρές από κολώνες σε μικρότερα κομμάτια, τα κλίτη. Καθίσματα δεν υπήρχαν. Προστέθηκαν πολύ αργότερα στις δικές μας εκκλησίες, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη στους ρωσορθόδοξους ναούς. Η Αχειροποίητος είναι 3κλιτη βασιλική, ο Άγιος Δημήτριος είναι 5κλιτη βασιλική. Αυτές οι εκκλησίες είναι πολύ επηρεασμένες από την αρχαία τέχνη, π.χ. τα κορινθιακού ρυθμού κιονόκρανα. Ακόμη, υπάρχουν ψηφιδωτά στο πάτωμα, όπως στα αρχαία ελληνικά σπίτια των πλουσίων. Σταδιακά, τα ψηφιδωτά διακοσμούν και τους τοίχους, χρησιμοποιώντας και πιο ευπαθή υλικά όπως το γυαλί ή ακόμη και φύλλα χρυσού.
Άγιος Δημήτριος. Το πάνω μέρος του ναού κάηκε στη μεγάλη πυρκαγιά του 1917. τα ψηφιδωτά του μουσείου σώθηκαν σε κακή κατάσταση. Η φωτογραφία του ναού στο Μουσείο τραβήχτηκε πριν την πυρκαγιά. Επίσης, ως παλαιοχριστιανική βασιλική, ο Άγιος Δημήτριος είχε πολλή μαρμάρινη διακόσμηση. 
Πόλη – Κατοικία 
… Εκτός από την ακρόπολη, σημαντική για μια πόλη ήταν και η κεντρική πλατεία. 
Μεσοβυζαντινή περίοδος
… στο ταβάνι της αίθουσας, προσέχουμε ένα στρογγυλό που υποδηλώνει τον τρούλο που αρχίζουν να έχουν όλοι πια οι ναοί και μάλιστα, οι ναοί έχουν περισσότερους και μικρούς τρούλους, π.χ. Παναγιά Χαλκαίων. Να θυμόμαστε πως όσο περνούν τα χρόνια μικραίνουν οι εκκλησίες και γίνονται όλο και πιο τετράγωνες. Τότε αρχίζει και η λατρεία ορισμένων αγίων, π.χ. του αγίου Δημητρίου του μυροβλήτη. Βρέθηκαν μπουκαλάκια από μολύβι (εκτίθενται στο μουσείο), τα οποία γέμιζαν οι πιστοί με το μύρο του αγίου και το έπαιρναν στο σπίτι τους. Έρχονταν προσκυνητές από παντού (αναφέρθηκε η Ρωσία).
Ευαγγέλιο : γραμμένο και ζωγραφισμένο στο χέρι, 1000 περίπου ετών. Γραμμένο σε περγαμηνή. Ο πάπυρος προέρχεται από φυτό (Αίγυπτος). Επηρεασμένοι από τη σπουδαιότητα της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, στο ελληνιστικό βασίλειο της Περγάμου, ήθελαν να κάνουν το ίδιο. Δεν είχαν όμως πάπυρο. Οι Αιγύπτιοι δεν ήθελαν να τους δώσουν παπύρους, ώστε να γίνει η βιβλιοθήκη της Περγάμου σπουδαιότερη από τη δική τους. Έτσι, στην Πέργαμο χρησιμοποίησαν υλικό, ειδικά επεξεργασμένο δέρμα ζώου, το οποίο πήρε το όνομά του από την Πέργαμο : περγαμηνή. Είναι περισσότερη ανθεκτική από τον πάπυρο. 
Σφραγίδες εποχής. Σήμερα, σφραγίζουμε τα σπουδαία έγγραφα, βάζουμε και την υπογραφή μας. Γνωστή η έκφραση με βούλα και υπογραφή. Η υπογραφή παραμένει το ίδιο πράγμα. Οι βυζαντινοί όμως, αντί για σφραγίδα έβαζαν τη βούλα τους, το αποτύπωμα δηλαδή της σφραγίδας τους επάνω σε κερί, σε μολύβι οι Πατριάρχες ή επάνω σε χρυσό οι αυτοκράτορες, το λεγόμενο χρυσόβουλο... 
… Κάστρα. Ένα μέρος του πληθυσμού ζούσε μέσα στα κάστρα. Από εκεί προέρχονται κάποια από τα αντικείμενα που εκτίθενται στην αντίστοιχη αίθουσα του μουσείου (ψαλίδια, δαχτυλήθρες, βελόνες, κουμπιά, κουδουνάκια, αγκράφες, τανάλια, σιδερόσολες κ.ο.κ.)…
1204-1453. Περίοδος παρακμής της βυζαντινής αυτοκρατορίες, αλλά και περίοδος ακμής της τέχνης. Παλαιολόγεια εποχή, η οποία θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες εποχές της βυζαντινής τέχνης.  
Μεταβυζαντινή περίοδος… Βλέπουμε ένα μολυβόβουλο ενός πατριάρχη με την υπογραφή του (αν ήταν με κόκκινο μελάνι, θα ανήκε σε αυτοκράτορα)… εικόνα Παναγίας επηρεασμένης από τα Δύση (στέμμα στο κεφάλι) … άλλη εικόνα Παναγίας επηρεασμένη από τη Δύση (με στέμμα και θηλάζει)
Βυζαντινά στέφανα. Χρησιμοποιούνται και στη Ρωσία και στην Βουλγαρία. Υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκλησίες που διαθέτουν τέτοια παλιά στέφανα. Τότε, τα στέφανα δεν τα αγόραζε το ζευγάρι πριν το γάμο, αλλά φυλάσσονταν στο ναό. 

