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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται η μελέτη της ιστορίας και ειδικότερα της 

τοπικής ιστορίας. Ο πρώτος όρος είναι πιο γενικός και αναφέρεται στα γεγονότα του 

παρελθόντος μέχρι το παρόν, ενώ ο δεύτερος εστιάζει σε έναν τόπο και στις μικρότερες 

κοινωνικές ομάδες. Σημείο εκκίνησης της εργασίας αποτέλεσε αφενός η επίσκεψη στον 

πύργο του ΟΤΕ και αφετέρου η παρατήρηση της θέας που προσφέρει. Το ψηλό αυτό 

κτήριο, το οποίο αποτελεί το μέσο αναγνώρισης της Θεσσαλονίκης, αλλά και τα τοπία που 

διακρίνονται, χαρακτηρίζονται για το σημαντικό ιστορικό παρελθόν τους. Το κάθε ένα 

ξεχωρίζει με την μοναδικότητά του και την ιστορία που διαθέτει. Με αφορμή της 

επίσκεψης σχεδιάστηκαν δραστηριότητες στα πλαίσια της Ιστορίας και. της Γεωγραφίας 

και ενσωματώθηκαν σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για το σχεδιασμό αυτό, 

λήφθηκε υπόψη το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ), το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, το 2003. 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ιστορία, τοπική ιστορία, πύργος του ΟΤΕ, ΔΕΠΠΣ, οργανωμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[5] 
 

ABSTRACT 

 

In this dissertation is carried out a study of history and especially of local history. 

The first term is most general and it refers in the events from the past to the present, 

otherwise the second it focuses at the places and in the smaller social groups. The starting 

spot of the dissertation on the one hand was the visit in the Tower of OTE and on the other 

hand the view that the Tower has. This tall building, which is the mean of the recognition 

of Thessaloniki, but also the landscapes that are distinguished, are characterized for the 

important historical past. Each of them stands out with the uniqueness and the history that 

they have. On the occasion of the visit, the activities were designed in the contexts of 

History and Geography and they integrated into an organized educational program. For this 

design, was taken into account the Cross-Thematic Curriculum Framework for the 

kindergarten, which is applied for the first time in 2003. 

 

KEYS-WORDS: history, local history, Tower of OTE, Cross-Thematic Curriculum 

Framework, organized educational program 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ιστορία αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην εκπαίδευση, καθώς μετατρέπει τα 

παιδιά σε μελλοντικούς ενεργητικούς πολίτες, με εθνική συνείδηση. Ακόμη, έχει στόχο να 

μεταφέρει στα παιδιά την γνώση ότι είναι ίσοι με τους υπόλοιπους και να σέβονται το 

παρελθόν το δικό τους αλλά και των συνανθρώπων τους. Παράλληλα, να επιζητούν την 

διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Για τους λόγους αυτούς χρησιμοποιήθηκε η 

ιστορία ως βάση για το ολοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος της μελέτης, στο οποίο 

αναφέρονται αναλυτικότερα η έννοια της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας. Ακόμη, 

αναλύεται η χρησιμότητα της δεύτερης, η τοπική ιστορία της Θεσσαλονίκης και η ιστορία 

του Πύργου του ΟΤΕ. Ειδικότερα, περιέχει πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό των 

τοπίων που παρατηρούνται από αυτόν, όπως είναι ο Λευκός Πύργος, η Χ.Α.Ν.Θ., το 

Λιμάνι, ο Θερμαϊκός, η Νέα Παραλία, η Δ.Ε.Θ., το Α.Π.Θ., το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, τα 

τείχη-κάστρα, το Σέιχ Σου, ο ναός της Παναγιάς Δεξιάς και η Εγνατία οδός. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνεται το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές του 

και στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων της Μελέτης Περιβάλλοντος. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ολοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

βασιζόμενο στην Ιστορία και στην Γεωγραφία. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια πέντε ημερών 

και ο σκοπός του είναι να μπορέσουν τα παιδιά να γνωρίσουν τα τοπία της Θεσσαλονίκης 

μέσα από την ιστορία τους. Συγκεκριμένα, το ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιέχει 

τέσσερις δραστηριότητες, το τίτλο της κάθε μίας, τους στόχους που επιτυγχάνονται, τα 

υλικά-μέσα που χρησιμοποιούνται και την περιγραφή των δραστηριοτήτων.  

 Τέλος, καταγράφονται οι παρατηρήσεις της μελέτης, στις οποίες αναφέρεται η 

σημαντικότητα της διδασκαλίας της ιστορίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης και με το παράρτημα 

που περιλαμβάνει επιλέον φωτογραφικό υλικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Τοπική Ιστορία της Θεσσαλονίκης 

 

1.1. Η έννοια της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας 

 

Αρχικά, με τον όρο Ιστορία εννοείται η κατανόηση όλων των πλευρών της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, από το παρελθόν μέχρι και το παρόν. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε ένα 

σύνολο συμβάντων που ανήκουν στο παρελθόν ή στη συστηματική έρευνα και γνώση 

αυτών. Η ιστορία έχοντας βάση τον τόπο και τον χρόνο, μελετάει τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των ανθρώπων, τον τρόπο που είχαν οργανώσει τις κοινωνίες τους, τις μεταβολές 

των σκέψεών τους μέσα από αρκετές πηγές και δημιουργεί πολλές και διαφορετικές 

ιστοριογραφικές προσεγγίσεις (Ασωνίτης & Παππάς 2006: 12). 

Η έννοια της Τοπικής Ιστορίας είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς δημιουργείται 

ένα σημαντικό δίλημμα ως προς τα όρια του τόπου. Υπάρχει δίλλημα στο αν με τον όρο 

του τόπου εννοείται η ιδιαίτερη πατρίδα του καθενός ή μια ευρύτερη περιοχή. Για το λόγο 

αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό τι συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο της Τοπικής Ιστορίας 

(Φύκαρης 2003: 1). Η διάκριση αυτή παρατηρήθηκε στην γερμανική βιβλιογραφία, στην 

οποία με τον όρο «ιδιαίτερη πατρίδα» εννοείται ένας περιορισμένος γεωγραφικός χώρος 

με πυκνό δίκτυο κοινωνικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, ο τόπος κατοικίας, ο τόπος που 

βρίσκεται το σχολείο, το εμπορικό κέντρο και οι γειτονικοί τόποι που κατοικούν οι 

συγγενείς και οι φίλοι. Ενώ, με το όρο «τοπική ιστορία» αναφέρεται στην ιστορία μιας 

ευρύτερης περιοχής, στην οποία υπεισέρχονται κοινοί, ιστορικά καθοριστικοί και στενά 

αλληλοεξαρτώμενοι παράγοντες, όπως είναι η κοινή διοίκηση, το κοινό δίκαιο, η κοινή 

πολιτική και οικονομική δομή, οι κοινοί θρησκευτικοί δεσμοί, τα σταθερά γεωγραφικά 

δεδομένα, τα οποία επηρεάζουν ακόμη και τη μορφή του συγκοινωνιακού δικτύου (Βαϊνά 

1997: 37).  

Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία, ο Χαρίλαος Ντούλας αναφέρει ότι η «τοπική 

ιστορία είναι το ιστορικό εκείνο υλικό που βρίσκεται στη γειτονική περιοχή και είναι ήδη 

γνωστό, οικείο στα παιδιά ή μπορεί να γνωσθεί κυρίως ως αποτέλεσμα εργασιών και 

επιτόπιας έρευνάς τους». 

Σύμφωνα με τον Ασωνίτη και τον Παππά το ενδιαφέρον της τοπικής ιστορίας 
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επικεντρώνεται σε ένα περιορισμένο χώρο αναφοράς και δίνεται προσοχή στις μικρές 

κοινωνικές ομάδες. Πρόκειται για μία μικροϊστορία και για να αξιοποιηθούν τα 

αποτελέσματά της, πρέπει να ενταχθούν στη μακροϊστορία, δηλαδή στη γενική ιστορία.  

Ο Paul Leulliot συγκρίνει την Τοπική Ιστορία με την Γενική και διαπίστωσε πως η 

Τοπική ανάγεται από το παρόν στο παρελθόν, το οποίο οφείλεται στην σχέση του ερευνητή 

με τον τόπο του. Ακόμη, η Τοπική Ιστορία ερευνά σε βάθος ένα τομέα και μελετά την 

ανάπτυξη ενός τόπου με ένα άλλο τοπικό επίπεδο. 

 

1.2. Η χρησιμότητα της Τοπικής Ιστορίας 

 

Η Τοπική Ιστορία συμβάλλει θετικά σε μία κοινωνία, καθώς το κάθε άτομο αποκτά 

μια υπεύθυνη συμπεριφορά στη ζωή και στο περιβάλλον που κατοικεί. Οι άνθρωποι 

αποκτούν γνώσεις για την ιστορία του τόπου τους, συνδέουν την ιστορία του τόπου τους 

με την ιστορία άλλων, την κατανοούν και την εκτιμούν. Η διδασκαλία της Τοπικής 

Ιστορίας είναι ένα βιωματικό στοιχείο, καθώς βοηθάει τους μαθητές να εξοικειωθούν στη 

μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δηλαδή τη συλλογή δεδομένων, την ταξινόμηση των 

ιστορικών πηγών και την διατύπωση συμπερασμάτων. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να 

εντοπίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τις πολλές πηγές που υπάρχουν. Ακόμη, 

να σχηματίζουν άποψη για το παρόν και το παρελθόν του τόπου τους, ώστε να μπορούν να 

εντοπίζουν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των δύο χρόνων (Ιερεμιάδου 2008: 42-

43). Επιπλέον, οι μαθητές αρχίζουν να κατανοούν και να εφαρμόζουν με σωστό τρόπο τις 

ιστορικές έννοιες που έχουν σχέση με τον χώρο, τον χρόνο σε τοπικό επίπεδο και να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες τους ως προς τον προσδιορισμό και την κατανόηση του 

περιεχομένου των εννοιών της συνέχειας και της ασυνέχειας στη διαδρομή του ιστορικού 

χρόνου (Αχτύπη 2015: 41). Σημαντικά στοιχεία της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας είναι 

ότι θα μπορέσει να διαμορφώσει συνειδητούς πολίτες, οι οποίοι θα επιδιώκουν την 

διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, να 

αναπτύξει ομαδικές δεξιότητες και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ώστε να λαμβάνουν 

σοβαρά τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και να τα επιλύουν (Φραγκούλης 2010: 17). 
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1.3. Η Τοπική Ιστορία της Θεσσαλονίκης  

 

Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 315-316 π.Χ. από τον Κάσσανδρο, βασιλιά της 

Μακεδονίας και  γιό του Αντιπάτρου, ο οποίος ένωσε τους κατοίκους εικοσιέξι αρχαίων 

κωμοπόλεων της περιοχής σε ένα νέο αστικό κέντρο. Το όνομά της το πήρε από την 

γυναίκα του, την Θεσσαλονίκη, όπου ήταν κόρη του Φιλίππου και ετεροθαλής αδερφή του 

Μ. Αλεξάνδρου. Η τοποθεσία της πόλεως, στον πυρήνα του Θερμαϊκού και κοντά στις 

πόλεις Αλεξάνδρεια και Αντιόχεια, όπου συνδέουν την Άπω Ανατολή με την Μεσόγειο, η 

πρώτη με την θάλασσα και η δεύτερη με την ξηρά λειτούργησε θετικά στην ανάπτυξη και 

εξέλιξή της στον εμπορικό και πολιτιστικό τομέα. Η θέση αυτή βοήθησε την επικοινωνία 

μεταξύ της μακεδονικής ενδοχώρας με τα νησιά του Αιγαίου και τις χώρες της Ανατολικής 

Μεσογείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εγκατασταθούν αρκετοί Εβραίοι στη 

Θεσσαλονίκη. Η πόλη πολιορκήθηκε και κατακτήθηκε αρκετές φορές από τότε που 

ιδρύθηκε και παρόλα αυτά διατήρησε το όνομά της. Αρχικά, με τους εμφυλίους πολέμους 

των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου, ο ελληνικός κόσμος αποδυναμώθηκε και οι Ρωμαίοι το 

168 και 146 π.Χ. κατάφεραν να εισχωρήσουν στην Μακεδονία και σε άλλες πόλεις. Με 

την επέκταση αυτών προς βόρεια της Μακεδονίας και πέρα από τον Δούναβη, η 

Θεσσαλονίκη μετατρέπεται ως το μεγάλο σταυροδρόμι των επικοινωνιών Ανατολής – 

Δύσης με την κατασκευή της Εγνατίας οδού από τον ανθύπατο Γναίο Εγνάτιο, στα 446-

120 π.Χ.. 

 Το 42 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρας δολοφονείται από τον Βρούτο και τον Κάσσιο, οι 

οποίοι δραπετεύουν στην Μακεδονία. Έπειτα, η Θεσσαλονίκη υπερασπίζοντας τους 

αυτοκρατορικούς, Αντώνιο και Οκταβιανό, δεν τους δέχτηκε. Ο Βρούτος ήταν αυτός που 

εγγυήθηκε, πριν τη μάχη των Φιλίππων, ότι σε περίπτωση που θα νικούσαν, θα επέστρεφε 

στους στρατιώτες του για να κυριεύσουν την πόλη. Όμως, ο Αντώνιος και Οκταβιανός ήταν 

αυτοί που πήραν την νίκη και οι Θεσσαλονικείς τους υποδέχτηκαν με τιμή. Για αυτή την 

στάση των Θεσσαλονικιών, οι νικητές ονόμασαν την πόλη ‘‘ελεύθερη’’.  

Αργότερα, το 50 μ.Χ η Θεσσαλονίκη έγινε η χρυσή πύλη μέσα από την οποία  ο 

Απόστολος Παύλος προσπάθησε να διαδόσει την νέα θρησκεία αλλά λόγω κάποιων 

αντιδράσεων εκδιώχθηκε από την πόλη. Ανεξαρτήτως αυτού του γεγονότος πολλοί 

κάτοικοι αποδέχθηκαν τον Χριστιανισμό και δημιουργήθηκε η πρώτη χριστιανική 
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κοινότητα με διάφορες εκκλησιαστικές προσωπικότητες και μάρτυρες όπου 

σημαντικότερος όλων είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης. Στα τέλη 

του 3ου αιώνα και στις αρχές του 4ου η πόλη οχυρώνεται, λόγω της θέσης της στο 

σταυροδρόμι των στρατιωτικών δρόμων και των κοιλάδων της νότιας Βαλκανικής, καθώς 

από την μια βρίσκονται οι Γότθοι με τις επιδρομές τους και από την άλλη οι Ρωμαίοι με 

τους πολέμους τους. Ακόμη, με την επιστροφή του αυτοκράτορα από την εκστρατεία κατά 

των Περσών, όπου νίκησε τον βασιλιά τους Ναρσή στην Αρμενία, το 298 μ.Χ., ξεκίνησε 

η ίδρυση των ανακτόρων. Ένα χρόνο αργότερα, ο Γαλέριος επέστρεψε στην Βαλκανική 

και έθεσε ως έδρα του την Θεσσαλονίκη. Τα ανάκτορα που έχτισε ήταν το Γαλεριανό 

Ανάκτορο, τη Ροτόντα, την Αψίδα του Γαλερίου (Καμάρα), τον ιππόδρομο και την 

Ρωμαική Αγορά.  

Τον 4ο αιώνα η πρωτεύουσα του ρωμαικού κράτους μεταφέρεται στην 

Κωνσταντινούπολη (330 μ.Χ.) και η Θεσσαλονίκη, στην πλέον βυζαντινή περίοδο, θα 

αναβαθμιστεί στο δεύτερο μεγάλο διοικητικό κέντρο και σε συμβασιλεύουσα. Δύο χρόνια 

αργότερα, βρίσκεται στην πόλη ο Μ. Κωνσταντίνος για να αναμετρηθεί με τον Λικίνιο και 

κατά την διαμονή του έχτισε ένα νέο λιμάνι (306-337 μ.Χ.) έξω από τα δυτικά τείχη της 

πόλης, σε σχήμα τετράγωνο. Εν τέλει, ο Κωνσταντίνος νικάει τον Λικίνιο και τον εξορίζει 

στη Θεσσαλονίκη όπου μετά από μερικούς μήνες θανατώνεται με την εντολή του πρώτου. 

Το 379 μ.Χ. ο Μέγας Θεοδόσιος, θέλοντας να αντιμετωπίσει τους Γότθους, κάνει την 

Θεσσαλονίκη έδρα του και μετά την νίκη του (378) ανακατασκεύασε τα τείχη της πόλης. 

Έπειτα, ο Θεοδόσιος έκανε τους Γότθους συμμάχους του και όταν έφυγε για την 

εκστρατεία του στην Δύση, άφησε την πόλη στον Γότθο Βουτέριχο. Μία μέρα πριν τις 

αρματοδρομίες ο Βουτέριχος συλλαμβάνει έναν δημοφιλή Θεσσαλονικιό ηνίοχο 

προξενώντας έντονες αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι επιθυμούσαν την 

απελευθέρωσή του. Ο  Γότθος διοικητής αρνείται να πραγματοποιήσει την επιθυμία 

αυτών, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν και να σκοτώσουν αρκετούς Γότθους και τον 

Βουτέριχο.  Ο Θεοδόσιος πληροφορήθηκε για τα γεγονότα αυτά και έδωσε διαταγή να 

τιμωρηθούν οι εξεγερμένοι. Έτσι, πραγματοποιούνται οι ιπποδρομίες προς τιμήν του 

αυτοκράτορα και μεγάλος αριθμός Θεσσαλονικιών παρευρίσκονται στον χώρο. Με εντολή 

του Θεοδόσιου, Γότθοι στατιώτες σκότωσαν 7000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Μετά από 

αυτό το δυσάρεστο συμβάν, ο επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος αναγκάζει τον Θεοδόσιο 
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να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και μετά από πέντε χρόνια πεθαίνει (395). 

Τον 9ο αιώνα γεννήθηκαν στην Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος και ο Μιχαήλ, ή 

όπως είναι γνωστοί Κύριλλος και Μεθόδιος αντίστοιχα. Ο Κύριλλος εφεύρε τον σλαβικό 

αλφάβητο, έτσι ώστε να μπορέσουν με τον αδερφό του να μεταδόσουν τον χριστιανισμό 

στους Σλάβους. Έπειτα, η Θεσσαλονίκη λεηλατείται από τους Σαρακηνούς (904 μ.Χ.), 

πολιορκείται από τους Βούλγαρους (1040 μ.Χ.) και τους Νορμανδούς (1185 μ.Χ.).  

 Στις 29 Μαρτίου 1430 μ.Χ., ο σουλτάνος Μουράτ Β’ κατέλαβε την Θεσσαλονίκη 

και ξεκίνησε μία δύσκολη περίοδος αλλόθρησκης κατοχής. Για δύο μέρες ο στρατός 

λεηλατεί, σφαγιάζει και φυλακίζει τους κατοίκους. Την επομένη, ο σουλτάνος προσεύχεται 

στην εκκλησία της Αχειροποιήτου, όπου ήταν η πρώτη εκκλησία που μετατράπηκε σε 

τζαμί. Παρατήρησε ότι η πόλη ήταν ερημωμένη και επιθυμούσε να την αναδημιουργήσει. 

Έτσι, απελευθερώθηκαν Χριστιανοί και εγκαταστάθηκαν στην πόλη, όπως και 

Μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Με την πάροδο του χρόνου χτίστηκαν διάφορα μνημεία, ένα 

από αυτά είναι ο Πύργος του Αίματος ( 1535 μ.Χ.) ή αλλιώς όπως είναι γνωστός σήμερα, 

ο Λευκός Πύργος, ήταν μία φυλακή που συνέδεε το Ανατολικό με το παραλιακό τείχος της 

Θεσσαλονίκης. Την ονομασία του την πήρε από τα καθημερινά βασανιστήρια και τους 

αποκεφαλισμούς των φυλακισμένων από τους Γενίτσαρους. Ακόμη, οι Τούρκοι 

μετέτρεψαν αρκετές εκκλησίες και ναούς σε τζαμιά, όπως τον Άγιο Δημήτριο (1492 μ.Χ.), 

τον Άγιο Παντελεήμονα (1500 μ.Χ.), την Αγία Αικατερίνη (1510 μ.Χ.),  το ναό των Αγίων 

Αποστόλων (1520/5 μ.Χ.), το ναό της Αγίας Σοφίας (1525 μ.Χ.) και τη Ροτόντα (1590 

μ.Χ.). Η Ροτόντα ήταν η μητρόπολη της Θεσσαλονίκης και είχε το όνομα, «ο ναός των 

Αγγέλων». Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και συγκεκριμένα στις 27 

Οκτώβρη 1912 η Τουρκοκρατία έλαβε τέλος, όταν ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την 

πόλη. 

 Λίγα χρόνια αργότερα, στις 18 Αυγούστου 1917, εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά της 

Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο ξεκίνησε το Σάββατο στις 5 

Αυγούστου και ώρα 3:30 το απόγευμα, στην όδο Ολυμπιάδος. Η πυρκαγιά άρχισε από την 

κουζίνα ενός παλιού σπιτιού, όπου οι σπίθες πετάχτηκαν στα ξερά χόρτα της αυλής και 

εξαπλώθηκαν γρήγορα με τον άνεμο βαρδάρη. Αρχικά, πήρανε φωτιά τα διπλανά σπίτια, 

συνέχισε προς την παραλία και μετά από κάποιες ώρες έφτασε στην πλατεία Ελευθερίας 

και έπειτα στο Ιπποδρόμιο. Η πυρκαγιά έσβησε στις 19 Αυγούστου και ώρα 11:30 το 



[12] 
 

βράδυ. Εκτός από τον άνεμο, στην εξάπλωση της φωτιάς συνετέλεσε η ύπαρξη ξύλινων 

σπιτιών, η απουσία πυροσβεστικών μέσων και η αδιαφορία των συμμαχικών 

στρατευμάτων που βρίσκονταν στην πόλη. Οι Γάλλοι στρατιώτες επέλεξαν να 

λεηλατήσουν τα σπίτια των κατοίκων, παίρνωντας υλικά που τα θεωρούσαν πολύτιμα και 

τα πουλούσαν. Αντιθέτως, οι Βρετανοί τους βοηθούσαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. 

Συνολικά, η πυρκαγιά κατέστρεψε 9.500 σπίτια, 4.070 καταστήματα, μεγάλη έκταση της 

εβραϊκής κοινότητας και ναούς όπως του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Νικολάου και της 

Αγίας Θεοδώρας.  Η περιοχή που κάηκε καταγράφηκε ως η «πυρίκαυστος ζώνη». Με την 

βοήθεια του Γάλλου αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Ερνέστ Εμπράρ, ξεκίνησε ο 

ανασχεδιασμός της Θεσσαλονίκης (Σώλου, 2016 & Ζαφίρης, 2016). 

 Με την συνθήκη της Λωζάνης, το 1923, μεταφέρεται στην πόλη ένα μεγάλο μέρος 

των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο. Η 

αφομοίωση αυτή των προσφύγων ήταν δύσκολη αλλά με το πέρασμα των χρόνων 

κατάφεραν να συνυπάρξουν και να βοηθήσουν στην οικονομικο-κοινωνική ανάπτυξη της 

πόλης. 

 Περίπου είκοσι χρόνια μετά, το 1941, η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνεται από τους 

Γερμανούς, οι οποίοι αφάνισαν αρκετούς Εβραίους. Στις 15 Μαιίου 1941 ιδρύεται η πρώτη 

αντιστασιακή οργάνωση στην Ευρώπη, η «Ελευθερία», και οι Θεσσαλονικείς 

πρωταγωνιστούν στην Εθνική Αντίσταση, έχοντας ψηλά την σημαία της Ελευθερίας, της 

Εθνικής Ανεξαρτησίας και των ιδεωδών του ανθρωπισμού. Η πόλη ελευθερώνεται από τον 

Ελληνικό Λαικό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ) στις 30 Οκτωβρίου 1944 (Συγγελάκης, 

2017).   

 Τέλος, το 1997 η Θεσσαλονίκη ξεχώρισε ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 

και σήμερα είναι μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη, η οποία εξακολουθεί να έχει την θέση 

της ως σημαντικό πολιτισμικό και οικονομικό κέντρο και συνδέει όλες τις Βαλκανικές 

χώρες. 
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1.4. Ο Πύργος του ΟΤΕ 

 

Ο Πύργος του ΟΤΕ ολοκληρώθηκε το 1970 από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο 

Αναστασιάδη στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και το εσωτερικό 

του διακόσμησε ο Χαράλαμπος Γονίδης. Ο πύργος έχει ύψος 76 μέτρα και η κατασκευή 

του αποτελείται από φορέα οπλισμένου σκυροδέματος επενδυμένο από μεταλλικό 

σκελετό, δηλαδή το νευρομετάλ («Ο πύργος του ΟΤΕ χτίζεται 1970», 2014). Για αρκετά 

χρόνια χρησιμοποιήθηκε για περίπτερο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας, 

ανακαινίστηκε όμως το εσωτερικό του μέρος το 2005 και σήμερα χρησιμοποιείται από το 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Cosmote, όπου είναι θυγατρική του ΟΤΕ. Στην 

πραγματικότητα όμως ανήκει στην ΔΕΘ-Helexpo, η οποία τον έχει μισθώσει στον 

οργανισμό τηλεπικοινωνιών. 

 Ο πύργος τηλεπικοινωνιών ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά, το 1969 

κατασκευάστηκαν τα θεμέλια, το υπόγειο και ο πρώτος όροφος, διότι έπρεπε να 

λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του έτους εκείνου ως περίπτερο του ΟΤΕ στην 34η Διεθνή 

Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έπειτα, από 1 Μαρτίου έως 29 Αυγούστου του 1970 έγινε η 

ολοκλήρωση της κατασκευής του πύργου. Αποτελείται από 166 σκαλιά, τα οποία 

καταλήγουν στον 4ο όροφο και αργότερα πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση του 

ανελκυστήρα. Τα τελευταία χρόνια, ο 4ος όροφος λειτουργεί ως καφετέρια με το ιδιαίτερο 

στοιχείο ότι είναι περιστρεφόμενη και προσφέρει στον επισκέπτη θέα 360 μοιρών. Το 

δάπεδό της περιστρέφεται και η μία περιστροφή έχει διάρκεια 45 με 60 λεπτά. Το σύστημα 

αυτό της κίνησης είναι τεχνικό επίτευγμα του οίκου Rohr. Όμως, το 1988 υπέστη βλάβη ο 

μηχανισμός περιστροφής και σταμάτησε η λειτουργία του Πύργου του ΟΤΕ, ώσπου το 

2005 αποκαταστάθηκε μετά από εργασίες επισκευής. Τέλος, ο 5ος όροφος λειτουργούσε 

ως τηλεοπτικός σταθμός του ΟΤΕ και της ΔΕΘ, όπου εξέπεμπε κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης και έκανε αναμετάδοση τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Παλέ Ντε Σπορ 

(Μπαλντίδης 2014˙ Τζήμου 2014). 
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Εικόνα 3. Λευκός Πύργος, Χ.Α.Ν.Θ., Λιμάνι, Θερμαϊκός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Πύργος του ΟΤΕ έχει ύψος 76 μέτρων και είναι 

περιστρεφόμενος. Τα δύο αυτά στοιχεία προσφέρουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να 

παρατηρήσει τα παρακάτω τοπία.  
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Εικόνα 2. Β’ φάση 1970 
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1.4.1 Ο Λευκός Πύργος 

Η κατασκευή του Λευκού Πύργου προβλημάτισε αρκετούς, καθώς ειπώθηκαν 

διάφορες θεωρίες. Αρχικά, ότι χτίστηκε από τους Φράγκους την περίοδο που κατείχαν την 

Θεσσαλονίκη δηλαδή από το 1204 έως το 1224, διότι το κτίσμα είχε ομοιότητες με 

ανάλογη κατασκευή στη Νότια Γαλλία. Ακόμη, αναφέρθηκε ότι τον χτίσανε οι Βενετοί 

αλλά δεν υπήρξαν μαρτυρίες για αυτή την άποψη. Ώσπου, σύμφωνα με την τούρκικη 

επιγραφή που βρισκόταν πάνω από την είσοδο του εξωτερικού περιβόλου, αποδεικνύεται 

ότι χτίστηκε από Οθωμανούς (Αναστασιάδης & Χεκίμογλου 1997: 71). Η περιγραφή αυτή 

μεταφράστηκε ως: «Κτισθέν κατά διαταγή του λέοντος των ανδρείων Σουλεϊμάν, έγινε ο 

λέων όλων των φρουρίων. Με τα λεανταροπρόσωπα δρακόντεια πυροβόλα γύρω του, 

αρμόζει να ονομαστεί το φρούριο αυτό λιοντάρι των οχυρών. Έτος 942 της Εγίρας του 

Προφήτου», με την αναφορά του έτους 942 της Εγίρας αναφέρεται στο 1535 μ.Χ. («Η 

ιστορία του Λευκού Πύργου», 2013). Ο Πύργος κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα 

Σινάν αγά μετά από εντολή του Σουλτάνου Σουλεϊμάν Α’ του μεγαλοπρεπή και λόγω το 

ότι ήταν εντυπωσιακός χαρακτηρίστηκε «λέων των φρουρίων». Ως προς την μορφή του, ο 

Πύργος χτίστηκε χωρίς το περιτείχισμά του και είχε μια κωνική μολυβδαίνια σκεπή και 

ανάμεσά στις σημερινές πολεμίστρες υπήρχαν τα κανόνια, όπου έλεγχαν τον Θερμαϊκό 

Κόλπο. Το σχήμα του Πύργου είναι κυλινδρικό με ύψος 33,90 μ., περίμετρο 70 μ. και 

διάμετρο 22,70. Αποτελείται από το ισόγειο, τους πέντε ορόφους και τον πυργίσκο, που 

επικοινωνούν με την ελικοειδή σκάλα ανόδου μήκους 120μ., η οποία αφήνει στο κέντρο 

έναν κυκλικό πυρήνα με διάμετρο 8,50 μ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να σχηματίζονται σε 

κάθε όροφο κυκλικές αίθουσες που επικοινωνούν με μικρά περιμετρικά δωμάτια, τα οποία 

αυξάνονται όσο ανεβαίνουμε. Στον τελευταίο όροφο υπάρχει μόνο μία κεντρική αίθουσα 

και έξω από αυτήν ένα δώμα, στο οποίο φαίνεται η θέα της πόλης και της θάλασσας. 

Επιπλεόν, γύρω από τον πύργο υπήρχε το προτείχισμα δηλαδή ένας χαμηλός οκταγωνικός 

περίβολος, ο οποίος είχε ύψος 5 μέτρα περίπου και είχε τρεις οκταγωνικούς πυργίσκους σε 

τρεις ακμές του, εξοπλισμένοι με τηλεβόλα. Η ύπαρξη του περίβολου ήταν να προστατεύει 

τον Πύργο από την θάλασσα αλλά και για την τοποθέτηση βαρέων πυροβόλων. Μέχρι το 

1911 υπήρχε ένα μικρό τζαμί και μετά από αυτή την χρονιά κατεδαφίστηκε το 

προτείχεισμα. Ο Λευκός Πύργος μέσα από τις ιστορικές μαρτυρίες, την διάταξη των χώρων 

στους ορόφους, καθώς και την ύπαρξη τζακιών, καπναγωγών και αφοδευτηρίων 
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ενσωματωμένων στο αρχικό κτίσμα, αποδεικνύουν ότι εκτός από άμυνα λειτουργούσε και 

ως στρατιωτικό κατάλυμα. 

Το πρώτο όνομα του Λευκού Πύργου ήταν «Πύργος του Λέοντος», όπως αναφέρει 

η επιγραφή του 1535. Κατά τον 18ο αιώνα ονομάζεται «Φρούριο της Καλαμαριάς» διότι 

βρισκόταν κοντά στην Πύλη Ρώμα και τον 19ο αιώνα «Πύργος των Γενιτσάρων» και 

«Kanli-Kule», δηλαδή Πύργος του Αίματος. Την τελευταία ονομασία την πήρε διότι 

λειτουργούσε ως φυλακή των βαρυποινιτών και οι Γενίτσαροι θανάτωναν τους κατάδικους 

στις επάλξεις. Το αίμα αυτών έβαφε την εξωτερική πλευρά του πύργου και προκαλούσε 

φόβο στους διαβάτες. Η αναγγελία κάθε θανατικής καταδίκης γινόταν με έναν 

κανονιοβολισμό. Σύμφωνα με τον ιστορικό Μιχάλη Χατζηιωάννου, ο πύργος εκείνη την 

περίοδο ήταν η «Βαστίλλη» της Θεσσαλονίκης. Η σημερινή ονομασία «Λευκός Πύργος» 

ή αλλιώς «Beyaz-Kule» προήλθε από έναν φυλακισμένο το 1890, με το όνομα Nathan 

Gueledi, ο οποίος επιθυμώντας την ελευθερία του, τον άσπρισε με ασβέστη («Λευκός 

Πύργος», 1994: 6).  

Οι Γενίτσαροι ήταν έξι χιλιάδες, οι οποίοι ήταν οργανωμένοι σε τρεις ορτάδες. Οι 

χίλιοι από αυτούς βρίσκονταν στην φρουρά του Πύργου. Ο στόχος αυτών ήταν να 

συμπεριφερθούν με βία και απληστία στου κατοίκους της πόλης. Εν τέλει, στις 16 Ιουνίου 

1826, ο Μαχμούτ ο Β’δίνει εντολή να εξοντώσουν τους Γενίτσαρους, όπου τρεις χιλιάδες 

από αυτούς επιβίωσαν και συνελήφθηκαν για να εκτελεστούν μαζικά στον Πύργο. Μετά 

από κάθε εκτέλεση ακουγόταν ένας κανονιοβολισμός που επιβεβαίωνε το συμβάν. Η 

εξόντωσή τους αναφέρεται ως «Αίσιο Περιστατικό». Το 1878, μετά από την συνθήκη του 

Βερολίνου ο Αβδούλ Χαμίτ διέταξε να ασπρίσουν τον Πύργο και να χρησιμοποιηθεί ως 

φυλακή. Με τον ερχομό του Σουλτάνου Μωχάμετ ελ Ρεσιάτ του Ε’, ο Λευκός Πύργος 

ξαναβάφτηκε, διότι με τα χρόνια ξέβαψε και άρχισαν να φαίνονται οι λεκέδες από το αίμα 

των θανατοποινιτών. Το 1916 χρησιμοποιήθηκε ένας χώρος για την προστασία των 

αρχαιοτήτων από αρχαιολογικές εργασίες. Το 1941, ήταν η χρονιά που η Θεσσαλονίκη 

ήταν κάτω από την κατοχή των Γερμανών και ο Πύργος λειτουργούσε ως Σταθμός 

Παθητικής αεράμυνας.  

Όσον αφορά, το μνημείο, η Αρχαιολογική Υπηρεσία, από το 1983 έως το 1985, το 

συντήρησε και το ανοικοδόμησε, μετατρέποντάς το σε εκθεσιακό χώρο. Δύο χιλιάδες 

τριακόσια χρόνια μετά την ίδρυση της πόλης, ο Πύργος στέγασε την έκθεση 
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«Θεσσαλονίκη – Ιστορία και Τέχνη» και το 2001 την έκθεση «Ώρες Βυζαντίου – 

Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο». Το Σεπτέμβριο του 2008 καθιερώθηκε η μόνιμη έκθεση 

όπου έχει θέμα την ιστορία της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσής της μέχρι σήμερα. Η 

διοίκηση του Λευκού Πύργου ανήκει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και από το 

2006 λειτουργεί ως Μουσείο της Πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Το αρχαιολογικό υλικό κατανεμήθηκε στους ορόφους του Λευκού Πύργου, με βάση 

ένα αρχικό κτιριολογικό πρόγραμμα. Αρχικά, στο ισόγειο βρίσκεται η οργάνωση του 

αστικού χώρου, όπου περιείχε στοιχεία για την ιδιωτική και οικονομική ζωή. Στον πρώτο 

όροφο υπάρχουν ευρύματα όπου αναπτύσσονται η θρησκευτική τέχνη και λατρεία κατά 

την παλαιοχριστιανική περίοδο και στον δεύτερο τα χριστιανικά νεκροταφεία. Στην 

συνέχεια, στον τρίτο όροφο εμφανίζονται οι διάφορες όψεις της ζωής και της τέχνης κατά 

τη μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή εποχή και στον τέταρτο χαρακτηριστικά για τη 

βυζαντινή ναοδομία και πληροφορίες για τις προσωπικότητες της πόλης, ενώ η κανονική 

λειτουργία της είναι ως αίθουσα προβολών. Ο πέμπτος όροφος είναι για περιοδικές 

εκθέσεις, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει γνώσεις για το μνημείο. Τέλος, βρίσκεται ο 

πυργίσκος όπου λειτουργεί ως αναψυκτήριο. Για την μετάβαση από τον έναν όροφο στο 

άλλον υπάρχει μια ελικοειδής σκάλα, η οποία διαθέτει σημεία για στάση και παγκάκια για 

ξεκούραση (Στεφάνου – Κατσανίκα, 1990). 

 

1.4.2. Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.) 

Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης έχει προσφέρει μεγάλο έργο στον 

Αθλητισμό και στον Πολιτισμό στη πόλη. Συγκεκριμένα, το μπάσκετ και η ιστορία του 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον χώρο αυτό. Η Χ.Α.Ν.Θ. ιδρύθηκε το 1921 ως Σωματείο 

Ιδιωτικού Δικαίου, είναι μη κερδοσκοπική και έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Τα ιδρυτικά της 

μέλη ήταν ο Γεώργιος Παρασκευόπουλος, όπου ήταν ο τότε νομάρχης της Θεσσαλονίκης, 

ο Δημήτριος Κάκκαβος, ο οποίος ήταν στρατηγός, ο Σπύρος Τζαμπτζής, ο Αναστάσιος 

Μπραχάλης, ο Ευάγγελος Τάνος και άλλοι πολλοί. Ο πρόεδρος του πρώτου διοικητικού 

συμβουλίου της Χ.Α.Ν.Θ. ήταν ο Γεώργιος Παρασκευόπουλος και πρόεδρος του 

σωματείου ήταν ο τότε μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Γενάδιος. Η πρώτη στέγαση της 

Χ.Α.Ν.Θ. ήταν σε ένα ενοικιαζόμενο κτίριο στη οδό Ευζώνων 19 στη Θεσσαλονίκη. Η 

Αδελφότητα αποφάσισε να οργανώσει εκδρομές και θερινές κατασκηνώσεις για τα παιδιά, 
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ανεξάρτητα από την δύσκολη περίοδο που διήνυε η κοινωνία. Αργότερα, το 1923, το 

κράτος παραχώρησε στην Αδελφότητα έκταση 1.600 τ.μ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 

όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Το κτίριο κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Μαρίνο 

Δελαδέτσιμα, ο οποίος ήθελε να του δώσει μεγαλοπρέπεια και βυζαντινό χαρακτήρα. Μετά 

από τις δύσκολες συνθήκες που έφερε η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, η Χ.Α.Ν.Θ. 

το 1934 είχε ολοκληρωθεί και ήταν έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην νεολαία 

της Θεσσαλονίκης στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στις τέχνες. 

Όμως, η πορεία της δεν ήταν εύκολη, ο Μεταξάς επιθυμούσε να αποσπάσει τους νέους από 

τον χώρο της και να τους εντάσσει στη νεοσύστατη φασιστική οργάνωση της «Εθνικής 

Οργάνωσης Νέων», δηλαδή την Ε.Ο.Ν. Με αυτό το γεγονός το 1939 η κινητή και ακίνητη 

περιουσία της Χ.Α.Ν.Θ. μεταφέρθηκε στο δημόσιο και το κτίριο καταλήφθηκε από τους 

νέους της Ε.Ο.Ν. Σχεδόν το ίδιο συνέβη στο κτίριο κατά τη διάρκεια της Κατοχής από τους 

Γερμανούς. Έπειτα, κατέληξε στον Ε.Λ.Α.Σ. και το 1944 στους Άγγλους. Εν τέλει, το 1945 

η Χ.Α.Ν.Θ. μετά από παρέμβαση του τότε πρωθυπουργού Νικόλαου Πλαστήρα, 

επανεγκαταστάθηκε στο κτίριο και ξεκίνησε να λειτουργεί. 

 Πρίν ξεκινήσουν οι εργασίες για το χτίσιμο του Μεγάρου, η Χ.Α.Ν.Θ. επιθυμούσε 

να κατασκευάσει γήπεδα και το 1930 άρχισε η κατασκευή του στίβου με τσιμεντένιες 

κερκίδες. Ταυτόχρονα, λειτουργούσαν το ανοιχτό αλλά και το κλειστό γήπεδο μπάσκετ 

μέχρι τα μεταπολεμικά χρόνια που δημιουργήθηκε το γήπεδο μπάσκετ στην οδό Νικολάου 

Γερμανού, το οποίο χαρακτήριζαν ως «Παρθενώνα του ελληνικού μπάσκετ». Σημαντικό 

επίτευγμα της Χ.Α.Ν.Θ. ήταν ότι έφερε πρώτη το μπάσκετ στην Ελλάδα το 1924 και 

εγκατέστησε το δικό της γήπεδο. 
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1.4.3. Λιμάνι 

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης από το 316 π.Χ. με την ίδρυση της Θεσσαλονίκης 

αρχίζει να αναπτύσσεται. Το 324 μ. Χ. ο Μέγας Κωνσταντίνος κατασκευάζει ένα νέο 

λιμάνι, μεγαλύτερο σε έκταση, το οποίο βοήθησε την άνθιση της πόλης σε οικονομικό και 

πολιτισμικό επίπεδο. Μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους, η πόλη 

και το λιμάνι της ερήμωση, ώσπου εγκαταστάθηκαν στην πόλη διάφοροι κάτοικοι άλλων 

χωρών και ξαναβρήκε την παλιά της δόξα. Αργότερα, κατεδαφίσθηκε το θαλάσσιο τείχος 

και το 1876 χτίστηκε η προκυμαία της σημερινής παραλίας. Από το 1904 έως το 1944, η 

Γαλλική Εταιρεία «Société Anonyme Ottomane de Construction et Exploitation du Port de 

Salonique» ανέλαβε την εκμετάλλευση του Λιμανιού. Έπειτα, το 1912 με την 

απελευθέρωση, η πόλη βρίσκεται στους Έλληνες και το 1930 ιδρύθηκε το Λιμενικό Ταμείο 

Θεσσαλονίκης. Την περίοδο της κατοχής, οι Γερμανοί ανατίναξαν τις εγκαταστάσεις του 

λιμανιού και από το 1945 έως το 1948, με την βοήθεια των Άγγλων, επισκευάστηκαν. Εν 

τέλει, σήμερα στο λιμάνι υπάρχουν έξι προβλήτες, τις οποίες διαχειρίζεται ο Οργανισμός 

Λιμένος Θεσσαλονίκης. 

 

1.4.4. Θερμαικός 

Ο Θερμαϊκός Κόλπος είναι ο μεγαλύτερος κόλπος του Αιγαίου πελάγους και 

βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος αυτού. Συναντά τη Θεσσαλονίκη στο βόρειο σημείο 

του, τα παράλια του νομού Πιερίας στα δυτικά και τη Χερσόνησο της Κασσάνδρας στα 

ανατολικά. Ο Κόλπος χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα, τον Όρμο, τον Εσωτερικό Θερμαϊκό, 

τον Κεντρικό και το Νότιο Θερμαϊκό. Στον Θερμαϊκό εκβάλλουν οι ποταμοί Αξιός, 

Αλιάκμονας, Λουδίας και Γαλλικός, αλλά και πολλοί μικρότεροι. Το όνομα του, το πήρε 

από την Αρχαία Θέρμη, όπου ήταν η πόλη που είχε την θέση της σημερινής Θεσσαλονίκης. 

Οι Ρωμαίοι την ονόμασαν Thermaicus ή Thermaeus sinus, δηλαδή Θερμαϊκός κόλπος ή 

Macedonicus sinus, δηλαδή Μακεδονικός κόλπος («Θερμαϊκός Ώρα Μηδέν!», 2014). 
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1.4.5. Νέα Παραλία 

Η παραλία της Θεσσαλονίκης άρχισε να δημιουργείται μετά την καταστροφή των 

τειχών της πόλης. Κατά τη διάρκεια του εξευρωπαϊσμού κατασκευάστηκε η πρώτη 

παραλιακή Λεωφόρος, η οποία είναι η σημερινή Λεωφόρος Νίκης και έφτανε μέχρι τον 

Λευκό Πύργο. Το 1955, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανανκοίνωσε την απόφαση της 

δημιουργίας της Νέας Παραλίας. Έπειτα, το 1959 ξεκίνησε η κατασκευή της νέας 

ανατολικής παραλίας και ολοκληρώθηκε το 1970. Η Νέα Παραλία έφτανε μέχρι το 

Καραμπουρνάκι. Στη συνέχεια, το 1997, με αφορμή ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού, ζητήθηκε από αρχιτέκτονες να σχεδιάσουν έργα ανάπλασης της Νέας 

Παραλίας. Στο τέλος της παραλίας το 1980 βρισκόταν ένα λούνα παρκ, το οποίο 

μετακινήθηκε και την θέση του πήρε το Μέγαρο Μουσικής. Ωστόσο, τα έργα ανάπλασης 

ξεκίνησαν το 2008 και ολοκληρώθηκαν το 2012. Αξίζει να αναφερθεί πως είναι η μόνη 

παραλία που είναι 3,5 χιλιόμετρα και διαθέτει πολλά θεματικά πάρκα. Τα θεματικά πάρκα 

είναι δώδεκα, ο κήπος του Αλέξανδρου, του απογευματινού ήλιου, της άμμου-του ίσκιου, 

των εποχών, του φωκά, της μεσογείου, των γλυπτών, του ήχου, των ρόδων, της μνήμης, 

του νερού και της μουσικής. 

 

 

Εικόνα 4. Νέα Παραλία 
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Εικόνα 5. Δ.Ε.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.6. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) 

Ο Νικόλαος Γερμανός ήταν αυτός που υπέβαλε αίτηση για την ίδρυση της «ετησίας 

εμποροπανηγυρήσεως εν Θεσσαλονίκη», όπου υπογράφηκε τον Απρίλιο του 1925 και σε 

αυτήν συνέβαλαν με την συμπαράστασή τους αλλά και την οικονομική βοήθεια, πολλές 

προσωπικότητες, η πολιτεία, το Γ.Σ. Στρατού, η Εθνική Τράπεζα, το Εμπορικό 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Υπήρξαν διάφορες γνώμες για την ονομασία της Έκθεσης και 

αυτός που επικράτησε είναι ο τίτλος «Διεθνής Έκθεσις». Όμως, το 1977 άλλαξε ο τίτλος 

και μετονομάστηκε σε ΔΕΘ Α.Ε. – HELEXPO. Στις 3 Οκτωβρίου του 1926 έγιναν τα 

εγκαίνια της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία στεγαζόταν μετά από 

παραχώρηση του στρατού στο πεδίο του Άρεως και κάλυπτε 7.000 τ.μ. Σύμφωνα με τα 

αρχεία της ΔΕΘ, σε αυτήν έλαβαν μέρος 600 εκθέτες από τους οποίους οι 310 ήταν ξένοι 

και ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών ήταν 150 χιλιάδες. Ενώ στην δεύτερη ΔΕΘ, ο 

αριθμός αυξήθηκε στους 200 χιλιάδες. Στις 27 Σεπτεμβρίου, όμως, έγινε διακοπή της 

ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να επικρατήσει σκοτάδι στην μισή έκθεση. Το 1935 είναι 

η πρώτη φορά όπου ανοίγει η ΔΕΘ και συγκεριμένα η 10η ΔΕΘ, χωρίς τον ιδρυτή της, 

καθώς ο Νικόλαος Γερμανός απεβίωσε τον Ιανουάριο του έτους εκείνου. Στη συνέχεια, η 

14η ΔΕΘ το 1939 ήταν η τελευταία έκθεση που διοργανώθηκε στο πεδίο του Άρεως, καθώς 

μεταφέρθηκε των τωρινή της τοποθεσία, στην οποία ένα χρόνο αργότερα λαμβάνει μέρος 
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Εικόνα 6. Α.Π.Θ. 

η Γερμανία με τον Χίτλερ. Έπειτα, η 15η ΔΕΘ είχε μικρή διάρκεια δηλαδή απο 22 

Σεπτεμβρίου μέχρι 22 Οκτώβρη, καθώς κηρύχθηκε πόλεμος και πολλοί από τους εκθέτες 

δεν καταφέραν να πάρουν μαζί τους τα πράγματά τους. Οι Γερμανοί εκείνη την περίοδο, 

χρησιμοποιούσαν τα περίπτερα ως αποθήκες και πριν αποχωρήσουν από την πόλη 

ανατίναξαν τα κτίρια της ΔΕΘ. Για τον λόγο αυτό, η Έκθεση αναγκάστηκε να μην 

λειτουργήσει για δέκα χρόνια. Μετά από αυτή την μεγάλη απώλεια, εγκαινιάστηκει η 16η 

ΔΕΘ στις 16 Σεπτεμβρίου 1951, όπου λειτουργούσε ως χώρος οικονομικών συναλλαγών. 

Έπειτα, εννιά χρόνια αργότερα γίνεται η κατεδάφιση των περιπτέρων Α’, Β’ και εθνικής 

παραγωγής και στην θέση τους κατασκευάζεται το «Αλεξάνδρειο Μέλαθρον», όπως είναι 

γνωστο «Παλέ Ντε Σπορ». Το 1969 αρχίζει η κατασκευή του  Πύργου του ΟΤΕ, όπου 

ολοκληρώνεται το 1970. Εν τέλει, η ΔΕΘ ήταν και είναι ένας χώρος όπου περιέχει 

προϊόντα του εμπορίου και παρέχει ψυχαγωγία στους επισκέπτες, με το θέατρο, το 

φεστιβάλ του κινηματογράφου και του τραγουδιού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 

Ο εμπνευστής της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ήταν ο τότε 

πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο οποίος πήρε την απόφαση αυτή το 1924 

και ξεκίνησε τις διαδικασίες, όπου πέτυχαν το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου. Έπειτα, το 
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Εικόνα 7. Αλεξάνδρειο Μέλαθρο 

1926 ξεκίνησε την λειτουργία της πρώτης σχολής, της Φιλοσοφικής, η οποία στεγαζόταν 

στην θέση της σημερινής Νομαρχίας της Θεσσαλονίκης. Όμως, τον Οκτώβριο του 1927 

μεταφέρθηκε στο Μέγαρο της οδού Εθνικής Αμύνης, στο οποίο σήμερα υπάρχει ένα μόνο 

μέρος της σχολής αυτής. Στη συνέχεια, ιδρύθηκαν κι άλλες σχολές. Το 1927 λειτούργησε 

η Φυσικομαθηματική Σχολή, το 1929 η Νομική, το 1942 η Ιατρική και η Θεολογική Σχολή. 

Με το πέρασμα των χρόνων, εμφανίστηκαν και άλλες σχολές, με αποτέλεσμα το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να διαθέτει σήμερα εννιά σχολές και σαράντα 

δύο συνολικά τμήματα (Γουδή, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.8. Αλεξάνδρειο Μέλαθρο 

Το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο χτίστηκε το 1966 και πήρε το όνομά του από τον Μέγα 

Αλέξανδρο. Η αρχική του ονομασία ήταν «Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Θεσσαλονίκης». 

Ακόμη, είναι γνωστό ως Παλέ Ντε Σπορ, καθώς η κατασκευή του είναι όμοια με του Palais 

des Sports της Γαλλίας, όπου κατασκευάστηκε το 1969. Το Αλεξάνδρειο είναι κυκλικό και 

οι εξέδρες του έχουν σχήμα πετάλου. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2004, αποφασίστηκε να 

γίνει ανακαίνιση,  δηλαδή να ανακατασκευαστούν οι όψεις του κτιρίοιυ, οι χώροι κινήσεων 

των θεατών, των αποδυτηρίων και να αλλάξουν κάποιες εγκαταστάσεις. Από τις 5.576 

θέσεις που είχε το Αλεξάνδρειο, με την ανακατασκευή μειώθηκαν στις 4.800 περίπου. Το 

κτίριο ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
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Εικόνα 8. Τα τείχη – κάστρα της Θεσσαλονίκης, Σεχ-Σου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.9. Τα τείχη-κάστρα της Θεσσαλονίκης 

Μετά την ίδρυση της Θεσσαλονίκης κατασκευάζονται οι πρώτες οχυρώσεις, γύρω 

στα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ., οι οποίες είχαν σκοπό να προστατεύσουν την πόλη από τις 

επιδρομές των εχθρών και να αντισταθούν στις μακροχρόνιες πολιορκίες. Η οχύρωση 

περιέβαλλε όλη την πόλη, ακόμη κι την πλευρά που βρίσκεται η θάλασσα. Τα τείχη είχαν 

σχήμα τραπεζίου, το μήκος ξεπερνούσε τα εφτά χιλιόμετρα, σήμερα έχουν απομείνει μόνο 

τρία χιλιόμετρα. Το ύψος τους έφτανε μέχρι τα δέκα μέτρα και το πάχος τα πέντε μέτρα. 

Αποτελούνται από πέτρες και κονίαμα αλλά και με τούβλα, τα οποία βοηθούν να μείνει 

στερεός ο τείχος και να είναι πιο λείες οι επιφάνειες. Σε μερικά από τα τείχη αυτά 

διακρίνονται χαραγμένοι σταυροί, ήλιοι, πυροστρόβιλοι και άλλα διασκοσμητικά στοιχεία. 

Υπάρχουν τριών ειδών τείχη, τα ελληνιστικά, τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά. Κάποια 

τμήματα των ελληνιστικών τειχών βρίσκονται στο βόρειο και βορειοδυτικό τείχος και είναι 

κατασκευασμένα από πωρόλιθο. Ρωμαϊκά τείχη υπάρχουν στο δυτικό τείχος, όπου 

βρίσκονται στην πλατεία Βαρδαρίου και είναι χτισμένα από τούβλα. Ωστόσο, βρέθηκαν 

ρωμαϊκά τείχη και στο ανατολικό τείχος. Τα βυζαντινά τείχη καλύπτουν το μεγαλύτερο 

μέρος των κάστρων της πόλης και είναι κατασκευασμένα από αργούς λίθους με οριζόντιες 

ζώνες από τούβλα.  
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Τα τείχη έχουν τέσσερις πλευρές, την ανατολική, την δυτική, την βόρεια και την 

νότια (βλ. Παράρτημα I). Από το βόρειο έως το ανατολικό τμήμα διακρίνεται η ψηλότερη 

περιοχή της πόλης, η οποία ονομάζεται Ακρόπολη και ένα μεγάλο μέρος της διασώζεται 

μέχρι και σήμερα. Σε κάποια τμήματα υπάρχει ένα μικρό μέρος του τείχους, το οποίο 

βρίσκεται τέσσερα με έξι μέτρα μακριά από το βασικό τείχος και ονομάζεται προτείχισμα. 

Η λειτουργία αυτού ήταν να βοηθήσει τους πολιορκούμενους, καθώς μπορστά από αυτό 

υπήρχε τάφρος με νερό. Συνολικά, οι πύργοι που σώζονται σήμερα είναι εξήντα και 

χαρακτηριστικό σχεδόν όλων είναι ότι έχουν τετράγωνη διατομή, εκτός από τον Λευκό 

Πύργο και το πύργο του Τριγωνίου. 

 

Ανατολικό Τείχος 

Το ανατολικό τείχος ξεκινούσε από τον Λευκό Πύργο και κατέληγε στον Πύργο του 

Τριγωνίου. Κατά μήκος του τείχους, κοντά στην σημερινή Στρατιωτική Λέσχη υπήρχε η 

πύλη Roma, «Porta Roma», η οποία ήταν διπλή και είχε δύο πόρτες ξύλινες. Όμως, το 904 

μ.Χ. κάηκε από τους Σαρακηνούς. Στη συνέχεια, προχωρούσε προς την σημερινή οδό 

Φιλικής Εταιρείας και συνέχιζε μέχρι την πλατεία Σιντριβανιού και πιο πέρα προς το 

νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας. Στην εκβολή της Εγνατίας υπήρχε η Κασσανδρεωτική 

πύλη ή πύλη της Καλαμαριάς, η οποία είχε όμοιο ρόλο με τη Χρυσή πύλη ή πύλη του 

Βαρδαρίου που βρισκόταν στο αντίστοιχο δυτικό τμήμα της πόλης. Η Κασσανδρεωτική 

πύλη οδηγούσε προς την Κασσάνδρεια, από όπου πήρε και το ονομά της και η Χρυσή πύλη 

ήταν η είσοδος στην πόλης από τα δυτικά. Ακόμη μία πύλη βρίσκεται στο τέλος της 

σημερινής οδού Αγίου Δημητρίου, η Νέα Χρυσή Πύλη, η οποία υποστηλώθηκε πρόσφατα 

και σύμφωνα με μαρτυρίες κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ονομαζόταν Ισλαχανέ. Οι 

Τούρκοι της έδωσαν διαφορετικά ονόματα, όπως Τελλί - Καπού ή Γκιουμούς - Καπού. 

Δίπλα από τον ναό του Αγίου Δημητρίου βρισκόταν το στάδιο της Θεσσαλονίκης. 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η οδός Αγίου Δημητρίου ήταν νοτιότερα και έφτανε στο 

ανατολικό τείχος σε μια άλλη πύλη, την Πύλη των Ασωμάτων. Η ονομασία αυτή 

παραπέμπει στο σημερινό ναό των Ασωμάτων ή Ροτόντα  ή ναό των Αρχαγγέλων ή ναό 

του Αγίου Γεωργίου. Συνολικά, οι πύλες του Ανατολικού τείχους ήταν τρείς, η Ρώμα, η 

Κασσανδρεωτική πύλη και η Νέα χρυσή πύλη. Η μόνη που σώζεται είναι η Νέα Χρυσή 

Πύλη.  
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Οι Πύργοι του Ανατολικού τείχους ήταν τρεις, ο Λευκός Πύργος, ο Πύργος του 

τριγωνίου και ο πύργος του Ορμισδά. Ο Λευκός Πύργος αναλύθηκε παραπάνω. Ο Πύργος 

του Τριγωνίου ή αλλιώς Πύργος της Αλύσεως 

κατασκευάστηκε στο δεύτερο μισό του 15ου 

αιώνα μ.Χ. και λειτούργησε ως οπλοστάσιο και 

πύργος πυροβολικού. Ο Πύργος ταυτίζεται 

σήμερα και με τα δύο ονόματα. Ωστόσο, στην 

Οθωμανική περίοδο ήταν γνωστός ως Zincirli 

Kule, δηλαδή Πύργος της Αλυσίδας και Kusakli 

Kule, δηλαδή Ζωσμένος Πύργος. 

Ο τελευταίος πήρε το όνομά του από τον 

αξιωματούχο του Βυζαντίου Πέρση Ορμισδά, καθώς πάνω στον πύργο υπάρχει μία 

επιγραφή μήκους εννέα μέτρων, κατασκευασμένη από κεραμίδι. Το κομμάτι που 

διασώζεται από την επιγραφή αναφέρει «...τείχεσαν αρρήκτοις Ορμίσδας εξετέλεσεν την 

δε πόλιν, χείρας έχων καθαράς», δηλαδή ότι ο Ορμίσδας οχύρωσε την πόλη με αδιάρρηκτα 

τείχη, χώρις να συμμετέχει στην σφαγή των Θεσσαλονικιών στον ιππόδρομο. 

 

Βόρειο Τείχος 

 Το βόρειο τείχος ξεκινούσε από τον πύργο του Τριγωνίου και κατέληγε στον πύργο 

του Αγάλματος. Η πρώτη πύλη από τον πύργο του Τριγωνίου βρισκόταν στα ογδόντα 

μέτρα και είναι η πύλη της Άννας Παλαιολογίνας, η οποία κατασκευάστηκε με εντολή της 

παντοδύναμης και σεβαστής κυράς της Άννας Παλαιολογίνας. Η πύλη αυτή έχει ένα 

ορθογώνιο άνοιγμα, στο οποίο το επιστύλιο και οι δύο παραστάδες απαρτίζονται από 

ορθογώνια μονολιθικά μάρμαρα. Αριστερά από την πύλη της, περίπου στα πέντε μέτρα 

υπάρχει μια εσωτερική πύλη, η οποία σήμερα είναι ανοιχτή αλλά δεν επιτρέπεται η είσοδος 

οχημάτων. Έπειτα, σε απόσταση είκοσι περίπου μέτρων από την πύλη της Παλαιολογίνας 

υπάρχει μία πόρτα όπου αποτελεί την μοναδική είσοδο οχημάτων προς την Ακρόπολη και 

μετά από αυτήν μία μεγάλη πόρτα, πλάτους έξι μέτρων, η οποία ήταν η κύρια είσοδος για 

την Ακρόπολη. Σήμερα, όμως είναι εντειχισμένη. Σε 115 μέτρα δυτικά της εντειχισμένης 

πόρτας βρίσκεται το παραπύλιο και κατά μήκος του τείχους υπάρχει μια μεγάλη πύλη που 

αποτελεί σήμερα την μόνη έξοδο οχημάτων από την Ακρόπολη. Προχωρώντας κατά μήκος 

Εικόνα 9. Ο Πύργος του Τριγωνίου 
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του βόρειου τείχους προς τα δυτικά διακρίνεται ο περίβολος της Ακρόπολης και αυτό το 

σημείο αντιστοιχεί προς την εντός των κυρίως τειχών Μονή Βλατάδων. Στη συνέχεια του 

τείχου παρουσιάζεται ο Πύργος του Ανδρόνικου Λαπαρδά, ο οποίος χρονολογείται γύρω 

στα 1167 λόγω της επιγραφής, «ο Πήργος του πανσεβάστου σεβαστού μεγάλου 

χαρτουλαρήου κήρ Ανδρόνικου του Λαπαρδά», και των γραμμάτων «ΠΛ», που έχει πάνω. 

Ακολουθεί το παλιό ρήγμα, ο Πύργος του Μανουήλ Παλαιολόγου, το νέο ρήγμα, ένα 

παραπύλιο και, τέλος, ο Πύργος του Αγάλματος. Στον Πύργο του Αγάλματος τελειώνει το 

βόρειο τείχος, όπως προαναφέρθηκε. Ο Πύργος δεν σώζεται σήμερα αλλά σύμφωνα με 

μαρτυρίες υπήρχε εκεί ένα κολοσσιαίο άγαλμα, το οποίο είχε στα πόδια του μια πρύμνη 

πλοίου. Οι Οθωμανοί τον ονόμαζαν Πύργο της Προσευχής ή αλλιώς Ναμάσια - Κουλέ. 

  

Ακρόπολη  

Η Ακρόπολη βρίσκεται στο βορειο-ανατολικό τμήμα της Θεσσαλονίκης και στο 

ψηλότερο μέρος της πόλης. Ο περίβολός της έχει διαστάσεις 500 επί 800 μέτρα περίπου. 

Το τείχος του περίβολου διαθέτει εσωτερικά ένα μικρότερο σε έκταση τείχος με επτά 

πύργους, το οποίο ονομάζεται Επταπύργιο ή 

αλλιώς Γεντί – Κουλέ. Λειτουργούσε ως 

καταφύγιο σε περίπτωση άλωσης της Ακρόπολης. 

Η Ακρόπολη διαθέτει πύλες ή παραπύλια, τα 

οποία χρησίμευαν στη μεταφορά εφοδίων ή των 

ενισχύσεων ή για διαφυγή σε περίπτωση άλωσης.  

 

Επταπύργιο 

Σύμφωνα με τον Βασδραβέλλη ο 

πρώτος από τους επτά πύργους ονομαζόταν 

Φενέρ Κουλεσή, ο δεύτερος Μακασλή Κουλέ, ο τρίτος Σού Κουλεσή, ο τέταρτος Τζεπχανέ 

Κουλεσή, ο πέμπτος Χαπισχανέ Κουλεσή, ο έκτος Κίζ Κουλεσή και ο έβδομος Ζεχιρέ 

Κουλεσή. Ακόμη, έχει τα οχυρά Χισάρ Πετσέ, Κανλή Μπουργάζ, Τσενγκενέ Ταμπιαλάρ. 

Επιπλέον, κατά το τέλος της περιόδου της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε ως φυλακή.  Πάνω 

σε έναν από τους πύργους του έχει το κεραμιδένιο γράμμα Π, το οποίο δηλώνει ότι το 

κτίσμα είναι της εποχής των Παλαιολόγων. Στο εσωτερικό, η αίθουσα του ισογείου και 

Εικόνα 10. Η Ακρόπολη και 

το Επταπύργιο 
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του πρώτου ορόφου είναι τετράγωνη, με την διαφορά ότι στον πρώτο όροφο είναι θολωτή. 

Το 1431, μετά την άλωσης της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους, ο Τσαούς Μπέη, ο 

πρώτος Τούρκος διοικητής της πόλης, έχτισε τον μεσαίο πύργο του Επταπυργίου. 

 

Δυτικό Τείχος 

Το δυτικό τείχος ξεκινούσε από τον πύργο του Αγάλματος και τελείωνε στο 

περίβολο του Βαρδαρίου ή αλλιώς Τοπ-Χανέ. Το μεγαλύτερο τμήμα του αποτελείται από 

από τούβλα και στο κάτω μέρος από ορθογώνια μάρμαρα. Διακρίνονται μερικά σημεία 

αργολιθοδομής, και στις γωνίες των φρουρίων υπάρχουν ενισχύσεις από μάρμαρα. ακόμη, 

οι τείχη διακοσμούνται με τόξα ή σταυρούς. Από την οδό Αγίου Δημητρίου, μέχρι κάτω 

στην θάλασσα, το τείχος είχε προτείχισμα. Διασχίζοντας το δυτικό τείχος, μετά τον πύργο 

του Αγάλματος βρίσκεται η Λιταία πύλη ή αλλιώς Γενή-Καπού. Η πύλη αυτή αντιστοιχεί 

με την πύλη του Ανατολικού τείχους, τη Νέα Χρυσή Πύλη. Στη συνέχεια, υπήρχε η Χρυσή 

πύλη ή αλλιώς Πύλη Βαρβαρίου, η οποία αντιστοιχεί με την Κασσανδρεωτική πύλη. Η 

ονομασία της σχετίζεται με τη Χρυσή Πύλη της Κωνσταντινούπολης, καθώς η δεύτερη 

είχε κατασκευαστεί για να τιμήσει τον Θεοδόσιο τον Μέγα μετά από την εκστρατεία του 

στην Δύση. Γι’ αυτό τον λόγο θέλησαν οι Θεσσαλονικείς να δώσουν το ίδιο όνομα. Στο 

τέλος του δυτικού τείχους υπήρχε ο οχυρωματικός περίβολος του Βαρδαρίου ή αλλιώς 

Τοπ-Χανέ, ο οποίος περικυκλώνει στη νοτιοδυτική του γωνία τον πύργο του Βαρδαρίου 

και στη νοτιοανατολική τον πύργο του Ανάγλυφου. 

 Ο οχυρωματικός πρερίβολος χτίστηκε κατά την διάρκεια που βρισκόταν ο 

Σουλτάνος Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπής στην Θεσσαλονίκη, το 1546 και χρησίμευε για την 

άμυνα της πόλης. Για κάποια περίοδο λειτουργούσε ως αποθήκη πυρίτιδος και για τα 

κανόνια. Ο πύργος είναι κατασκευασμένος σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο, βρίσκεται ο 

βόρειος περίβολος με τους δύο πυργίσκους, τον πύργο του Βαρδαρίου, τον πύργο του 

Ανάγλυφου, το εξωτερικό τμήμα του νότιου περίβολου και τις τρείς πύλες. Ο πύργος του 

Βαρδαρίου είναι τοποθετημένος σήμερα δίπλα στο δικαστικό μέγαρο. Έχει σχήμα 

οκταγωνικό και διαθέτει πολλά τοξωτά παράθυρα, πολεμίστρες και πύλη στην ανατολική 

πλευρά. Ο πύργος του Ανάγλυφου είναι τετράγωνος και χτισμένος με πέτρες και πλίνθους. 

Στην ανατολική πλευρά διακρίνεται ένα μαρμάρινο ελληνιστικό ανάγλυφο που παριστάνει 

δεξίωση. Κάποια μέρη αυτού του πύργου σώζονται μέχρι και σήμερα. Στο δεύτερο, έγινε 
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επέκταση κατά πλάτος του νότιου περιβόλου για να κατασκευάσουν τρεις αποθήκες 

πυρομαχικών για πυροβόλα. Στις δύο από αυτές καταγράφονται τούρκικες επιγραφές και 

την χρονολογία 1841. Επιπρσθέτως, λίγα μέτρα από τον πύργου του Ανάγλυφου υπήρχε 

ένας ακόμη πύργος, ο πρόβολος Δουργούτη, ο οποίος δεν διασώζεται ολόκληρος σήμερα 

αλλά ένα μικρό του κομμάτι.  

 Όσον αφορά τις κύριες πύλες του οχυρωματικού περιβόλου είναι τέσσερις. Η 

πρώτη ήταν στην βόρεια πλευρά και οδηγούσε έξω από την πόλη. Η δεύτερη ήταν η δυτική 

του βόρειου περιβόλου και ήταν υπόγεια. Η τρίτη βρισκόταν στην νότια πλευρά του 

περίβολου που οδηγούσε στο λιμάνι και η τέταρτη στην ανατολική πλευρά του τείχους που 

οδηγούσε προς το Φραγκομαχαλά. 

 

Το Θαλάσσιο Τείχος 

 Το θαλάσσιο τείχος ξεκινούσε από τον Λευκό Πύργο και κατέληγε στην σημερινή 

Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εικασίες πως στη σημερινή πλατεία υπήρχε ο πύργος της 

Αποβάθρας, ο οποίος καταστράφηκε μαζί με το θαλάσσιο τείχος γύρω στο 1873. Στο 

δυτικό μέρος του θαλάσσιου τείχους, ο Μέγας Κωσταντίνος κατασκεύασε ένα τεχνικό 

λιμάνι, με αποτέλεσμα η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ναυτικό κύρος. Επιλέον, κοντά στον 

πύργο της Αποβάθρας υπήρχε η Πύλη του Γιαλού, στην οποία τελείωνε ένας δρόμος της 

Θεσσαλονίκης και ταυτίζεται με την σημερινή οδό Βενιζέλου.  

 Όσον αφορά την εξωτερική πλευρά του θαλάσσιου τείχους, βρισκόταν μέσα στην 

θάλασσα και μόνο με πλωτά ήταν δυνατόν να την πλησιάσει κανείς. Υπήρχαν φορές που 

βοήθησε την πόλη εναντίον των εχθρών, ώσπου το 1873, ο Τούρκος διοικητής της 

Θεσσαλονίκης Μιδάτ Πασά, το κατεδάφισε.  

 

1.4.10. Σειχ σου 

Το Σέιχ-Σου είναι το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στα 

βορειοανατολικά της πόλης με θέα προς αυτήν και τον Θερμαϊκό Κόλπο. Ακόμη, 

επεκτείνεται ως τις νότιες και νοτιοδυτικές πλαγιές του Χορτιάτη μέχρι το δρόμο 

Επταπυργίου και Ασβεστοχωρίου. Η ονομασία του προέρχεται από την τούρκικη γλώσσα 

και σημαίνει Νερό του Σεΐχη. Την Βυζαντινή περίοδο το δάσος αποκαλούνταν «Κέδρινος 

λόφος», διότι καλυπτόταν από κέδροι. Η δημιουργία του Σέιχ-Σου έγινε μέσα από 
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Εικόνα 11. Ναός της Παναγίας Δεξιάς, Εγνατία οδός. 

αναδασώσεις στην τοποθεσία ενός προυπάρχοντος δάσους και αυτό είχε στόχο να 

προστατεύσει την πόλη από τις πλημμύρες. Το δάσος κατάφερε να καρποφορήσει ώσπου 

το 1997 ξέσπασε μία πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καεί πάνω από το πενήντα τις εκατό της 

έκτασης.  Μετά από αυτή την οικολογική καταστροφή, οι Δασικές Υπηρεσίες κατέφυγαν 

σε εργασίες άμεσης αποκατάστασης της περιοχής, όπως την αναδάσωση.  

Επιπλέον, στο Κέδρινο Λόφο βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. Εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με 33 στρέμματα και του 

παραχωρήθηκαν αργότερα, το 1994 ακόμη 25. Σήμερα έχει στην κατοχή του  58 

στρέμματα. Διαθέτει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Σπίτι των Ερπετών, τα οποία 

άνοιξαν το 1994 και 2000 αντίστοιχα. Ο ζωολογικός κήπος προσφέρει στέγη και τροφή σε 

πολλών ειδών θηλαστικά και πτηνά (Μπενέκου, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.11. Ο Ναός της Παναγίας Δεξιάς 

Αρχικά, είχε κατασκευαστεί ένας μικρός ναός του Αγίου Υπατίου, στον όποιο 

παρευρίσκονταν αρκετοί πιστοί. Για τον λόγο αυτό χρειάστηκε να ανοικοδομηθεί ο ναός 

σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Έτσι, στις 4 Νοεμβρίου του 1956 δημιουργήθηκε ο ναός της 

Παναγίας Δεξιάς από τον Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα τον Α’. 

Υπάρχουν δύο εκδοχές για την προέλευση του ονόματός του. Η πρώτη αναφέρεται στην 
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εικόνας της Παναγίας που κρατάει το Χριστό στο δεξί χέρι. Η δεύτερη είναι η θέση του 

Ναού, δηλαδή στα δεξιά της Εγνατίας οδού. Η γιορτή της Παναγίας Δεξιάς είναι 21 

Νοεμβρίου (Τσαχάκης, 2012, σσ. 26-28). 

 

 

1.4.12. Εγνατία οδός 

Η Εγνατία δημιουργήθηκε τμηματικά γύρω στα 146 – 120 π.Χ., πάνω από έναν 

αρχαίο δρόμο. Η προέλευση του ονόματός της είναι από τον άνθρωπο που την 

κατασκεύασε, τον Γναίο Εγνάτιο. Η κατασκευή της οδού έγινε για να διευκολυνθούν οι 

στρατιωτικές ανάγκες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διέσχιζε τις Αδριατικές χώρες και το 

Αιγαίο. Αργότερα, επεκτάθηκε από τον Έβρο μέχρι το Βυζάντιο. Ένας από τους 

σημαντικούς που πέρασε από την Εγνατίο οδό ήταν ο Απόστολος Παύλος.  

Στη συνέχεια, το 1270 μ.Χ. η οδός συνέδεε το Δυράχιο με την Κωνσταντινούπολη 

και άρχισε να χρησιμοποιείται για το εμπόριο. Στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια 

είχε σπουδαίο ρόλο στην εξάπλωση του χριστιανισμού, του πολιτισμού και των τεχνών.  

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας η σημερινή Εγνατία αποτελούσε τον κεντρικότερο 

δρόμο της Θεσσαλονίκης και ξεκινούσε από την Πύλη του Βαρδαρίου και κατέληγε στην 

Πύλη της Καλαμαριάς. Αντίστοιχα με τα σημερινά δεδομένα ξεινούσε από την πλατεία του 

Ιωάννη Μεταξά και κατέληγε στη πλατεία σιντριβανιού. Το 1868 η Εγνατία διευρύνθηκε. 

Οι Έλληνες την έκαναν γνωστή, ως ο Φαρδύς Δρόμος (Δημητριάδης, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Αναλυτικά Προγράμματα 

 

2.1. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για τo 

Νηπιαγωγείο. 

 

Με την μεταρρύθμιση του 2000 θεσπίζεται το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο, το οποίο έχει στόχο να βελτιώσει 

την ποιότητα και την αποδοτικότητα της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε 

το 2001 και άρχισε την εφαρμογή του το 2003. Ακόμη, αποτελεί την συνέχεια του Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ) του 1999. Το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωείο είναι 

ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο εξετάζει το τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, 

με ποιες διαδικασίες επιτυγχάντεται η μάθηση, ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού και 

παράλληλα να θέτει ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η μάθηση και η διδασκαλία. 

 Ειδικότερα, το ΔΕΠΠΣ προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων 

σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης 

Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και Έκφρασης, Πληροφορικής. Τα προγράμματα αυτά «δεν 

θεωρούνται διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν προτείνονται για αυτοελεί διδασκαλία 

αλλά για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και 

σκοπό για τα ίδια τα παιδιά» (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

 Ακόμη, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές του ΔΕΠΠΣ που πρέπει να ακολουθήσει 

το Νηπιαγωγείο για να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και αποδοτικό για όλα τα παιδιά. Θα 

πρέπει να: 

• θέτει στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 

ικανότητες των παιδιών 

• έχει ευπροσάρμοστο χαρακτήρα, ώστε να συμβαδίζει με τις ανάγκες, τις ικανότητες 

και τις κλίσεις κάθε παιδιού και να αποκτά την ενεργητική συμμετοχή όλων 

• εκτιμάει την πολιτισμική ταυτότητα και την γλώσσα όλων των παιδιών 

• βασίζεται σε προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει τη γνώση με την 

καθημερινή πρακτική στο σχολείο 

• βελτιώνει την συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους, τις συνεργατικές σχέσεις με 
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τους γονείς και του εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων και γενικά το άνοιγμα του 

Νηπιαγωγείου στην κοινωνία 

• αναπτύσσει την διαθεματικότητα και να κάνει ενιαία την γνώση 

• διεγείρει το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να προάγει, την γνώση, την αντίληψη 

και την ενίσχυση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών 

• παροτρύνει την προσέγγιση ποικίλων πηγών της γνώσης, την επιλογή και την 

αξιοποίηση ποικίλου υλικού, την παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με πολλούς 

τρόπους 

• προσφέρει την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν χρήση των γνώσεών τους, να κάνουν 

εξάσκηση των δεξιοτήτων τους και να μαθαίνουν συνεχώς με το να προάγουν την 

αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη λύση 

προβλημάτων 

• να αφήνει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην επιθυμεί τις σωστές απαντήσεις αλλά 

να αξιοποιεί την ύπαρξη λαθών κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου 

• να επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσον και να εκφράζουν τις ιδέες και τα 

συναισθήματά τους μέσω του παιχνιδιού, της δραματοποίησης, της ζωγραφικής και 

άλλων τρόπων 

• ενδυναμώνει την αυτοαντίληψη και την αυτονομία 

• υπολογίζει το ρόλο της γλώσσα σε όλα τα προγράμματα 

• προάγει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος 

• χρησιμοποιεί την τεχνολογία σε διάφορες δραστηριότητες και την ποικιλία πηγών 

πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο 

• αφομοιώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα 

• έχει την δυνατότητα να ανανεώνεται διαρκώς και να προσαρμόζεται στις 

μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής μας. 

 

Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά διαλέγουν τον 

τρόπο, τα υλικά και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να μελετήσουν 

πράγματα, φαινόμενα και γεγονότα. Μέσα από δραστηριότητες της Μελέτης 

Περιβάλλοντος προσεγγίζονται διαθεματικά οι βασικές γνώσεις και οι διαδικασίες 

αρκετών χώρων. Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στον χώρο της Ιστορίας και της 
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Γεωγραφίας. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων της Μελέτης Περιβάλλοντος κινείται 

γύρω από δύο άξονες, το ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση και το φυσικό 

περιβάλλον και αλληλεπίδραση. Ο πρώτος άξονας χωρίζεται σε δύο τομείς, το παιιδί στο 

νηπιαγωγείο και η σχέση τους με τους άλλους και το παιδί στο ευρύτερο ανθρωπογενές 

περιβάλλον.  

Στον πρώτο, αναφέρει πως τα παιδιά αποτελούν μέλος μίας οικογένειας, μιας κοινωνίας 

και διαμορφώνονται με βάση την κοινωνική τους ζωή. Έτσι, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο του καθενός και να αξιοποιεί τις εμπειρίες του 

καθενός αντίστοιχα. Τα παιδιά μέσα στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να αναπτύσσουν τον 

αυτοσεβασμό τους, να λειτουργούν ομαδικά αλλά να κατανοούν την μοναδικότητά τους 

και να διακρίνουν τις διαφορές και τις ομοιότητες με τους άλλους και να τις εκτιμούν. Θα 

πρέπει να είναι ικανά να αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ του άμεσου περιβάλλοντός 

τους και του ευρύτερου.  

Στον δεύτερο, επισημαίνεται ότι τα παιδιά συνειδητοποιούν πως το περιβάλλον τους 

μεταβάλλεται και μπορεί να διαφοροποιηθεί με τη δική τους παρέμβαση. Αρχίζουν να 

αναπτύσσουν μία πρώτη επαφή με τους χάρτες και τα σύμβολα. Κατανοούν ότι οι χάρτες 

και η σφαίρα είναι μικρογραφία του πραγματικού κόσμου. Μολονότι δεν έχουν εξοικειωθεί 

με την έννοια του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας, αντιλαμβάνονται τους όρους, 

τώρα, πρίν, στα παλιά τα χρόνια. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα παραμύθια και να 

δημιουργούν δικές τους ιστορίες. Επιπλέον, επιθυμούν να μάθουν, να αναλύσουν και να 

σχολιάζουν τα ιστορικά γεγονότα, όπως και να συγκρίνουν φωτογραφίες. Τέλος, 

απολαμβάνουν τις επισκέψεις στα μουσεία ή σε αρχαιολογικούς χώρους και 

επεξεργάζονται τις πληροφορίες που τους παρέχονται. 

Όσον αφορά τον άξονα φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση, τα παιδιά μέσα από 

την κίνηση, την εξερεύνηση και την αλληλεπίδραση μαθαίνουν τον κόσμο. Ακόμη, 

χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους, κάνουν εικασίες, ξεχωρίζουν τις ομοιότητες και τις 

διαφορές και προσπαθούν να εξηγήσουν τα φαινόμενα και τις μεταβολές που 

πραγματοποιούνται γύρω τους. Αλληλεπιδρούν με τους άλλους και ανταλλάσσουν 

απόψεις. Βασικά κίνητρα των παιδιών είναι η προσωπική εξέταση και η περιέργεια για την 

καταγωγή, την δημιουργία, τη μορφή, τη λειτουργία και τη χρήση των πραγμάτων. Τα 
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νήπια ενδιαφέρονται να μάθουν για την φύση και τα χαρακτηριστικά της και για τον 

τεχνικό κόσμο. Τις γνώσεις αυτών τις λαμβάνουν μέσα από τις ερωτήσεις, τις 

παρατηρήσεις, την διεξαγωγή ερευνών και την κατάλληλη χρήση εργαλείων. 

Ειδικότερα, ο τομέας του πρώτου άξονα, το παιδί στο ευρύτερο ανθρωπογενές 

περιβάλλον και ο δεύτερος άξονας αναφέρονται στην Ιστορία και στην Γεωγραφία του 

Νηπιαγωγείου. Η πρώτη έχει σκοπό να αναπτύξει την ιστορική σκέψη των νηπίων και η 

δεύτερη να διευρύνει τις αντιλήψεις των παιδιών για τον χώρο, τον χρόνο, το φυσικό και 

το ανθρωπογενές περιβάλλον. Αφενός, οι δραστηριότητες που θα σχεδιαστούν θα πρέπει 

να είναι κατάλληλες για τις ικανότητες όλων των παιδιών και αφετέρου να δίνουν 

ευκαιρίες σε αυτά να βιώσουν πραγματικές κατά βάση εμπειρίες. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, 

θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω στόχοι. Στην πρώτη παράγραφο θα 

αναφερθούν οι στόχοι της Ιστορίας και στην δεύτερη της Γεωγραφίας. 

 Αρχικά, τα παιδιά να είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές χρονικές έννοιες και να 

παρουσιάζουν ιστορικά γεγονότα με βάση την χρονική τους ακολουθία. Ακόμη, να 

δείχνουν ενδιαφέρον για τα ιστορικά γεγονότα και τα προβλήματα των ανθρώπων 

διαφορετικών εποχών μέσα από αναζήτηση σε πολλές πηγές, κάνοντας υποθέσεις και 

ψάχνοντας λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, να δευρύνουν το 

γλωσσικό τους λεξιλόγιο και να εξοικειωθούν με την ιστορική έρευνα, χρησιμοποιώντας 

διάφορες πηγές για την συλλογή πληροφοριών, όπως είναι η οικογένεια και η ευρύτερη 

κοινότητα.  

Στo πλαίσιo της Γεωγραφίας τα παιδιά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν διάφορες έννοιες 

και να αποκτούν συνεχώς γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον μέσω της εξερεύνησης και 

μελέτης των χώρων, των ζώων και των φυτών. Ακόμη, να είναι ικανά να 

προσανατολίζονται σε σχέση με τα σημεία αναφοράς και με την βοήθεια των παιχνιδιών, 

για παράδειγμα να ψάξουν κάποια αντικείμενα, να μετακινούνται στο χώρο. Έπειτα, να 

κατανοήσουν την λειτουργία των χαρτών, με αποτέλεσμα να μπορούν να καταδείξουν 

κάποιο μέρος πάνω σε αυτούς και να αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση του φυσικού 

περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Εκπαιδευτική Προσέγγιση 

 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην πρώτη ενότητα για τα τοπία και στην δεύτερη για 

την συμβολή του ΔΕΠΠΣ στην Ιστορία και στην Γεωγραφία προτείνουμε το παρακάτω 

ολοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Γνωρίζοντας την Θεσσαλονίκη μέσα από την ιστορία της. 

Κύρια μαθησιακή 

περιοχή: 

Παιδί και δημιουργία – έκφραση με έμφαση στα εικαστικά. 

Εμπλεκόμενες 

περιοχές:  

Γλώσσα (ανάλυση περιεχομένου παραμυθιού, γραπτός λόγος) 

Μαθηματικά (σχήματα, αριθμοί, μοτίβα) 

Πληροφορική (χρήση Scratch) 

Ιστορία (τοπία Θεσσαλονίκης από τον πύργο του ΟΤΕ, αγγεία) 

Γεωγραφία (εντοπισμός πόλης) 

Μέθοδος: Ο τρόπος με τον οποίο θα εργαστούμε είναι: βιωματική προσέγγιση  

της γνώσης, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία  

Χρόνος: 5 μέρες  

Σκοπός: Να γνωρίσουν τα τοπία της Θεσσαλονίκης. 

Περιγραφη 

σεναρίου: 

Μπαίνοντας στην τάξη, αναφέρω στα παιδιά πως η φίλη μου η 

Αννούλα πήγε στην Θεσσαλονίκη και επισκέφτηκε τον πύργο του 

ΟΤΕ. Μου έστειλε ένα βίντεο με τα τοπία που παρατήρησε από εκεί 

ψηλά. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1η εβδομάδα 

ΗΜΕΡΑ:  Δευτέρα  

1η δραστηριότητα Εισαγωγή στο θέμα (με βίντεο). 

Στόχοι: Να εντοπίσουν στον χάρτη την Θεσσαλονίκη.  

Υλικά – Μέσα: Βίντεο, φωτογραφίες, υπολογιστής, χάρτης. 

Περιγραφή: Αφού συγκεντρωθούν όλα τα παιδιά στη γωνιά της συζήτησης, 

αναφέρω για την φίλη μου την Αννούλα. Η Αννούλα πήγε στη 
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Θεσσαλονίκη και επισκέφτηκε τον πύργο του ΟΤΕ. «Μου έστειλε 

ένα βίντεο και πολλές φωτογραφίες και μου είπε να τα δείξω μόνο σε 

εσάς», θα τους πω. Μετά την λήξη της παρουσίασης θα ρωτήσουμε 

τα παιδιά αν γνωρίζουν που βρίσκεται η Θεσσαλονίκη και να την 

δείξουν στον χάρτη. 

2η δραστήριοτητα  Συζήτηση για τα τοπία. 

Στόχοι: Να αποτυπώσουν στο χαρτί τα τοπία που επιθυμούν να αντικρίσουν 

από τον πύργο του ΟΤΕ. 

Υλικά – Μέσα: Χαριά Α4, φωτογραφίες, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή: Συζητάμε για τα τοπία που είδε η Αννούλα από τον πύργο του ΟΤΕ 

και δείχνουμε παράλληλα φωτογραφίες. Ακόμη, μαθαίνουμε τις 

ονομασίες αυτών μαζί με τα παιδιά και τα ρωτάμε τι θα ήθελαν τα 

ίδια να βλέπουν από εκεί πάνω. Έπειτα, ζωγραφίζουν στο χαρτί αυτά 

που προανέφεραν.  

3η δραστηριότητα Κινητικό παιχνίδι – Συναρμολόγηση πύργου του ΟΤΕ. 

Στόχοι: Να συνεργαστούν για την ολοκλήρωση ενός παζλ. 

Υλικά  - Μέσα: Παζλ του πύργου του ΟΤΕ, παζλ του Λευκού Πύργου, μετάλλια. 

Περιγραφή: Χωρίζουμε τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει το δικό 

της όνομα. Πάνω στα τραπέζια υπάρχουν τέσσερα παζλ και η κάθε 

μια πρέπει να φτιάξει το δικό της και στο τέλος να φωνάξει αυτό που 

απεικονίζει, δηλαδή τον πύργο του ΟΤΕ. Σε επόμενο επίπεδο, να 

φτιάξει ακόμη ένα παζλ, ασπρόμαυρο αυτή τη φορά, το οποίο 

απεικονίζει τον Λευκό Πύργο. Όταν τελειώσουν και τα δύο παζλ, 

μοιράζουμε μετάλλια για να επιβραβεύσουμε την συνεργασία και την 

επιδεξιότητά τους.  

4η δραστηριότητα: Ζωγραφίζω ένα τμήμα από τον πύργο του ΟΤΕ. 

Στόχοι: Να ταιριάξουν τα τμήματα μεταξύ τους. 

Υλικά – Μέσα: Χαρτόνι, ψαλίδι, χαρτί Α4 με απεικονιζόμενα τμήματα του πύργου 

του ΟΤΕ, μαρκαδόροι, κόλλα, χάρακας. 
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Περιγραφή: Έχοντας χωρίσει τον πύργο του ΟΤΕ σε κομμάτια αντίστοιχα με τα 

παιδιά που παρευρίσκονται, μοιράζω στο καθένα από ένα φύλλο Α4 

που απεικονίζει ένα τμήμα του, για παράδειγμα το ένα παιδί έχει την 

βάση, το άλλο την κεραία. Δίνω οδηγίες στα παιδιά να ζωγραφίσουν 

το κομμάτι που έχουν, να το κόψουν και έπειτα να το κολλήσουμε σε 

χατόνι με 1,50 μέτρα ύψος. Στη συνέχεια, με την βοήθεια ενός 

χάρακα γράφουμε στην άκρη του χαρτονιού τα εκατοστά, ώστε να 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να μετράνε το ύψος τους. 

   

ΗΜΕΡΑ: Τρίτη  

1η δραστηριότητα  Τραγουδάμε και μαθαίνουμε πληροφορίες για τον Λευκό Πύργο. 

Στόχοι: Να θυμηθούν το τοπίο που αναφέρεται στο τραγούδι. 

Υλικά – Μέσα: Cd με το τραγούδι, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Περιγραφή: Με αφορμή το τραγούδι του Κώστα Μακεδόνα, «Στον Λευκό τον 

Πύργο», μαθαίνουμε για τον Λευκό Πύργο. Αρχικά, ακούμε το 

τραγούδι και έπειτα ρωτάμε τα παιδιά, «Ποιό τοπίο αναφέρει ο 

Μακδενόνας στο τραγούδι;». Ακούμε όλες τις απαντήσεις των 

παιδιών και ψάνουμε στον υπολογιστή πληροφορίες για τον Λευκό 

Πύργο και το μουσείο του. 

2η δραστηριότητα: Παχνίδι κρυμμένου θυσαυρού και δημιουργία αγγείων. 

Στόχοι: Να συναρμολογήσουν το αγγείο. 

Υλικά – Μέσα: Αγγείο σε κομμάτια, κόλλα, πηλός. 

Περιγραφή: Έχουμε αναφερθεί ηδή στο μουσείο του Λευκού Πύργου και στα 

αγγεία που περιέχει. Έπειτα, έχοντας σπάσει  ένα μεσσαίου μεγέθους 

αγγείο, κρύβουμε τα κομμάτια μέσα στην τάξη. Τα παιδιά θα πρέπει 

να βρούν όλα τα κομμάτια και να το συναρμολογήσουν. Με την 

σειρά τους, θα φτιάξουν τα δικά τους αγγεία από πηλό. 

3η δραστηριότητα Κατασκευή Λευκού Πύργου. 
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Στόχοι: Να κατασκευάσουν τον Λευκό Πύργο. 

Υλικά – Μέσα: Ρολά, μαρκαδόροι, ψαλίδια, τέμπερες, πινέλα, χαρτόνι, πράσινο 

γκοφρέ, κόλλα. 

Περιγραφή: Τα παιδιά κάθονται στα τραπεζάκια και μοιράζουμε ένα ρολό στο 

καθένα. Σχεδιάζουν πάνω με μαρκαδόρο τα κομμάτια που θα πρέπει 

να κοπούν όπως μία πόρτα και το σχήμα που έχει στην κορυφή ο 

Λευκός Πύργος. Αφού τα κόψουν, τα χρωματίζουν άσπρα με 

τέμπερες. Ακόμη, κολλάνε μία βάση από χαρτόνι ώστε να κολλήσουν 

πάνω σε αυτή, δηλαδή στα σημεία που προεξέχει, πράσινο γκοφρέ 

ως χορτάρι. 

4η δραστηριότητα Δημιουργία ψηφιδωτού του Λευκού Πύργου. 

Στόχοι: Να εξοικειωθούν με την τεχνική του ψηφιδωτού. 

Υλικά – Μέσα: Χαρτόνια Α4, εφημερίδα, κόλλα, ψαλίδι, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή: Μοιράζουμε στα παιδιά χαρτόνια Α4 ενός χρώματος και φύλλα από 

εφημερίδες. Εξηγούμε πως θα πρέπει να σχεδιάσουν πάνω στο 

χαρτόνι τον Λευκό Πύργο και αφού κόψουν κομματάκια την 

εφημερίδα να τα κολλήσουν μέσα στο πλαίδιο της ζωγραφιάς. Μετά 

από αυτό μπορούν να διακοσμήσουν το περιβάλλον του Λευκού 

Πύργου όπως αυτά επιθμούν. 

 

ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη  

1η δραστηριότητα  Συζήτηση για τα αγγεία και αναπαράσταση εικόνων. 

Στόχοι: Να μιμηθούν τις απεικονίσεις των αγγείων. 

Υλικά – Μέσα: Φωτογραφίες αγγείων. 

Περιγραφή: Έχονταν συζητήσει για τα αγγεία του μουσείου του Λευκού Πύργου. 

Δείχνουμε στα παιδιά φωτογραφίες αγγείων. Ζητάμε από αυτά να 

περιγράψουν τις απεικονίσεις των αγγείων και να τις 

αναπαραστήσουν. 
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2η δραστηριότητα: Κινητικό παιχνίδι για τα αγγεία. 

Στόχοι: Να διακρίνουν τα σχήματα. 

Υλικά – Μέσα: Χαρτιά Α4, μαρκαδόροι, χαρτόνια, ψαλίδια, μετάλλια. 

Περιγραφή: Αρχικά, μοιράζουμε στα παιδιά χαρτιά με σχεδιασμένα αγγεία, στα 

οποία στο εσωτερικό βρίσκονται διάφορα σχήματα. Στα αγγεία 

ξεχωριστά υπάρχουν τρίγωνα, τετράγωνα, ορθογώνια και κύκλοι. Το 

κάθε παιδί παίρνει δύο αγγεία, στο ένα θα πρέπει να ζωγραφίσει όλο 

το αγγείο και στον άλλο μόνο το αγγείο, αφήνοντας άσπρα τα 

σχήματα. Στη συνέχεια, κόβει τα σχήματα από το ένα αγγείο, τα 

κολλάμε πάνω σε χαρτόνι και τα κόβουμε κι αυτά. Ήρθε η ώρα για 

το παιχνίδι. Καθόμαστε στην γωνιά της συζήτησης και χωρίζουμε τα 

παδιά σε τέσσερις ομάδες. Τοποθετούμε στα τραπεζάκια τέσσερις 

φορές τα αγγεία των διαφορετικών σχημάτων, για παράδειγμα στο 

ένα τραπέζι θα υπάρχει ένα αγγείο με τα τρίγωνα, ένα με τα 

τετράγωνα, ένα με τα ορθογώνια και ένα με τους κύκλους. 

Αντίστοιχα, θα τοποθετηθούν και στα άλλα τρία τραπέζια. Κάθε 

φορά που θα ακούνε το σύνθημα, «Πάμε» και το αντίστοιχο σχήμα, 

θα ξεκινάει ένας παίχτης από κάθε ομάδα και θα πηγαίνει να 

τοποθετήσει τα αντίστοιχα κομμάτια στο σχήμα που αναφέραμε. 

Όταν παίξουν όλα τα παιδιά λήγει το παιχνίδι και τα επιβραβεύουμε 

με μετάλλια που θα έχουν λογότυπο ένα ένα αγγείο με τα τέσσερα 

διαφορετικά σχήματα μέσα. 

3η δραστηριότητα Συνεχίζω το μοτίβο. 

Στόχοι: Να σχεδιάσουν το μοτίβο. 

Υλικά – Μέσα: Χαρτιά Α4, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή: Μοιράζουμε στα παδιά φύλλα εργασίας όπου απεικονίζουν το μίσο 

μέρος ενός αγγείο και μέσα είναι σχεδιασμένες διάφορες γραμμές σε 

μορφή μοτίβου. Τα παιδιά θα πρέπει να συνεχίσουν στο άλλο μισό 

το μοτίβο. 
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4η δραστηριότητα Χρήση υπολογιστή – Παιχνίδι στο Scratch. 

Στόχοι: Να θυμηθούν τις θέσεις των όμοιων εικόνων. 

Υλικά – Μέσα: Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Περιγραφή: Τα παδιά παίζουν με την σειρά ένα παιχνίδι μνήμης στο scratch. Το  

παιχνίδι έχει έξι εικόνες, οκτώ ή δέκα ανάλογα με τις ικανότητες του 

κάθε παιδιού, οι οποίες απεικονίζουν αγγείο με διάφορα σχέδια. Το 

παιδί έχει την δυνατότητα να κοιτάξει τις εικόνες για λίγα 

δευτερόλεπτα και μετά θα γυρίσουν. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να 

βρει τις όμοιες.  

 

ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη  

1η δραστηριότητα  Συζήτηση για τα κάστρα και τα τείχη της Θεσσαλονίκης.  

Το πριν και το μετά. 

Στόχοι: Να εντοπίσουν την τοποθεσίες των τειχών. 

Υλικά – Μέσα: Φωτογραφίες, χάρτης, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή: Δείχνουμε στα παιδιά φωτογραφίες το πριν και το μέσα των τειχών 

της Θεσσαλονίκης, Ακόμη, τοποθετούμε ένα χάρτη της 

Θεσσαλονίκης στο πάτωμα, ζητάμε από τα παιδιά να βρουν που 

βρισκόντουσαν τα τείχη των κάστρων και τέλος να τα σχεδιάσουν με 

μια γραμμή. 

2η δραστηριότητα: Χτίσιμο δικού μας κάστρου και δραματοποίηση. 

Στόχοι: Να δραματοποιήσουν ιστορικά γεγονότα. 

Υλικά – Μέσα: Χαρτόκουτα, ψαλίδια, κόλλες, τέμπερες, πινέλα. 

Περιγραφή: Έχουμε τέσεερα χαρτόκουτα μεσαίου και τέσσερα μεγάλου 

μεγέθους. Τοποθετούμε τα δύο μεσαία, το ένα πάνω στο άλλο και τα 

άλλα δύο αντίστοιχα, ώστε να σχηματιστούν οι πλαϊνοί μας πύργοι. 

Σχεδιάζουν τα παιδιά πάνω σε αυτούς παράθυρα. Έπειτα, κολλάμε 
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Εικόνα 12.  

τα δύο μεγάλα το ένα δίπλα στο άλλο και τα άλλα δύο από πάνω. Σε 

αυτό το στάδιο ζωγραφίζουν με τέμπερες την πόρτα και ότι άλλο 

θέλουν για παράδειγμα το σύμβολο του κάστρου μας. Όταν 

τελειώσει η κατασκευή κάνουμε δραματοποίηση. Ένα σενάριο θα 

είναι ότι κάποια παιδιά θα είναι οι Ρωμαίοι ή οι Έλληνες, άλλα θα 

είναι οι απλοί πολίτες και άλλα οι εχθροί που προσπαθούν να 

εισχωρήσουν στο κάστρο. 

3η δραστηριότητα Σύγκριση της Ακρόπολης της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. 

Στόχοι: Να διακρίνουν διαφορές ανάμεσα στην Ακρόπολη της 

Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. 

Υλικά – Μέσα: Φωτογραφίες, χαρτιά Α4, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή: Δείχνουμε στα παιδιά φωτογραφίες της Ακρόπολης της 

Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και αναφέρουν τις διαφορές μεταξύ 

αυτών. Έπειτα, τους μοιράζουμε χαρτιά και ζωγραφίζουν από την μία 

μεριά της Θεσσαλονίκης και από την άλλη της Αθήνας. Επίσης 

γράφουν πάνω τις ονομασίες των δύο πόλεων.  

4η δραστηριότητα Τεχνική κολάζ. 

Στόχοι: Να ταιριάξουν τα κομμάτια που κόβουν με τα αντίστοιχα του 

χαρτιού. 

Υλικά – Μέσα: Χαρτόνια, φύλλα εργασίας, ψαλίδια, κόλλες. 

Περιγραφή:  Μοιράζουμε ένα φύλλο εργασίας με εικόνα ενούς τείχους από τα 

κάτρα (βλ. Εικόνα 12)  και χαρτόνια τριών χρωμάτων, καφέ, μπεζ 

και γκρί. Τα παιδιά θα κόψουν τα χαρτόνια σε ορθογώνια ή 

τετράγωνα και θα τα κολλήσουν μέσα στο τείχος.  
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ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 

1η δραστηριότητα  Συζήτηση για το δάσος του Σειχ σου και για το τι προσφέρει το 

δάσος. 

Στόχοι: Να εκφράσουν τις ιδέες τους. 

Υλικά – Μέσα: Χαρτόνια, κόλλα, ψαλίδια, χαρτί, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή: Αναφέρουμε το δάσος του Σειχ σου, συζητάμε για το τι μας 

προσφέρει το δάσος και τα καταγράφουμε σε ένα χαρτί. Έπειτα, 

φτιάχνουμε ένα δέντρο από χαρτόνια, καφέ για τον κορμό και 

πράσινο για τα φύλα. Κόβουμε τις λέξεις και τις κολλάμε πάνω στο 

χάρτινο δέντρο. 

2η δραστηριότητα: Μαθαίνουμε για την αναδάσωση. 

Στόχοι: Να αναγνωρίσουν τον ρόλο της αναδάσωσης. 

Υλικά – Μέσα: Παραμύθι, χαρτιά, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή: Έπειτα, γίνεται ανάγνωση και ανάλυση του παραμυθιού «Ο 

κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί». Επισημαίνουμε ότι και το Σειχ 

σου λόγω πυργκαγιάς χρειάστηκε αναδάσωση. Ρωτάμε τα παιδιά αν 

γνωρίζουν τον όρο αυτό και αφού το συζητήσουμε, κάθονται στα 

τραπεζάκια και ζωγραφίζουν τις συνέπειες της πυρκαγιάς χωρίς και 

με αναδάσωση. 

3η δραστηριότητα Δημιουργία αφίσας. 

Στόχοι: Να δημιουργήσουν μία αφίσα. 

Υλικά – Μέσα: Χαρτί Α3, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή: Συζητάμε και γράφουμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να 

προτατεύσουμε τα δάση και έτσι φτιάχνουμε μία αφίσα για να 

ενημερώσουμε και τον κόσμο. Το κάθε παιδί γράφει από μία 
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ενέργεια και αυτά που δεν έγραψαν, ζωγραφίζουν κάτι σχετικό από 

κάτω ή γράφουν με την ή χωρίς βοήθειά μας. 

4η δραστηριότητα Δημιουργία δάσους με τυπώματα παλάμης.  

Στόχοι: Να ανακαλύψουν το τύπωμα με την παλάμη. 

Υλικά – Μέσα: Τέμπερες, πινέλα, χαρτιά Α4, πιατάκια, ποτήρια με νερό. 

Περιγραφή:  Μοιράζουμε στα παιδιά χαρτιά Α4 και πινέλα. Βάζουμε πάνω στα 

τραπέζια δύο πιατάκια ανά τετράδα, το ένα με χρώμα καφέ και το 

άλλο με πράσινο. Αρχικά, έχουμε μόνο το καφέ και τα παιδιά 

ζωγραφίζουν τον κορμό των δένδρων. Μόλις τελειώσουν, με την 

βοήθειά μας βουτάνε την παλάμη τους μέσα στο πράσινο και μετά 

στο χαρτί, πάνω από τους κορμούς και το επαναλαμβάνουμε. Έτσι, 

σχηματίζουμε ένα δάσος. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα πτυχιακή, αποδεικνύεται η 

σημαντικότητα της διδασκαλίας της ιστορίας. Η ιστορία προσφέρει γνώσεις για το 

παρελθόν αλλά και το παρόν ενός τόπου. Δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να συγκρίνουν 

την ιστορία του τόπου τους με των άλλων και να τις σέβονται. Μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν τις πηγές και να συλλέγουν πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα. Αξίζει να 

σημειωθεί πως η ιστορία έχει σκοπό να παροτρύνει τα παιδιά να διατηρήσουν την 

πολιτισμική τους ταυτότητα. Μεγάλη έκταση κατέλαβαν οι πληροφορίες για τον Πύργο 

του ΟΤΕ, τον Λευκό Πύργο, την Χ.Α.Ν.Θ. και την Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Στη συγκεκριμένη εργασία τα νήπια γνωρίζουν, μέσω του ολοήμερου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, την Θεσσαλονίκη και ειδικότερα τον Πύργο του ΟΤΕ και 

τα τοπία που διακρίνονται από αυτόν. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έγινε με βάση 

το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο ( ΔΕΠΠΣ), 

του 2003. 
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