
Σχολικό ζτοσ 2017 -2018
Γϋ Γυμναςίου Ρζτρασ

Τριιμερθ εκδρομι ςτθ Θεςςαλονίκθ 
3-6 Μαΐου 2018

Κόστος εκδρομής με:  Αεροπορικά ειςιτιρια, διαμονι ςε πεντάςτερο
ξενοδοχείο, θμιδιατροφι, κακθμερινζσ μετακινιςεισ με λεωφορείο ςτθν 

Θεςςαλονίκθ, Βεργίνα και Λουτρά Ρόηαρ (269 ευρϊ)



Συνοδοί καθηγητζς:  Νταλϊςθσ Δθμιτρθσ
Κατςοφλθ Νατάςα και Κότςινασ Σταφροσ

• Πιραμε τθν μεγάλθ 
απόφαςθ να 
ςυνοδζψουμε τθν       
Γϋ Γυμναςίου ςτθν 
τριιμερθ εκδρομι τθσ.

• Σο πρόγραμμα ζγινε  
με προςοχι ςτισ 
λεπτομζρειεσ. 
Ελπίηουμε να ςασ 
αρζςει και να 
διαςκεδάςετε τισ 
μζρεσ ξεγνοιαςιάσ που 
κα ακολουκιςουν.



Η μετακίνθςι μασ
• Πρϊτα από όλα ζρχεται ο τρόποσ που κα ταξιδζψουμε ςτθν Θεςςαλονίκθ.

• υνοδεφοντασ μια φουρνιά από τα καλφτερα παιδιά δεν κα μποροφςαμε 
να τα ταλαιπωριςουμε ςτο ταξίδι.

• Γι αυτό επιλζξαμε από πολφ νωρίσ (από Ιανουάριο) να κλείςουμε 
αεροπορικά ειςιτιρια με τθν αεροπορικι εταιρία Astra!!!! 

καλό μασ ταξίδι 



Αίκουςα αναμονισ ςτο αεροδρόμιο τθσ Μυτιλινθσ

πετάμε !!!



Η επιβίβαςθ ςτο Jumbo που το είχαμε ρεηερβζ!!!!



Αποβίβαςθ ςτθ Θεςςαλονίκθ



Η διαμονι μασ
• Με τόςα καλά παιδιά 

που διακζτει θ 
ΓϋΓυμναςίου μόνο ζνα 
μζροσ τουσ αξίηει να 
διανυκτερεφςουνε. 

• Οφτε ζνα, οφτε δφο, 
οφτε τρία,οφτε
τζςςερα, αλλά, 

• Πζντε αςτζρια 
ξενοδοχείο για τουσ 
μακθτζσ μασ.

• Grand Palace Hotel, 

θ απόλυτθ χλιδι



Το ξενοδοχείο μασ, Grand Palace Hotel,   5 αςτζρων

τα δωμάτια

θ ρεςεψιόν



Το ξενοδοχείο, Grand Palace

Η αίκουςα του πρωϊνοφ και του φαγθτοφ   Η εςωτερικι πιςίνα

με μπουφζ που τα είχε όλα, μζχρι και μπουγάτςα!!!



Μία selfie sτο χϊρο του ξενοδοχείου



Ο Λευκόσ Ρφργοσ
• Η πρϊτθ μασ επίςκεψθ φυςικά δεν κα μποροφςε να είναι πουκενά 

αλλοφ εκτόσ από τον Λευκό Πφργο. 

• O Λευκόσ Πφργοσ είναι το πιο γνωςτό αξιοκζατο τθσ Θεςςαλονίκθσ και 
το ςφμβολο τθσ πόλθσ λόγω τθσ κζςθσ του, τθσ μακράσ ιςτορίασ του 
αλλά και τθσ επιβλθτικισ αρχιτεκτονικισ που τον χαρακτθρίηει.

• Ο Πφργοσ χτίςτθκε τον 15ο αιϊνα. Χρθςιμοποιικθκε ωσ φροφριο 
ενιςχφοντασ τθν άμυνα ςτο λιμάνι, ωσ φρουρά αλλά και φυλακι. 

• Λόγω τθσ φιμθσ του ωσ διαβόθτθ φυλακι ιταν επίςθσ γνωςτόσ ωσ 
«Πφργοσ του Αίματοσ» (Κανλί Κουλζ) ι «Κόκκινοσ Πφργοσ» (Torre
Blanca). 

• Η μετονομαςία του ςε «Λευκό Πφργο» ζγινε πικανότατα το 1891 μετά 
τθν αςβζςτωςθ του.

• Ήταν περιτριγυριςμζνοσ από μακριά τείχθ τα οποία ιταν ικανά να 
υποςτθρίξουν και βαρφ οπλιςμό. Μεγάλο τμιμα των οχυρϊςεων 
αυτϊν κατεδαφίςτθκε ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα ςτα πλαίςια 
γενικότερου εκςυγχρονιςμοφ.

• ιμερα ο Λευκόσ Πφργοσ είναι ανοιχτόσ ςτο κοινό, ενϊ οι επιςκζπτεσ 
ζχουν τθν ευκαιρία να απολαφςουν τθν υπζροχθ πανοραμικι κζα που 
προςφζρεται από τθν κορυφι του. Εντόσ του Πφργου ζνα πολφ 
ιδιαίτερο μουςείο περιμζνει τουσ επιςκζπτεσ.



Η κζα από τον Λευκό Ρφργο
Και καραβάκι για βόλτα ςτο Θερμαϊκό. 
Λζτε να…..???

Η περίφθμθ παραλιακι τθσ Θεςςαλονίκθσ



Στθν κορυφι του Λευκοφ Ρφργου



Ομαδικι φωτογραφία πάνω ςτο Λευκό Ρφργο



Η Θζα από τον Λευκό Ρφργο  



Σοφπερ selfie



Βόλτα ςτθν παραλιακι τθσ Θεςςαλονίκθσ

Σο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Οι  ομπρζλεσ



Και πόηα ςτισ ομπρζλεσ όλοι μαηί



Στθν παραλιακι, κάποιοι κάνανε ςχζδια με φοφςκεσ!!!!



Επίςκεψθ ςτο Επταπφργιο 

Σα Κάζηξα,  επηζήκσο αλαθεξόκελα σο Δπηαπύξγην, ηα Κάζηξα απνηεινύλ ηελ νρπξσκέλε 

Αθξόπνιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ε αλαηνιηθή πιεπξά ησλ νπνίσλ θάπνηε έθηαλε κέρξη ηνλ 

Λεπθό Πύξγν. 

Πεξλώληαο ηελ πξώηε πύιε, ηελ Πνξηάξα, θαίλεηαη ην πςειόηεξν ζεκείν, ην πεξίθεκν Γεντί

Κοσλέ (ζεκαίλεη «επηά πύξγνη») πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ θπιαθή ηνλ πεξαζκέλν αηώλα



Η κζα από το Επταπφργιο



Ημεριςια εκδρομι ςτθν Βεργίνα
• Η Βεργίνα βρίςκεται 70 χιλιόμετρα μακριά από τθν Θεςςαλονίκθ. 

• τθν διαδρομι, κα περάςουμε και από το φράγμα του Αλιάκμονα).                
Η Βεργίνα είναι πολφ κοντά ςτισ Αιγζσ, τθν τοποκεςία τθσ αρχαίασ 
πρωτεφουςασ τθσ Μακεδονίασ και με τισ αναςκαφζσ του αρχαιολόγου 
Μανόλθ Ανδρόνικου (1976-1980) ιρκαν ςτο φωσ πολφ ςθμαντικά ευριματα

https://www.e-naousa.gr/article.php?naousa=211
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82


Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ

• H αρχαία πόλθ ιταν χτιςμζνθ ςε μια ςειρά από χαμθλά άνδθρα 
που ςχθματίηονταν ςτθν ομαλι πλαγιά ςτα ανατολικά του 
ςφγχρονου οικιςμοφ. 

• Περιβαλλόταν από ιςχυρό τείχοσ (ςυνολικοφ μικουσ 3,5 χλμ), που 
πικανϊσ καταςκευάςτθκε ςτα χρόνια τθσ βαςιλείασ του 
Καςςάνδρου. 

• Kάτω από τθν ακρόπολθ, επάνω ςε υπερυψωμζνο άνδθρο, 
ςϊηονται τα ερείπια του ανακτόρου. 

• Tο ανάκτορο, που ανάγεται ςτα χρόνια του Φιλίππου Β' (350-340 
π.X.), ιταν ζνα επιβλθτικό διϊροφο κτίριο (από τα ςπουδαιότερα 
τθσ αρχαίασ Ελλάδασ), 



• Ωςτόςο, χωρίσ αμφιβολία, το ςθμαντικότερο μνθμείο τθσ Bεργίνασ
είναι θ ςυςτάδα των βαςιλικϊν τάφων που ανακαλφφκθκαν το 
1977 και το 1978 μζςα ςτο ςφγχρονο οικιςμό.

• Ζνασ λόφοσ με φψοσ 13 μ. και διάμετρο 110 μ., θ "μεγάλθ 
τοφμπα", ςκζπαηε τρεισ τάφουσ, δυο μεγάλουσ μακεδονικοφσ, από 
τουσ οποίουσ ο μεγαλφτεροσ ανικε ςτο Φίλιππο B' (δολοφονικθκε 
το 336 π.X.) και ο μικρότεροσ, που χρονολογείται ςτο τελευταίο 
τζταρτο του αιϊνα, ςε ζνα νεαρό πρίγκιπα, ίςωσ τον Aλζξανδρο Δ', 
το γιο του Mεγάλου Aλεξάνδρου (δολοφονικθκε το 310 π.X., ςε 
θλικία 13 ετϊν), και ζναν κιβωτιόςχθμο τάφο, που είναι περίπου 
ςφγχρονοσ με τον τάφο του Φιλίππου και ανικε ςε μια γυναίκα.

• Δίπλα ςτουσ τάφουσ βρζκθκαν τα κεμζλια θρϊου που προοριηόταν 
για τθ λατρεία των βαςιλικϊν νεκρϊν. 



• O κολοςςιαίοσ τφμβοσ, ζνα μνθμείο μοναδικό ςτο είδοσ του, που αποδεικνφει τθ 
ςπουδαιότθτα των νεκρϊν που ςκζπαηε, καταςκευάςτθκε, όπωσ φαίνεται, από τον 
Aντίγονο Γονατά ςτισ αρχζσ του 3ου αι. π.X., μετά τθ βεβιλωςθ του νεκροταφείου 
από τουσ Γαλάτεσ, για να προςτατεφςει τουσ τάφουσ που δεν είχαν ςυλθκεί. 

• O τάφοσ του Φιλίππου, ζνα από τα μεγαλφτερα μνθμεία του είδουσ του (μικοσ 
9,50 μ., πλάτοσ 5,50 μ.), ζχει ζναν ευρφχωρο τετράγωνο κάλαμο, ιδιαίτερα βακφ 
προκάλαμο και πρόςοψθ που κυμίηει δωρικό ναό, μαρμάρινθ κφρα, δυο 
θμικίονεσ μεταξφ δυο παραςτάδων, τρίγλυφα και μετόπεσ, μόνο που αντί για το 
τυπικό αζτωμα ζχει επάνω από τθ δωρικι μια δεφτερθ ιωνικι ηωφόρο με 
ηωγραφιςτι παράςταςθ κυνθγιοφ. 



Ρεριμζνοντασ ζξω από τθν Βεργίνα μζχρι να ζρκει θ ςειρά μασ. 
Ο κ. Νταλϊςθσ προςπακεί να βγάλει φωτογραφία αλλά μερικοί ντρζπονται



Το πιο ςθμαντικό αξιοκζατο τθσ Βεργίνασ είναι οι Βαςιλικοί Τάφοι ςτθν αρχαία νεκρόπολθ 
των Αιγϊν
Υπάρχουν πολλά εκκζματα ςτο μουςείο, αλλά από τα ςθμαντικότερα και τα πιο γνωςτά είναι 
θ χρυςι λάρνακα με το μακεδονικό αςτζρι που περιείχε τα οςτά του βαςιλιά Φιλίππου Β´ και 

το χρυςό ςτεφάνι βελανιδιάσ που φοροφςε ο νεκρόσ.   
Το αςτζρι τθσ Βεργίνασ ςτον 

Βαςιλικό τάφο του Φιλίλλου Βϋ



• Σα πολφτιμα οςτά του νεκροφ βαςιλιά βρζκθκαν τυλιγμζνα ςε ζνα 
χρυςό φφαςμα. Φυλάςςονταν ςε μία μεγάλθ χρυςι λάρνακα, ζνα 
μοναδικό ζργο τζχνθσ με ζνα εντυπωςιακό ανάγλυφο αςτζρι ςτο 
καπάκι τθσ, το μακεδονικό αςτζρι με τισ 12 ακτίνεσ. 

• Η λάρνακα βριςκόταν μζςα ςε μία μεγάλθ μαρμάρινθ ςαρκοφάγο
και ηφγιηε 11 κιλά είναι διακοςμθμζνθ ςτο κάλυμμά τθσ με το 
μακεδονικό αςτζρι και ςτισ πλευρζσ τθσ με φυτικά κοςμιματα.

• τον ίδιο χϊρο βρίςκεται θ χρυςι λάρνακα με τα οςτά τθσ 
βαςιλικισ ςυηφγου και το χρυςοκζντθτο φφαςμα που τα τφλιγε, και 
οι δυο χρυςελεφάντινεσ κλίνεσ, διαχρονικοί μάρτυρεσ των λαμπρϊν 
βαςιλικϊν ςυμποςίων



• Ο τάφοσ επίςθσ περιείχε τα όπλα του βαςιλιά, το ςιδερζνιο του 
κϊρακα με χρυςι ανάγλυφθ διακόςμθςθ, το κράνοσ και το ξίφοσ 
του. Επίςθσ, τθ χρυςι φαρζτρα και τρία ηευγάρια χάλκινεσ 
περικνθμίδεσ. Μζςα ςτον τάφο υπιρχε ακόμθ θ αςπίδα του που 
είναι φτιαγμζνθ από χρυςό και ελεφαντόδοντο.

• Ζνα από τα πιο πολφτιμα αντικείμενα του τφμβου είναι το χρυςό 
ςτεφάνι που βρζκθκε ςτθν κορυφι των αποτεφρωμζνων οςτϊν 
του νεκροφ βαςιλιά. Είναι το βαρφτερο και πιο εντυπωςιακό χρυςό 
ςτεφάνι που διαςϊκθκε από τθν αρχαιότθτα. 

• Πρόκειται για ζνα χρυςό ςτεφάνι που αποτελείται από 313 φφλλα 
βελανιδιάσ και 68 βελανίδια. Ποιοσ κα μποροφςε να φανταςτεί ότι 
όλα αυτά τα πολφτιμα αντικείμενα ιταν καμμζνα και 
διατθρικθκαν για 23 αιϊνεσ!



• Οι κλίνεσ, που ιταν χρθςτικά αντικείμενα, είχαν ςκελετό από ξφλο και 
ιταν πλοφςια διακοςμθμζνεσ με ελεφαντόδοντο, γυαλί και χρυςό. 

• Καταςκευαςμζνεσ από το χζρι ςπουδαίων αρχαίων καλλιτεχνϊν, 
αποτελοφν δφο μοναδικά αριςτουργιματα τθσ ελλθνικισ 
μικροτεχνίασ.

• τθν κλίνθ του καλάμου, ςτθ ηωφόρο τθσ μακριάσ πλευράσ, υπάρχει 

ανάγλυφθ παράςταςθ βαςιλικοφ κυνθγιοφ, ςτο οποίο ςυμμετζχει ο 
ίδιοσ ο Φίλιπποσ και ο νεαρόσ γιόσ του Αλζξανδροσ μαηί με Μακεδόνεσ 
αυλικοφσ. 

• τθν κλίνθ του προκαλάμου, που ιταν διακοςμθμζνθ με 
ελεφαντοςτζινα ανάγλυφα, ςε όλεσ τθσ τισ πλευρζσ, ςτισ μεγάλεσ 
ηωφόρουσ παριςτάνονταν μάχεσ Ελλινων και βαρβάρων. 



• Τπιρχε κι ζνασ δεφτεροσ νεκρόσ ςτον προκάλαμο του τάφου με τα 
οςτά μιασ γυναίκασ. Σα οςτά τθσ επίςθσ φυλάςςονταν ςε μία χρυςι 
λάρνακα θ οποία επίςθσ βριςκόταν μζςα ςε μία μαρμάρινθ 
ςαρκοφάγο. 

• Σο περίεργο με τον προκάλαμο αυτοφ του τάφου είναι ότι αν και 
περιείχε τα οςτά γυναίκασ περιλάμβανε και πολλά όπλα. 

• Μζςα ςτθ λάρνακα υπιρχε και εδϊ ζνα υπζροχο ςτεφάνι μυρτιάσ και 
ζνα κομψό γυναικείο διάδθμα, το πιο όμορφο κόςμθμα του αρχαίου 
ελλθνικοφ κόςμου. 

• Σα περιςςότερα από αυτά τα ςπάνια αντικείμενα αποτελοφν αλθκινά 
ζργα τζχνθσ και είναι ζξοχα παραδείγματα τθσ ελλθνικισ γλυπτικισ του 
4ου αιϊνα π.Χ. Οι δφο χρυςζσ λάρνακεσ και το μεγάλο ςτεφάνι 
βελανιδιάσ είναι τα πιο λαμπρά παραδείγματα ελλθνικισ τζχνθσ που 
βρζκθκαν ποτζ ςε ελλθνικό ζδαφοσ. 



Ο δεφτεροσ αςφλθτοσ τάφοσ, ο περίφθμοσ «τάφοσ του πρίγκιπα» περιείχε ζνα αςθμζνιο αγγείο με τισ ςτάχτεσ ενόσ 
νεαροφ άνδρα όχι πάνω από 16 ετϊν. 
Η μοναδικι φφςθ των αντικειμζνων του τάφου αυτοφ και θ εξαιρετικά υψθλι τουσ ποιότθτα ωκοφν τουσ επιςτιμονεσ 
να πιςτεφουν ότι πρόκειται για τον τάφο ενόσ μζλουσ τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ.
τθν πρόςοψι του, μεταξφ των παραςτάδων, αντί για δυο θμικίονεσ ζχει δυο ομφάλια με μιςοκατεςτραμμζνεσ
ηωγραφιςτζσ κεφαλζσ. 
Ανικει πικανότατα ςτον Αλζξανδρο Δϋ, τον γιό του Μεγαλζξανδρου και τθσ Ρωξάνθσ, που δολοφονικθκε από τον 
Κάςςανδρο το 310 π.Χ. 
το επίκεντρο βρίςκεται θ αςθμζνια τεφροδόχοσ με τα οςτά του νεαροφ νεκροφ, πλαιςιωμζνθ από τα 
αριςτουργθματικά ελεφαντοςτζινα ανάγλυφατθσ κλίνθσ. 

O κιβωτιόςχθμοσ τάφοσ περιείχε ζνα εξαιρετικά 
πολφτιμο εφρθμα, τθ λαμπρι τοιχογραφία με τθν 
παράςταςθ τθσ αρπαγισ τθσ Περςεφόνθσ από το 
κεό του Κάτω Κόςμου, τον Πλοφτωνα. 

Η τοιχογραφία αυτι, κακϊσ και θ τοιχογραφία του 
κυνθγιοφ από τον τάφο του Φιλίππου, αποτελοφν 
τα μοναδικά ςτον κόςμο πρωτότυπα ζργα μεγάλων 
ηωγράφων τθσ αρχαίασ Eλλάδασ που ςϊκθκαν.



• Σα ευριματα ςτο Μεγάλο Σφμβο τθσ Βεργίνασ, αποτελοφν μοναδικά και 
πολφτιμα αντικείμενα του αρχαίου ελλθνικοφ κόςμου. Ωςτόςο, δεν πρζπει 
να υποτιμοφμε τθν αξία των κρυμματιςμζνων επιτφμβιων πλακϊν που 
βρζκθκαν πάνω ςτουσ βαςιλικοφσ τάφουσ. 

• Αυτά τα «ταπεινά» κομμάτια προςφζρουν πολφτιμεσ ιςτορικζσ 
πλθροφορίεσ και ενδείξεισ για τθν καταγωγι των αρχαίων Μακεδόνων. 

• Όλα τα ονόματα των νεκρϊν ςε αυτζσ τισ πλάκεσ είναι ελλθνικά. Αυτά τα 
ονόματα είναι θ απόδειξθ, γνωςτι άλλωςτε και από άλλεσ ιςτορικζσ πθγζσ, 
ότι οι αρχαίοι Μακεδόνεσ ιταν μια ελλθνικι φυλι, όπωσ όλεσ οι άλλεσ που 
ζηθςαν ςτον ελλθνικό κόςμο.

• Σο αρχαιολογικό μουςείο τθσ Βεργίνασ ςτο οποίο μπορεί ο επιςκζπτθσ να 
δεί όλα τα ευριματα είναι επίςθσ ζνα μοναδικό μουςείο. 

• Είναι μοναδικό διότι χτίςτθκε εκεί ακριβϊσ που βρίςκονται οι βαςιλικοί 
τάφοι δθλαδι ζχει χτιςτεί κάτω από τον μεγάλο τφμβο.

• Ζτςι ο επιςκζπτθσ ζχει τθ μοναδικι ευκαιρία να μπει μζςα ςτον τφμβο και 
να δει τουσ τάφουσ όπωσ ακριβϊσ είναι ςιμερα



Ο ιλιοσ τθσ Βεργίνασ

• Ο Ήλιοσ τθσ Βεργίνασ 
(αλλιϊσ “Αςτζρι τθσ Βεργίνασ”) είναι 
ζνα ςφμβολο που χρθςιμοποιικθκε 
ευρζωσ από τουσ Αρχαίουσ Ζλλθνεσ. 

• Αν και ο Ήλιοσ τθσ Βεργίνασ είναι ζνα 
ςφμβολο Πανελλινιο, ζγινε 
διάςθμοσ λόγω των Μακεδόνων, οι 
οποίοι το χρθςιμοποίθςαν ωσ 
ςφμβολο τθσ δυναςτείασ Αργεαδϊν
ςτο Βαςίλειο τθσ Μακεδονίασ



Ο Ήιηνο ηεο Βεξγίλαο, θαηά θπξηόηεηα ζπκβνιίδεη θάηη ην παξζέλν.

Γη’απηό θαη ζπλήζσο βιέπνπκε ην αξραίν απηό Διιεληθό ζύκβνιν, ζηελ παξζέλν ζεά Αζελά. 

Αιιά θαη ζε αξθεηέο άιιεο πεξηπηώζεηο, κπνξεί λα ηαπηνπνηεζηεί θαη κε ηνλ ζεό Απόιισλα.

Ο Ήιηνο ηεο Βεξγίλαο απνηέιεζε έλα θνηλό ζύκβνιν ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη ην βξίζθνπκε ζε 

θέξκαηα, αγγεία, ηνηρνγξαθίεο θαη αγάικαηα, πνιύ πξηλ ην Μαθεδνληθό βαζίιεην θαη ηελ 

δπλαζηεία ησλ Αξγεάδσλ.

Γεθαεμάζηεξνη θαη Ορηάζηεξνη Ήιηνη παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζε Διιεληζηηθά λνκίζκαηα θαη 

αζπίδεο ηεο Πεξηόδνπ.

Δπίζεο ππάξρεη θαη αξηζκόο απεηθνλίζεσλ Αζελαίσλ Οπιηηώλ λα θέξνπλ έλα παλνκνηόηππν 

δεθαεμάθηηλν ζύκβνιν ζηε παλνπιία ηνπο, απν ηνλ 6ν π.Χ. αηώλα ,θαζώο θαη ζε λνκίζκαηα, 

από ηε λεζησηηθή κέρξη ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, όπσο ζηε Κέξθπξα, εύξεκα 5νπ π.Χ. αηώλα, 

Λνθξίδα, 4ν π.Χ. αηώλα.

Μεηά ηελ έλσζε ησλ Διιήλσλ ππό ηελ αξρεγεία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ν Ήιηνο ηεο 

Βεξγίλαο απνηέιεζε ην θύξην ζύκβνιν ηεο Διιεληθήο εζλνγέλλεζεο



• Ο τυπικόσ Ήλιοσ τθσ Βεργίνασ, 
αποτελείται από 16 ακτίνεσ. 

• Μποροφμε επίςθσ να τον δοφμε και με 
12 ι ακόμα και 8 ακτίνεσ του Ήλιου. 

• Ο Ήλιοσ με τισ δεκαζξι ακτίνεσ 
αντιπροςωπεφει τα εξισ: 

• Οι 4 ακτίνεσ αντιπροςωπεφουν τα 4 
ςτοιχεία τθσ φφςθσ, ΓΗ – ΘΑΛΑΑ –
ΦΩΣΙΑ – ΑΕΡΑ

και οι υπόλοιπεσ 12 ακτίνεσ 
αντιπροςωπεφουν τουσ 12 Θεοφσ του 
Ολφμπου.



Επίςκεψθ ςτα λουτρά Ρόηαρ ςτθν Αριδαία

• Πόηαρ ςθμαίνει κάτω από τθ 
φωτιά.

• Πρόκειται για ζναν τόπο πλοφςιο 
ςε βλάςτθςθ, φυςικι αρμονία και 
πολλζσ ξεχωριςτζσ ομορφιζσ. 

• Σο ιδιαίτερο αυτό τοπίο ςυνδυάηει 
τθν μοναδικότθτα και το μεγαλείο 
ενόσ φυςικοφ καφματοσ: μία 
χαράδρα ζχει δθμιουργθκεί ςε ζνα 
μεγαλοπρεπζσ, βραχϊδεσ βουνό 
και μζςα τθσ ρζει ο κερμοπόταμοσ
«Σόπλιτςα», ςχθματίηοντασ μικροφσ 
καταρράκτεσ και ρθχζσ κοίτεσ ςτισ 
όχκεσ.

Σα Λνπηξά Πόδαξ βξίζθνληαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ όξνπο Κατκαθηζαιάλ, 10 ρικ. 

κεηά ηελ ηζηνξηθή Αξηδαία θαη πεξίπνπ 35 ρικ. από ηελ Έδεζζα.

Η πεξηνρή βξίζθεηαη ζηηο όρζεο ηνπ ζεξκνπόηακνπ πνπ δηαζρίδεη ην θαξάγγη.



Ρλθροφορίεσ για τα λουτρά

• Σα ιαματικά, κερμά 
νερά, με ςτακερι 
κερμοκραςία 37°C, 
αναβλφηουν εδϊ και 
χιλιάδεσ χρόνια, 
δθμιουργϊντασ ζνα 
εντυπωςιακό τοπίο 
νεροφ και δάςουσ.

• Χρόνια τϊρα, 
επιςκζπτεσ 
καταφκάνουν ςτα 
Λουτρά Πόηαρ από κάκε 
γωνιά τθσ Ελλάδασ. 



Τα λουτρά και θ ςθμαςία τουσ

• Από πολλοφσ ερευνθτζσ, θ ιαματικι 
λουτροκεραπεία κεωρείται θ πρϊτθ 
μορφι κεραπείασ που προςπάκθςε 
να χρθςιμοποιιςει ο άνκρωποσ για 
διάφορεσ αςκζνειεσ.

• Μάλιςτα, θ ιςτορία τθσ είναι ςτενά 
ςυνδεδεμζνθ με τθν ιςτορία του 
τόπου μασ, αφοφ οι αρχαίοι Ζλλθνεσ 
ιταν οι πρϊτοι που χρθςιμοποίθςαν 
τα λουτρά για τθν υγιεινι του 
ςϊματοσ, κεωρϊντασ τα δείγματα 
πολιτιςμοφ



Ξενάγθςθ ςτα λουτρά



Ρανοραμικι κζα



Η περιοχι είναι μζςα ςτο πράςινο



Πλοι μαηί ςτθ γζφυρα των λουτρϊν



Στα λουτρά είχαμε και το μεςθμεριανό μασ



Ρεριμζνοντασ να εξυπθρετθκοφμε



Ρου είναι  το φαγθτό  οεο??



Αντε, πότε κα φάμε



Επίςκεψθ ςτουσ καταρράκτεσ τθσ Ζδεςςασ 
Οι καταρράκτεσ τθσ Ζδεςςασ ζχουν το μοναδικό προνόμιο ςε παγκόςμιο επίπεδο να βρίςκονται
ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και μάλιςτα να τθσ ζχουν δϊςει και το όνομα. Ζδεςςα θ πόλθ των νερϊν.

Η Έδεζζα δεν θα μποπούζε να λέγεηαι πόλη ηυν νεπών συπίρ ηοςρ πεπίθημοςρ Καηαππάκηερ ηοςρ μεγαλύηεποςρ ζε όλα ηα 

Βαλκάνια. Οι καηαππάκηερ Έδεζζαρ βπίζκονηαι ζηην άκπη βπάσος ζε ένα μοναδικό γευπάπκο ζμιλεμένο από ηο νεπό πος 

λέγεηαι ‘θπύδι ηηρ πόληρ’ με 11 καηαππάκηερ. Οι δύο είναι μεγάλοι, οπαηοί, επιζκέτιμοι και πποζθέποςν μοναδική 

αημόζθαιπα ηηρ δύναμηρ ηηρ θύζηρ δημιοςπγώνηαρ ηον μύθο ηηρ ςδάηινηρ πολιηείαρ.



Ο σώπορ είναι πποζβάζιμορ με ζκαλοπάηια πος οδηγούν ζε διάθοπα ζημεία θέαρ ακόμη & κάηυ από ηον 

Καηαππάκηερ. Ο ιονιζμένορ αέπαρ από ηην δύναμη ηος νεπού πος σηςπά ζηα βπάσια κάνει πολύ καλό ζηην ςγεία 

για αςηό και πολλοί επιζκέπηερ ζηέκοςν απκεηή ώπα μπποζηά ζηο θέαμα ενώ από ηην ακηίνερ ηος ηλίος πολύ 

ζςσνά δημιοςπγείηαι ηο οςπάνιο ηόξο. Κάθε βπάδς οι Καηαππάκηερ θυηαγυγούνηαι και πποζθέποςν μοναδικέρ 

εικόνερ. 

Το νεπό ηυν Καηαππακηών πποέπσεηαι από ηιρ πηγέρ ηος ςγποηόπος Αγπα-Βπςηών-Νηζίος οι οποίερ 

ηποθοδοηούνηαι από ηα σιόνια ηος Καφμάκηζαλάν ενώ η ποή ηοςρ είναι πλήπυρ ελεγσόμενη από ηην Γημόζια 

Δπισείπηζη Ηλεκηπιζμού μιαρ και ηο νεπό ηποθοδοηεί 2 επγοζηάζια ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ, ηο επγοζηάζιο ηος 

Αγπα & ηο επγοζηάζιο ηος Δδεζζαίος



Ο Καταρράκτθσ Κάρανοσ

• Ο μεγαλφτεροσ και 
ομορφότεροσ 
Καταρράκτθσ ζχει το 
όνομα του πρϊτου 
Μακεδόνα Βαςιλιά του 
Κάρανου εκεί όπου 
κάποτε ηοφςε ο κρυλικόσ 
βαςιλιάσ Μίδασ με τουσ 
μοναδικοφσ του κιπουσ.



Κάρανοσ και Αιγζσ

• φμφωνα με το μφκο τθν Ζδεςςα ίδρυςε ο Κάρανοσ 
ακολουκϊντασ κόρυβο νερϊν οδθγϊντασ τα κατςικάκια του 
(Αιγζσ).

• Οι μάντεισ του υπενκφμιςαν τον χρθςμό που τον είχε διατάξει 
«να ψάξει ζνα βαςίλειο όπου κα τον οδθγιςουν οι αίγεσ», τθν 
ζκανε πρωτεφουςα του βαςιλείου του. 

• Ζτςι ιδρφκθκε θ αρχαία πόλθ των Αιγϊν, θ αρχαία Ζδεςςα και 
ςιγά-ςιγά εξαπλϊκθκε το βαςίλειο ςε όλθ τθ γθ τθσ 
Μακεδονίασ. 

• Από εδϊ προζρχεται και θ φράςθ υπό τθν αιγίδα (αςπίδα από 
δζρμα κατςίκασ), μιασ και θ Ζδεςςα ζχει υπό τθν αιγίδα τθσ τον 
Καράνο.

• Ο Κάρανοσ ιλκε ςτθν Ημακία με μεγάλθ ςυνοδεία, ςφμφωνα 
με τον χρθςμό που τον διζταξε να ψάξει να βρει τόπο 
εγκατάςταςθσ ςτθ Μακεδονία. 

• Και με πολλι προςοχι διατιρθςε από κει και πζρα τθ ςυνικεια 
να βάηει τισ ίδιεσ κθλυκζσ αίγεσ μπροςτά από το λάβαρό του, 
όποτε παριλαυνε ο ςτρατόσ του, ϊςτε να είναι οι αρχθγοί των 
επιχειριςεϊν του, ακριβϊσ όπωσ είχαν γίνει και πρωτεργάτεσ 
τθσ ίδρυςθσ του βαςιλείου του.



Κάρανοσ, ο πρϊτοσ βαςιλιάσ τθσ πόλθσ

• ε ανάμνθςθ του ρόλου των αιγϊν 
μετονόμαςε τθν πόλθ τθσ Ζδεςςασ 
«Αιγζσ» και τουσ κατοίκουσ Αιγεάδεσ. 
Ζπειτα εκδίωξε τον Μίδα, που 
κρατοφςε ζνα κομμάτι τθσ 
Μακεδονίασ, και άλλουσ βαςιλείσ και 
τουσ αντικατζςτθςε. Ήταν ο πρϊτοσ 
που ζνωςε τισ φυλζσ διαφόρων λαϊν 
και ζκανε τθ Μακεδονία αυτό που λζμε 
ζνα ςϊμα. Και το βαςίλειό του 
μεγάλωςε, επειδι είχε βάλει γερά 
κεμζλια ανάπτυξθσ.

• ιμερα ο Κάρανοσ ςτζκεται ωσ 
υδάτινθ κολόνα με φψοσ πάνω από 
70μ μζςα ςτθν καρδιά του γεωπάρκου
Καταρρακτϊν και με τθν ςυνεχι ροι 
του κυμίηει ςε όλουσ ότι το νερό είναι 
πθγι ηωισ δφναμθσ & καταςτροφισ. 



Διπλόσ Διχαλωτόσ Καταρράκτθσ
• Όταν τα νερά ςτα τζλθ του 14ου αι. 

ζπειτα πικανϊσ από κάποιο 
γεωλογικό ι καιρικό φαινόμενο 
αποφαςίηουν να διζλκουν τθν πόλθ 
και να χυκοφν, κεαματικά από τον 
βράχο δθμιουργοφνται πολλά 
ποτάμια. 

• Με αυτό τον τρόπο δθμιουργικθκε 
και ο διπλόσ-διχαλωτόσ καταρράκτθσ 
που προςφζρει μια εικόνα το πϊσ 
ιταν οι καταρράκτεσ κάποτε. 



Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ

• Ιδρφκθκε το 1998, με τθν 
ονομαςία Μουςείο Αθλητιςμοφ –
αποτελϊντασ το μοναδικό μουςείο ςτο 
είδοσ του ςτθν Ελλάδα μετά από 
πρωτοβουλία και ςυνεργαςία 
του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ Μακεδονίασ-
Θράκθσ και τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων 
Ακλθτικϊν Ομοςπονδιϊν και Ενϊςεων 
τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.

• κοπόσ του Μουςείου, είναι θ ςυλλογι, 
διατιρθςθ, καταγραφι και τεκμθρίωςθ 
τθσ ιςτορίασ του ακλθτιςμοφ κακϊσ και 
θ προαγωγι του ακλθτιςμοφ ςε άτομα 
όλων των θλικιϊν.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D


Σο εςωτερικό του Μουςείου



Αίκουςεσ εκκζςεων

• Σο Ολυμπιακό Μουςείο 
αποτελείται από τζςςερισ 
αίκουςεσ εκκζςεων. 

• τθν πρϊτθ αίκουςα βρίςκεται θ 
μόνιμθ ζκκεςθ που είναι 
αφιερωμζνθ ςτουσ Ολυμπιακοφσ 
Αγϊνεσ με τίτλο ‘’Ανάδειξη τησ 
Αθλητικήσ Ιςτορίασ και του 
Ολυμπιακοφ Πνεφματοσ’’, 

• ςτθ δεφτερθ αίκουςα θ μόνιμθ 
διαδραςτικι ζκκεςθ μθχανθμάτων 
με τίτλο ‘’Επιςτήμη των 
Αθλημάτων’’, 

• ςτθν τρίτθ αίκουςα μόνιμοσ 
εκκεςιακόσ χϊροσ με παράλλθλθ 
εκκεςιακι δράςθ και 
προςομοίωςθ γθπζδου ςτίβου και 
ςτθν τζταρτθ εκκεςιακόσ χϊροσ 
περιοδικϊν εκκζςεων.



Τα παιδιά ςε δραςτθριότθτεσ



Εδϊ τεντωνόμαςτε







Επίςκεψθ ςε εμπορικό κζντρο για «ςυγκρατθμζνεσ» αγορζσ



Επίςκεψθ ςτο Κζντρο Νόθςισ



Οι εγκαταςτάςεισ του Κζντρου  Νόθςισ



Τα παιδιά πιλοτάρουν εικονικά ςτο διάςτθμα



Η αίκουςα ςτο Ρλανθτάριο



Τι είναι ζνα Ρλανθτάριο

Η αςτρονομία είναι μια από τισ αρχαιότερεσ επιςτιμεσ. Για χιλιάδεσ χρόνια ο 
άνκρωποσ προςπακοφςε να αναπαραςτιςει τον νυχτερινό ζναςτρο ουρανό, 
ζτςι ϊςτε να μπορζςει να μελετιςει και να κατανοιςει το ρόλο που ζπαιξε ο 
πλανιτθσ μασ, ςτθ δθμιουργία του κόςμου και το πϊσ ςυνζβθ αυτό. 

• ιμερα, ςε διάφορεσ πόλεισ του κόςμου, άνκρωποι όλων των θλικιϊν 
επιςκζπτονται το τοπικό πλανθτάριο ςε μουςεία, ι ακόμθ και ςχολεία. 
Διάςθμα ονόματα όπωσ ο Κοπζρνικοσ, ο Γαλιλαίοσ, ο Κζπλερ, ο Νιοφτον και ο 
Χζρςελ ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτο να ζχουμε απαντιςεισ για τον νυχτερινό 
ουρανό.

• Σα πλανθτάρια είναι ειδικζσ αίκουςεσ, ςτισ οποίεσ παρουςιάηονται ςφντομα 
εικονικά ταξίδια ςτο διάςτθμα με τθ χριςθ ςυςτθμάτων προβολισ αςτρικϊν 
ςωμάτων ςε θμιςφαιρικζσ κολωτζσ επιφάνειεσ, που λειτουργοφν ωσ οκόνεσ 
προβολισ.  



Εικονικό ταξίδι ςτο διάςτθμα



Ραρακολουκιςαμε ζνα εικονικό 3D ταξίδι ςτον  
Αιγυπτιακό Ρολιτιςμό ( για όςουσ ακολοφκθςαν)



Τα παιδιά ιταν πολφ ενκουςιαςμζνα μετά τθν προβολι.                  
Το ίδιο και οι ςυνοδοί κακθγθτζσ



Λαδάδικα – Βραδινι ζξοδοσ 



Ρλατεία Ναβαρίνου
ηελ θαηεθόξα από ηελ Κακάξα πξνο ηελ Σζηκηζθή βξίζθεηε ε γλσζηή ζε όινπο Πλατεία Ναυαρίνου. 

Η θήκε ηεο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη πξόθεηηαη γηα ηελ πεξηζζόηεξν πνιπζπιιεθηηθή πιαηεία ηεο πόιεο πνπ 

εθηόο από θνηηεηέο ζπγθεληξώλεη όισλ ησλ εηδώλ θαη ειηθηώλ εθθξαζηηθνύο αλζξώπνπο πνπ κεηαθέξνπλ 

δσληάληα θαη κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζε απηόλ ηνλ ρώξν πνπ είλαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πόιε. 

Από ρσξνηαμηθήο άπνςεο ε πιαηεία βξίζθεηαη δίπια ζην αλάθηνξν ηνπ Γαιέξηνπ θαη θνληά ζηνλ ηππόδξνκν, 

δύν κλεκεία από ηα νπνία ζώδνληαη ειάρηζηα ηκήκαηα αθνύ ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ δεθαεηηώλ ηνπ 50 
θαη ηνπ 60 θαηέζηξεςαλ αδηθαηνιόγεηα κεγάια θνκκάηηα απηήο ηεο αξραίαο θιεξνλνκηάο.



Η οτόντα  τθσ Θεςςαλονίκθσ

H Ροτόντα είλαη ζνισηό ζηξνγγπιό 

θηίζκα ηνπ 4νπ αηώλα ζηε 

Θεζζαινλίθε, όκνην κε 

ην Πάλζενλ ηεο Ρώκεο, θαη 

πξννξηδόηαλ γηα λαόο ηνπ Γηόο. 

Λόγσ ηεο κε ρξήζεο ηνπ, 

κεηαηξάπεθε επί βπδαληίνπ ζε 

ρξηζηηαληθό λαό ησλ Αζσκάησλ 

Γπλάκεσλ θαη κεηά ηελ 

Απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ην 1912, αθηεξώζεθε ζηνλ Άγην 

Γεώξγην. 

πκπεξηιακβάλεηαη ζηα  

Παιαηνρξηζηηαληθά θαη Βπδαληηλά 

κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο

σο Μλεκείν Παγθόζκηαο 
Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO.

https://el.wikipedia.org/wiki/4%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BD_(%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD


Το εςωτερικό τθσ οτόντασ 



Ψθφιδωτά και αγιογραφίεσ

• Οι αγιογραφίεσ είναι από τισ αρχζσ του 5ου αιϊνα, διότι οι εικονιηόμενοι άγιοι 
μαρτφρθςαν όλοι μζχρι τθν εποχι του Διοκλθτιανοφ και του Μαξιμιανοφ. 

• Οι αγιογραφίεσ διαςϊηονται ςιμερα μόνο κάτω από τον κόλο, ενϊ οι 
υπόλοιπεσ καταςτράφθκαν όταν ο ναόσ μεταβλικθκε από 
τουσ Σοφρκουσ ςε μωαμεκανικό τζμενοσ το 1590. Σότε ζγινε και θ προςκικθ 
του μιναρζ

• τον κόλο, ςτθν κορυφι τθσ μεγάλθσ ψθφιδωτισ ςφνκεςθσ εικονιηόταν όρκιοσ 
ςταυροφόροσ Χριςτόσ.

• Ο Χριςτόσ εικονιηόταν μζςα ςε πολφχρωμθ «δόξα», τμιματα τθσ οποία 
διαςϊηονται ςιμερα, που τθν υποβάςταηαν τζςςερισ άγγελοι. Κατά τον 
πρόςφατο κακαριςμό των ψθφιδωτϊν του μνθμείου ιρκαν ςτο φωσ τα 
κεφάλια και τα φτερά των αγγζλων

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82


Ψθφιδωτά ςτθ οτόντα
Οι Άγιοι Ονθςιφόροσ και Πορφφριοσ



Καμάρα
Έλα από ηα πην ραξαθηεξηζηηθά κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεοείλαη ε Θριαμβική Αψίδα τοσ Γαλέριοσ, γλσζηή θαη 

σο Καμάρα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πάλσ πιεπξά ηεο νδνύ Δγλαηίαο θαη ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ Ρνηόληα. 

Απνηειεί έλα από ηα πην γλσζηά ζεκεία ζπλάληεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ ηεο πόιεο.
Η Καμάρα είναι κτίςμα τθσ εποχισ τθσ Ρωμαϊκισ«Σετραρχίασ» (αρχζσ 4ου μ.Χ. αιϊνα) και αποτελεί το ζνα ςκζλοσ (δυτικό) 
μίασ ςτεγαςμζνθσ ςτοάσ, που ςχθματιηόταν από αψίδεσ και τόξα. Καταςκευάςτθκε για να τιμθκεί ο Ρωμαίοσ 
Αυτοκράτορασ Γαλζριοσ, όταν αυτόσ επζςτρεψε νικθτισ ςτθν πόλθ (περί το 306 μ.Χ.) μετά από πολζμουσ του κατά 
των Περςϊν

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1


Ρλατεία Αριςτοτζλουσ
Ο Γάιινο αξρηηέθηνλαο Δξλέζη Δκπξάξ, ζρεδίαζε ηελ πιαηεία ην 1917, ακέζσο κεηά ηελ κεγάιε 

ππξθαγηά πνπ απνηέθξσζε ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. 

ύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπ Δκπξάξ, ε πιαηεία -πνπ ζα νλνκαδόηαλ Πιαηεία Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ- ζα 

είρε έλα κεγάιν άγαικα ηνπ Αιέμαλδξνπ ζην θέληξν ηεο θαη ζα θαηέιεγε βόξεηα ζηελ Δγλαηία, όπνπ ζα 
ρηηδόηαλ έλα επηβιεηηθό Γηθαζηηθό Μέγαξν

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%83%CF%84_%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%83%CF%84_%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%83%CF%84_%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%81


Άγιοσ Δθμιτριοσ- Ο Ρολιοφχοσ τθσ Θεςςαλονίκθσ
Ο Ναός τοσ Αγίοσ Δημητρίοσ είλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ Άγην Γεκήηξην, ηνλ πνιηνύρν ηεο πόιεο. 

Βξίζθεηαη ζηελ νκώλπκε νδό θαη είλαη πεληάθιηηε βαζηιηθή ηνπ «ειιεληζηηθνύ ηύπνπ», αιιά κε πνιιά ηδηαίηεξα 

θαη ζπάληα ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε άιινπο λανύο ηεο ίδηαο πεξηόδνπ ζηελ Διιάδα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)


Ιςτορία του ναοφ
• Ο πρϊτοσ ναόσ ιταν ζνα μικρό προςευχθτάριο που ιδρφκθκε μετά το 313 μ.Χ. (Διάταγμα 

των Μεδιολάνων περί ανεξικρθςκίασ) ςτον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δθμθτρίου.

• Σο 412-413 μ.Χ., ο ζπαρχοσ Ιλλυρικοφ Λεόντιοσ ίδρυςε ςτον ίδιο χϊρο μια μεγάλθ τρίκλιτθ
βαςιλικι, κάτω από το ιερό βιμα τθσ οποίασ διατιρθςε τμιμα των κερμϊν όπου 
μαρτφρθςε ο Άγιοσ Δθμιτριοσ. Αυτι κάθκε το 629-634. 

• Μετά τθν πυρκαγιά ο επίςκοποσ Ιωάννθσ, με οικονομικι ενίςχυςθ των πολιτϊν ζχτιςε μια 
μεγαλφτερθ πεντάκλιτθ βαςιλικι που αποτελοφςε κατά τθ βυηαντινι εποχι το κζντρο 
λατρείασ του Αγίου.

• Σο 904 ο ναόσ λεθλατικθκε από τουσ αρακθνοφσ. Σο 1185, κατά τθν άλωςθ τθσ πόλθσ από 
τουσ Νορμανδοφσ, αφαίρεςαν το ςκινωμα του Αγίου Δθμθτρίου που φυλαςςόταν ςε 
κιβϊριο ςτο κζντρο του ναοφ. Βρζκθκε ςτο μοναςτιρι του Αγίου Λαυρεντίου του Κάμπο 
ςτθ Βόρεια Ιταλία. Η κάρα και μζροσ των λειψάνων του Αγίου επιςτράφθκαν το 1978 και 
τοποκετικθκαν ςτο δυτικό κλίτοσ ςε αργυρι λειψανοκικθ κάτω από το ομοίωμα του 
παλιοφ κιβωρίου, ζργο του γλυπτικοφ οίκου Φιλιππότθ από τθν Σινο.

• Σο 13ο αιϊνα ο ναόσ επιςκευάςτθκε και ανακαινίςτθκε. Σθν εποχι εκείνθ χτίςτθκε και το 
παρεκκλιςι του Αγίου Ευκυμίου ςτθν νοτιοανατολικι πλευρά του ναοφ του Αγίου 
Δθμθτρίου

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%8C_%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82


• Σο 1492 ο ναόσ μετατράπθκε ςε τηαμί με το όνομα Καςιμιζ Σηαμί.

• Αποδόκθκε ξανά ςτθ χριςτιανικι λατρεία το 1912.

• Σο 1917 ςτθ μεγάλθ πυρκαγιά, θ οποία κατζςτρεψε τα 2/3 τθσ πόλθσ κάθκε 
ςχεδόν ολοκλθρωτικά και αναςτθλϊκθκε το 1948.

• το 1978, τα λείψανα του Αγίου επζςτρεψαν από το αββαείο του Αγίου 
Λαυρεντίου ςτο Κάμπο τθσ Ιταλίασ και τοποκετικθκαν ςε μια αργυρι 
λάρνακα όπου φυλάςςονται ωσ ςιμερα.

• Σο 1988 ο ναόσ ανακθρφχκθκε Μνθμείο Παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ από 
τθν UNESCO.

• Από το 1988 θ κρφπτθ του ναοφ λειτουργεί ωσ εκκεςιακόσ χϊροσ (μουςειακι 
ζκκεςθ), όπου εκτίκενται ςυλλογι γλυπτϊν, κιονόκρανων, κωρακίων και 
αγγείων από τισ διάφορεσ φάςεισ τθσ ιςτορίασ του ναοφ του Αγίου 
Δθμθτρίου.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO


Και βαρκάδα ςτον Θερμαϊκό. Τι άλλο κζλετε???



Ζχουμε το πλοίο Αραμπζλλα ρεηερβζ !!!!



Χαλαρι διάκεςθ από τα παιδιά



Ελάτε, κοιτάμε ςτθν κάμερα, μθν ντρζπεςτε



Πλοι είναι ςε καλι διάκεςθ



Ο Λευκόσ Ρφργοσ από τον Θερμαϊκό





Φωτο όλοι μαηί με φόντο τον Λευκό Ρφργο



Η επιςτροφι.
Δυςτυχϊσ περάςανε γριγορα οι μζρεσ



Ήτανε μια υπζροχθ εκδρομι και θ ςυμπεριφορά των 
παιδιϊν άψογθ.

Τελικά αποδείχτθκε πολφ καλι θ επιλογι των 
ςυνοδϊν κακθγθτϊν να ςασ ςυνοδζψουν.

Ελπίηουμε οι  αναμνιςεισ αυτισ τθσ εκδρομισ να 
ςασ μείνουνε χαραγμζνεσ για αρκετό καιρό ακόμθ.

• Σθν παρουςίαςθ τθν επιμελικθκε ο κφριοσ Νταλϊςθσ


