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ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

 

ΠΛΕΥΡΑ ΕΛΕΝΗ,  Φιλόλογος 3
ου

 Γενικού Λυκείου Πολίχνης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

          Οι επιπτώσεις της κλασσικής μορφής τουρισμού είναι ανυπολόγιστες κυρίως      

στο περιβάλλον –φυσικό και ανθρωπογενές.  Τα θετικά οφέλη  του κλασσικού   

τουρισμού –κυρίως οικονομικά-δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν τα αρνητικά 

αποτελέσματα, κυρίως στο θέμα του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της αναζήτησης νέων 

μορφών τουρισμού, τα σχολεία της Θεσσαλονίκης υποστηρίζουν την δράση του 

πολιτιστικού τουρισμού. Στα πλαίσια αυτά οι μαθητές γίνονται εθελοντές –πρεσβευτές 

της πόλης ,ξεναγώντας τους φιλοξενούμενούς τους από σχολεία άλλων περιοχών και 

κρατών στα μνημεία της πόλης. 

                                

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Τουρισμός 

                                

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Κλασικός Τουρισμός, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφόρος 

Τουρισμός, Πρεσβευτές του Πολιτισμού, Μνημεία της Θεσσαλονίκης.  

 

        Από την εμφάνιση των πρώτων οργανωμένων τουριστών το 1946 (Ανδριώτης 

2005) μέχρι σήμερα, ο τουρισμός έχει μετεξελιχθεί σε ένα μαζικό κοινωνικό 

φαινόμενο, αποτελώντας μια κυρίαρχη οικονομική δύναμη για πολλά κράτη. 

 

                      ΘETIKΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Θετική  επίπτωση είναι η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων 

εργασίας σε ένα περιβάλλον όπου, κάθε μέρα που περνά, χάνονται χιλιάδες 

θέσεις εργασίας. 

 Προώθηση των έργων υποδομής και υπηρεσιών, όπως η αστυνόμευση, υγεία 

κλπ. 

 Αύξηση της παραγωγής των εγχώριων προϊόντων, για να καλυφτούν οι 

ανάγκες μεγαλύτερου αριθμού καταναλωτών. 

 Εισροή συναλλάγματος που τονώνει την εθνική οικονομία 
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 Γίνεται αιτία για γνωριμία με ξένους πολιτισμούς, ήθη, έθιμα, γλώσσες, 

φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον-πολιτισμικός συγχρωτισμός. 

 Βελτιώνεται η διεθνής εικόνα της χώρας. 

 (Σκοπιά του τουρίστα)  Ευκαιρία διαφυγής από το σύγχρονο τρόπο ζωής στην 

πόλη και ευκαιρία για πρόσκαιρη μετακίνηση σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ : 

 

 Οι αρνητικές επιπτώσεις αφορούν στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, που 

οφείλεται στην υπερβολική χρήση ή και την υπερεκμετάλλευση των 

τουριστικών πόρων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση, με 

συνέπεια τη μείωση της τουριστικής κίνησης προς την περιβαλλοντικά 

υποβαθμισμένη περιοχή ή και εγκατάλειψή της. Απειλεί, δηλαδή, τη 

βιωσιμότητα του ίδιου του τουριστικού πόρου.  

 

 «Η θαλάσσια ρύπανση, η υπερκατανάλωση νερού και ενέργειας, η 

υποβάθμιση των βιοτόπων και η καταστροφή των πολιτιστικών και 

αισθητικών χαρακτηριστικών των παράκτιων περιοχών είναι τα άμεσα και 

ορατά αποτελέσματα» (Ελένη Σβορώνου, υπεύθυνη προγραμμάτων 

οικοτουρισμού στο WWF.  Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 

Ζακύνθου, όπου οι διαρκώς αυξανόμενες οχλήσεις έχουν περιορίσει τις 

περιοχές ωοτοκίες της παγκοσμίως απειλούμενης caretta caretta. 

 Η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων από τον τουρισμό μπορεί να 

μεταβάλλει και να καταστρέψει την οικολογική ισορροπία μιας περιοχής 

(Hunter & Green 1995). Η χλωρίδα και η πανίδα μιας περιοχής μπορεί να 

μειωθεί ή ακόμη και να εξαφανισθεί από την ανεξέλεγκτη τουριστική 

ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε νησιά που φιλοξενούν κατά τους θερινούς μήνες πολύ 

μεγαλύτερο αριθμό τουριστών απ όσο επιτρέπει η φέρουσα ικανότητά τους. 

 Αλλοίωση των παραδοσιακών αξιών, καθώς τα πάντα λογίζονται ως 

εμπορεύσιμα προϊόντα. Η μαζική προσέλευση τουριστών αποτελεί κίνδυνο 

για τον τρόπο οργάνωσης και τους ρυθμούς λειτουργίας των τοπικών 

κοινωνιών, που, είτε αφομοιώνονται ,οπότε χάνουν την πολιτιστική τους 

ταυτότητα, είτε εξελίσσονται σε γραφικές φιγούρες (ρυτιδωμένος ψαράς, 

γριούλα) 
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 Εκποιείται η εθνική περιουσία. Οι αρχαιολογικοί  χώροι υποβιβάζονται σε 

εμπορικά σήματα, το φυσικό κάλλος σε αντικείμενο τουριστικής 

εκμετάλλευσης, οι άνθρωποι σε γραφικές φιγούρες. 

 Στον αντίποδα των αρνητικών συνεπειών, υπάρχουν μελέτες που 

επαινούv τη συμβολή του τουρισμού για την προστασία του 

περιβάλλοντος αναφέροντας τους παρακάτω λόγους: 

 

 Τα εισοδήματα που προέρχονται από τους τουρίστες μπορούν να συμβάλλουν 

στον καθαρισμό και στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής και της θαλάσσιας 

ρύπανσης, καθώς οι τουρίστες ενδιαφέρονται για το φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής που επισκέπτονται. 

 

 Η ανάπτυξη του τουρισμού κοντά σε προστατευόμενες περιοχές που 

απειλούνται με καταστροφή, μπορεί να τις προστατέψει μέσω της 

ευαισθητοποίησης του  πληθυσμού. 

 

 Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως προστατευόμενων αποκαθιστά και συντηρεί  

μνημεία μεγάλης πολιτιστικής αξίας  

               ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Παρόλο που οι επιστήμονες διαφωνούν για τον αριθμό των «τουριστών» που 

μπορεί   να δεχτεί μια περιοχή όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να προσδιοριστεί 

σε κάποιο βαθμό η φέρουσα ικανότητα - ο μέγιστος δηλαδή αριθμός που είναι 

δυνατόν να «σηκώσει» ένα οικοσύστημα. 

            Κάποιες από τις προτεινόμενες λύσεις (αν και βαδίζουν με αργό ρυθμό) είναι:  

 Εναλλακτικές ή ήπιες μορφές τουρισμού: οικοτουρισμός και αγροτουρισμός. 

Στα πλαίσια αυτού του τουρισμού, το σύνολο των τουριστικών 

δραστηριοτήτων θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις οικολογικές και 

κοινωνικές αντίστοιχα ιδιαιτερότητες μιας περιοχής και έχουν ως σκοπό τη 

γνώση, την προστασία και την προαγωγή τους.  

 Αξιοποίηση και προβολή παραμεθόριων περιοχών της χώρας που 

παρουσιάζουν οικολογικό ενδιαφέρον , καθώς φιλοξενούν  όλο το χρόνο 

σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας (ερωδιοί της Κερκίνης, Πρέσπες, χλωρίδα 

του Ολύμπου, οι φώκιες στις Σποράδες, οι θαλάσσιες χελώνες της Ζακύνθου, 

τα κρι-κρι της Κρήτης. 

 Επιβολή αυστηρών κυρώσεων όταν εντοπίζονται περιπτώσεις αισχροκέρδειας. 

           ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Α. ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ    

                                             ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

 Η Ε.Α.Α. αφορά στη μάθηση σχετικά με το περιβάλλον, μέσα από το 

περιβάλλον και για χάρη του περιβάλλοντος. Αποσκοπεί στη δημιουργία 

συνειδητού και ενεργού πολίτη, καθώς του καλλιεργεί την ικανότητα να 

κατανοεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα, να λαμβάνει αποφάσεις και να 

αναλαμβάνει δράση σε σχέση με αυτά.  
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 Η E.A.A θεωρείται βασικός παράγοντας για την προώθηση της βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης και  μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην 

ευαισθητοποίηση και τη μέριμνα για το περιβάλλον των τουριστικών 

προορισμών. 

 Μέσα από τη διδασκαλία και τη μάθηση, τη δομή, την οργάνωση, την 

πολιτική και τις καθημερινές πρακτικές, το αειφόρο σχολείο θα καταστήσει 

τους μαθητές ικανούς να διαμορφώνουν συνθήκες αειφορίας και να υιοθετούν 

αειφόρους τρόπους ζωής και συμπεριφοράς . Ο μαθητής θα είναι λιγότερο 

τουρίστας και περισσότερο περιηγητής 

 Παράλληλα το ίδιο το σχολείο θα αποτελεί ένα μοντέλο‐οργανισμού που 

προωθεί την αειφορία και την υιοθετεί στη σχολική ζωή.     (Αραβέλλα 

Ζαχαρίου)                               

 Παρά την τεράστια οικονομική σημασία του τουρισμού για τη χώρα μας και 

τη συμβολή του στην απασχόληση και την οικονομική ευημερία περιοχών, 

αλλά και παρά τις σοβαρές επιπτώσεις του στο κοινωνικό, φυσικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον, ο τουρισμός και τα ταξίδια δεν έχουν ενταχθεί στο 

πλαίσιο της τυπικής Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (με 

εξαίρεση σχετικούς τομείς στη Επαγγελματική Εκπαίδευση), ώστε να 

αποτελέσουν μέρος του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.  

 Πολλά παιδιά στη χώρα μας ζουν σε τουριστικές περιοχές, ορισμένες από τις 

οποίες δέχονται μεγάλο αριθμό τουριστών και συχνά αναλαμβάνουν ρόλο 

στην υποδοχή αυτών των τουριστών, ώστε να είναι και μάρτυρες ορισμένων 

από τις επιπτώσεις του τουρισμού στην περιοχή τους. Ίσως μάλιστα να έχουν 

και άμεση εμπειρία που μπορούν να μεταφέρουν στην τάξη. Μπορεί επίσης να 

έχουν συγγενείς, μέλη της οικογένειας ή και φίλους που να απασχολούνται 

στον τουρισμό και αυτή η εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί  

 Η Ε.Α.Α. εμπλέκει το παιδί σε μια κριτική θεώρηση του ρόλου του για το 

μέλλον του πλανήτη και συνεπώς αποτελεί και το κατάλληλο πεδίο για 

εισαγωγή θεμάτων σχετικών με τα ταξίδια και τον τουρισμό, ώστε να 

προωθηθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Οι διακοπές και τα ταξίδια 

αποτελούν για τα παιδιά δραστηριότητες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ώστε 

σχετικά θέματα όπως οι διακοπές, τα ταξίδια, οι τουρίστες, και οι 

διαφορετικές στάσεις των τουριστών να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους.  

 Έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι, όταν ταξιδεύουν σε περιοχές με διαφορετικό 

πολιτισμό, ήθη και έθιμα, θα πρέπει να δείχνουν σεβασμό τόσο στους 

κατοίκους όσο και στο περιβάλλον. Θα συνειδητοποιήσουν επίσης πόσο 

σημαντική είναι η προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του 

τόπου τους για τη βιωσιμότητα του τοπικού περιβάλλοντος, αλλά και του 

ίδιου του τοπικού τουρισμού ως οικονομικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη 

σημασία για την ευημερία των κατοίκων. 

 Θα προτιμήσουν επίσης τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού για μεγαλύτερη 

προστασία του περιβάλλοντος 

 

                                ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 Ο εναλλακτικός τουρισμός πραγματώνεται σε φυσικό περιβάλλον. 

 Ο ρόλος του τουρίστα ενεργητικός και όχι παθητικός, όπως στον μαζικό 

τουρισμό. 
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  Συμμετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες και όχι μόνο κολύμπι, ηλιοθεραπεία 

και αμμουδιά (3 s –sun-sand- sea) 

 Μεμονωμένος και ποιοτικός τουρισμός, ο οποίος είναι σχεδιασμένος και 

ελεγχόμενος. 

 Θετικές επιπτώσεις όπως π.χ. σεβασμός του περιβάλλοντος, της κουλτούρας 

και της κοινωνίας κλπ. 

                          Πηγή: Ανδριώτης (2008). 

 

 

                                ΕΙΔΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 Τουρισμός σε χωριά. 

 Αγροτικός τουρισμός ή αγροτουρισμός. 

 Περιπατητικός και ποδηλατικός γύρους 

 Τουρισμός αλιείας ή ιχθυοτουρισμός 

 Οικοτουρισμός με περιπάτους 

 Εθελοντικές δραστηριότητες  
 Πολιτιστικός τουρισμός: ένα από τα πιο παλιά και δημοφιλή είδη τουρισμού, 

ιδίως στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί κοιτίδα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, 

όπου ταξιδιώτες με πολιτιστικό ενδιαφέρον μπορούν να ανεβρεθούν σε όλες 

τις ιστορικές περιόδους. 

 Στα πλαίσια αυτά το 3
ο
 ΓΕΛ Πολίχνης σε σύνδεση με το παγκόσμιο 

πρόγραμμα ΕΝΟ, έρχεται σε επαφή με πολλά σχολεία απ όλο τον πλανήτη 

και αρκετά απ αυτά επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη.  

 Τα παιδιά σε ρόλο ξεναγού οδηγούν τα παιδιά της άλλης χώρας στα μνημεία 

της πόλης . Απ όλα τα μνημεία που υπάρχουν οι μαθητές επέλεξαν να 

ασχοληθούν με τα Ρωμαϊκά και τα Βυζαντινά, πληροφορίες για τα οποία 

υπάρχουν παρακάτω: 

 

                                                    ΡΩΜΑΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
 

                                                Η Ροτόντα 297-307 μ.Χ  

 Το μνημείο αυτό κτίστηκε στην πρώτη δεκαετία του 4ου μ.Χ. αιώνα από τον 

Γαλέριο και κατά μια άποψη προοριζόταν από τον ίδιο για μαυσωλείο του. 

Δεν εξυπηρέτησε ποτέ αυτό το σκοπό, γιατί ο Γαλέριος πέθανε και θάφτηκε 

μακριά από την Θεσσαλονίκη.  

                                        Αψίδα Γαλερίου (Καμάρα) 297-307μ.χ.  

 Από τα  πιο χαρακτηριστικά μνημεία της Θεσσαλονίκης  είναι η Θριαμβική 

Αψίδα του Γαλερίου, γνωστή και ως Καμάρα, που βρίσκεται στην πάνω 

πλευρά της οδού Εγνατίας και σε μικρή απόσταση από την Ροτόντα. 

Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία συνάντησης των κατοίκων και 

επισκεπτών της πόλης . Κατασκευάστηκε για να τιμηθεί ο Ρωμαίος 

Αυτοκράτορας Γαλέριος, όταν αυτός επέστρεψε νικητής στην πόλη (περί το 

306 μ . Χ. ) μετά από πολέμους του κατά των Περσών.  
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                                              Το ανάκτορο του Γαλερίου   

 Βρίσκεται στην Πλατεία Ναυαρίνου της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει 

ένα κεντρικό περιστύλιο, αίθριο πλαισιωμένο από στοές με ψηφιδωτά, 

βασιλική, οκτάγωνο και Νυμφαίο. Πρόκειται για ένα από τα βασικά 

τετραρχικά συγκροτήματα, με συχνότατη μνεία στη βιβλιογραφία και το 

μοναδικό στην Ελλάδα.  

                                         Ρωμαϊκή Αγορά (2ος-3ος αι. μ . χ.)  

 Η στοά της ήταν διπλή, με κίονες που είχαν ανάγλυφες παραστάσεις. 

Σήμερα διοργανώνονται εκθέσεις στην περιοχή της στοάς. Αξιόλογα είναι η 

πλατεία, τα λουτρά και το ωδείο, που χρησιμοποιείται ως θερινό θέατρο.  

                                               Η οδός Εγνατία 

 Η Εγνατία οδός η οποία βρίσκεται παράλληλα με τη Ρωμαϊκή αγορά και την 

Αψίδα του Γαλέριου βρίσκεται σήμερα στο ίδιο σημείο που βρισκόταν και ο 

Ρωμαϊκός δρόμος. Κατασκευάστηκε το 118 π.Χ. και πήρε το όνομά της από 

τον Εγνάτιο, κυβερνήτη της πόλης. Η οδός αυτή διαδραμάτισε πολύ 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ήταν ο πιο 

σημαντικός δρόμος που συνέδεε την Πέλλα, την πρωτεύουσα της αρχαίας 

Μακεδονίας, με την Κωνσταντινούπολη και περνούσε από τη Θεσσαλονίκη, 

τους Φιλίππους και την Καβάλα.  

                                             ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

                                                       Η Αχειροποίητος  

 Η εκκλησία της Αχειροποιήτου κτίστηκε στο κέντρο της βυζαντινής 

Θεσσαλονίκης, σωζόμενη σήμερα στην ίδια μορφή που κατασκευάστηκε 

τον 5ο αιώνα - γεγονός που την καθιστά μοναδική στην ανατολική 

Μεσόγειο. Είναι αφιερωμένη στη Θεοτόκο και η ονομασία της οφείλεται 

στην "αχειροποίητη" λατρευτική εικόνα της Θεοτόκου δεομένης που 

βρισκόταν στο ναό.  

                                                      Αγία Αικατερίνη 

 Ο ναός της Αγίας  Αικατερίνης βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Άνω 

Πόλης Θεσσαλονίκης, βόρεια της οδού Αγίου Δημητρίου. Από την επιλογή 

των θεμάτων διατυπώθηκε η υπόθεση ότι ο ναός ήταν μοναστηριακός και 

αφιερωμένος στη λατρεία του Χριστού. 

                                                     Άγιοι Απόστολοι 

 Ο ναός των Αγίων Αποστόλων είναι σημαντικό μνημείο της βυζαντινής 

Θεσσαλονίκης και ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα 

αρχιτεκτονικής της Παλαιολόγιας  περιόδου.  
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                                                    Άγιος Δημήτριος 

 Ο ναός του Αγίου Δημητρίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά 

μνημεία της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται  στην ομώνυμη οδό. Στο υπόγειο 

του ναού βρίσκεται ο χώρος μαρτυρίου του Αγίου.  

                                                Μεταμόρφωση του Σωτήρος 

 Απέναντι από την αψίδα του Γαλερίου , στη συμβολή των οδών Εγνατίας 

και Παλαιών Πατρών Γερμανού, βρίσκεται ο ναΐσκος του Σωτήρος. Ο ναός 

αποτελούσε μέρος ενός εκκλησιαστικού πυρήνα , πιθανώς ως ταφικό 

παρεκκλήσι βυζαντινού μοναστηριακού συγκροτήματος.  

                                             Άγιος Νικόλαος Ορφανός  

 Ο Ναός του Αγίου Νικολάου του Ορφανού είναι παλαιό βυζαντινό 

καθολικό μονής της Θεσσαλονίκης και μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, κτισμένο στις αρχές του 14ου αιώνα.  

                                                    Παναγία Χαλκέων 

 Η εκκλησία βρίσκεται στην Πλατεία Αρχαίας Αγοράς, βόρεια της Εγνατίας 

Οδού στο σημείο που διασταυρώνεται με την λεωφόρο Αριστοτέλους που 

οδηγεί στην Πλατεία Αριστοτέλους.  Ονομάστηκε "Η Παρθένος των 

Χαλκουργών" 

                                               Άγιος Παντελεήμονας 

 Σε μικρή απόσταση από την αψίδα του Γαλερίου και  νοτιοανατολικά από 

τη Ροτόντα, βρίσκεται ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα.  

                                                 Προφήτης Ηλίας 

 Ο ναός του Προφήτη Ηλία αποτελεί σημαντικό μνημείο της Θεσσαλονίκης 

και ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα ναοδομίας της 

Παλαιολόγειας περιόδου 

                                                          Αγία Σοφία 

 Η Αγία Σοφία, είναι μία από τις παλαιότερες εκκλησίες της πόλης, η οποία 

έχει παραμείνει ακέραια μέσα στο βάθος του χρόνου και λειτουργεί μέχρι 

σήμερα. Στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Ερμού υψώνεται ο ναός, 

ο οποίος αφιερώθηκε στο Χριστό, τον αληθή Λόγο και Σοφία του θεού, και 

γιόρταζε στις 14 Σεπτεμβρίου την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.  

                                             Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ( Βαπτιστήριο) 

 Ο γνωστός ως Αγίασμα του Ιωάννου Προδρόμου χώρος νοτίως του ναού 

της Αγίας Σοφίας, θεωρούμενος παλαιότερα ως ρωμαϊκό νυμφαίο, 

εντοπίστηκε ανασκαφικά στη θέση του βυζαντινού ναού της Αγίας Σοφίας.  
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                                                Μονή Λατόμου (Όσιος Δαυίδ) 

 To παλαιό καθολικό της Μονής Λατόμου, γνωστό σήμερα ως Ναός του 

Οσίου Δαβίδ, είναι παλαιοχριστιανικό μνημείο της Θεσσαλονίκης 

                                                       Μονή Βλατάδων : 

 H Μονή Βλατάδων ή Βλαττάδων ή Βλατταίων, γνωστή και ως Τσαούς 

Μοναστήρι, είναι μοναστήρι στην περιοχή της Άνω Πόλης της 

Θεσσαλονίκης, 80 περίπου μέτρα από τα τείχη του Επταπυργίου.                                

                                            Βυζαντινά Τείχη 

 Γύρω στα μέσα του 3ου μ.Χ. αι. κατασκευάστηκε βιαστικά τείχος με 

τετράγωνους πύργους, ίσως για την απώθηση επιδρομών των Γότθων.  

                                                     Επταπύργιο  

 Το φρούριο του Επταπυργίου βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της 

Ακρόπολης. Παρουσιάζει ένα σύμπλεγμα διαφορετικών κατασκευαστικών 

φάσεων από την πρώιμη βυζαντινή περίοδο έως και την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας, με τελική φάση τη νεώτερη προσθήκη των κτισμάτων των 

φυλακών, και ταυτόχρονα ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα μνημεία 

μεσαιωνικής οχυρωτικής στον ελληνικό χώρο.                               

                                          Πύργος Τριγωνίου 

 Ο μεγάλος βορειοανατολικός κυλινδρικός Πύργος της οχύρωσης της 

Θεσσαλονίκης, ονομάστηκε από τους ερευνητές Πύργος του Τριγωνίου, 

κτίστηκε ταυτόχρονα με το Λευκό Πύργο, μετά την κατάκτηση της 

Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς                                  

                                   Βυζαντινό Λουτρό 

 Η θέση του είναι πολύ σημαντική, καθώς βρίσκεται στην είσοδο του 

χαρακτηρισμένου ως παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης της 

Θεσσαλονίκης. Σπάνιο διασωθέν δείγμα βυζαντινού λουτρού στον Ελλαδικό 

χώρο λειτούργησε μέχρι το 1940.  

                                                       Ταξιάρχες 

 Στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο ναός των Ταξιαρχών , ένας 

από τους λιγότερο γνωστούς Βυζαντινούς ναούς της πόλης.                                

                            Βασιλική 3ης Σεπτεμβρίου 

 Κάτω από την υπερυψωμένη γέφυρα της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου, που 

βρίσκεται περίπου στο χώρο μεταξύ του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 

και της Διεθνούς Έκθεσης  Θεσσαλονίκης, μπορεί κανείς να επισκεφθεί ένα 

ενδιαφέρον σύνολο του ανατολικού Παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου 

 Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να πάρει και τη μορφή 

παιχνιδιού ή παιχνιδιού ρόλων. Και μέσα απ αυτή τη μορφή 
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πολιτιστικού τουρισμού οι μαθητές και οι ίδιοι αλλά και οι επισκέπτες 

τους μαθαίνουν την ιστορία της Θεσσαλονίκης 
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