Περπατώ µε την τάξη µου στη Θεσσαλονίκη!

1. Μια μέρα στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη
Μια ξενάγηση στη βυζαντινή ιστορία της Θεσσαλονίκης που αποκαλύπτει την πλούσια βυζαντινή της
παράδοση. Μνημεία και εκκλησίες, διαφορετικών περιόδων του Βυζαντίου, αφηγούνται τη δική τους
ιστορία και αποδεικνύουν τη σημαίνουσα θέση που κατείχε η πόλη στην περίοδο των 11 αιώνων της
βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η ταραχώδης ιστορία της συμβασιλεύουσας θα ξετυλιχτεί καθώς
περιδιαβαίνουμε γνωστά αλλά και μυστικά σημεία που θα σιγοψιθυρίσουν ιστορίες και θρύλους για
βασιλιάδες, πειρατές, δράκους και γενναίους πολεμιστές, τους Κομνηνούς, τους Παλαιολόγους και την
άλωση της Κωνσταντινούπολης.
2. Ταξίδι στα ρωμαϊκά χρόνια
Ένας περίπατος στο ρωμαϊκό παρελθόν της Θεσσαλονίκης θα μας οδηγήσει στα παλαιότερα σωζόμενα
μνημεία της, Ροτόντα, Καμάρα, Γαλεριανό συγκρότημα, Εγνατία οδός αλλά και στον μεγαλύτερο
αρχαιολογικό χώρο της πόλης, την Αγορά. Θα ξαναβιώσουμε την αίγλη της πόλης, μια πόλης που ένωνε τη
δύση με την ανατολή, και θα παρακολουθήσουμε την αλλαγή της από ρωμαϊκό σε χριστιανικό κέντρο.
3. Η οθωμανική Θεσσαλονίκη
Τι ήταν το μιχράμπ, το μπεζεστένι, οι ντονμέδες, οι δερβίσηδες; Ποια ήταν η ιστορία των μαγεμένων; Η
ιστορία της Θεσσαλονίκης σε μια περίοδο πολυτάραχη, μια περίοδο που ενώθηκαν τρεις πολιτισμοί. Ένα
μαγικό ταξίδι στην Ανατολή μέσα από μια περιπλάνηση που θα μας οδηγήσει σε μυστικές γωνιές με άρωμα
Ανατολής, μπαχαριών και λουλουδιών. Θα περπατήσουμε σε αγορές, τζαμιά, χαμάμ, πέτρινες κρήνες και
φυσικά δεν θα παραλείψουμε στο ταξίδι αυτό, το μνημείο-έμβλημα της Θεσσαλονίκης, τον πύργο του
αίματος, τον Λευκό Πύργο, που θα μας αποκαλύψει τα δικά του μυστικά.
4. Εβραϊκός περίπατος
Ένας περίπατος με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Θα ξετυλίξουμε το κουβάρι μιας ιστορίας
που ακόμα και τώρα δεν τη ξέρουμε! Ανάμεσα από τόπους, μνημεία, συναγωγές, εμπορικές στοές,
εμβληματικά κτίρια θα αφουγκραστούμε την εβραϊκή ιστορία της πόλης, μιας ιστορίας που ακόμα δεν έχει
ειπωθεί και θα ανακαλύψουμε τα ίχνη, άλλοτε ορατά και άλλοτε αόρατα, μιας διαδρομής αιώνων.
Μπορούν να πραγματοποιηθούν και άλλοι περίπατοι ανάλογα με τα projekt που εκπονούνται και να διαμορφωθούν
σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες (Περίπατος στην Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι πολιτισμών, Θεσσαλονίκη
του Μεσοπολέμου).
Οι περίπατοι μπορούν να πραγματοποιηθούν και στα Αγγλικά.

Διάρκεια: 1,5 ώρα
Κόστος εισιτηρίου: 5 ευρώ
Ηλικίες στις οποίες απευθύνεται: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

