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Περιήγηση στα Ανατολικά Τείχη της πόλης της Θεσσαλονίκης 
 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος της ιστορίας του Μεσαιωνικού και Νεότερου Κόσµου, 
της Β’ τάξης του Λυκείου, θα περιηγηθούµε πεζή την ανατολική πτέρυγα των 
βυζαντινών τειχών της πόλης, εστιάζοντας την προσοχή µας ιδιαίτερα στα 
παρακείµενα ιστορικά µνηµεία. Παράλληλα θα µας δοθεί η ευκαιρία να ιστορήσουµε, 
άλλοτε αφηγούµενοι κι άλλοτε άδοντες, το πολύπλευρο πρόσωπο της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, στο διάβα των 2.330 περίπου χρόνων της! Έτσι θα ενσωµατώσουµε 
στην ιστορική µας γνώση και άλλες πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και βιωµατικής 
εκπαίδευσης εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου. 
 
Στις 9:00 π.µ. θα ξεκινήσουµε από το Θριαµβικό τόξο του Γαλερίου (Καµάρα, 3ος-
4ος αι.µ.Χ) και διά µέσου της ποµπικής οδού θα κατευθυνθούµε στη Ροτόντα (3ος-4ος 
αι. µ.Χ), το χαρακτηριστικότερο διαθρησκειακό µνηµείο της πόλης. Στη συνέχεια διά 
µέσου της οδού αποστόλου Παύλου θα περάσουµε πλάι από το τουρκικό προξενείο 
(οικία Κεµάλ Ατατούρκ) και ανηφορίζοντας θα εισέλθουµε στον Άγ. Νικόλαο τον 
Ορφανό (14ος αι.µ.Χ) µε τις µοναδικές τοιχογραφίες (fresco), Παλαιολόγειας 
τεχνοτροπίας. Από το στενό δροµάκι της οδού Αχιλλέως θα βγούµε στα ανατολικά 
τείχη, στον πύργο του Ορµίσδα, όπου θα διαβάσουµε και την επιγραφή της 
οικοδόµησης των τειχών (4ος αι.µ.Χ). Λίγο πιο κάτω θα ξεναγηθούµε στο πρόσφατα 
αποκαταστηµένο κτηριακό συγκρότηµα Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων 
«Χαµιδιέ» (1903). Θα περπατήσουµε παράπλευρα των ανατολικών τειχών και 
διασχίζοντας τα σοκάκια της άνω πόλης θα καταλήξουµε στη µονή των Βλατάδων 
(14ος αι. µ.Χ) πρώτη πανοραµική άποψη της πόλης. Έπειτα προχωρώντας παράλληλα 
των νοτίων τειχών της Ακρόπολης, παρατηρώντας τις µεγάλες πορτάρες εξόδου και 
εισόδου στο χώρο της Ακρόπολης, θα φθάσουµε στον πύργο του Τριγωνίου (15ος 
αι.µ.Χ). Εδώ θα εποπτεύσουµε πανοραµικά το σύνολο των ανατολικών τειχών, αλλά 
και της ίδιας της πόλης και κατόπιν, διά µέσου της παρακείµενης πύλης της Άννας 
της Παλαιολογίνας (14ος αι.µ.Χ), θα εισέλθουµε στον καθαυτό χώρο της 
Ακρόπολης. Ανηφορίζοντας µια σχετικά µικρή απόσταση, θα επισκεφτούµε το 
µνηµειακό συγκρότηµα του Επταπυργίου (14ος αι.µ.Χ), µε το οποίο επιστέφεται η 
Ακρόπολη. Θα περιηγηθούµε µέσα στο µνηµείο των φυλακών του «Γιεντί Κουλέ». 
Ο τόπος αυτός ενσωµατώνει πολλές ιστορικές µνήµες, του απώτερου αλλά και 
πρόσφατου παρελθόντος, αφού µέχρι το 1989 στέγαζε τις δικαστικές φυλακές της 
πόλης, όπου εκτός από τους ποινικούς κατάδικους φυλακίστηκαν και πολλοί 
πολιτικοί κρατούµενοι στη διάρκεια του Εµφυλίου και της χούντας.  
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