
 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

Περιήγηση στα Ανατολικά Τείχη της πόλης της Θεσσαλονίκης, 3 Απριλίου 2019 
 
Στο πλαίσιο του µαθήµατος της ιστορίας του Μεσαιωνικού και Νεότερου Κόσµου, της Β’ τάξης του 
Λυκείου, περιηγηθήκαµε πεζή την ανατολική πτέρυγα των βυζαντινών τειχών της πόλης, καθώς και 
τα παρακείµενα ιστορικά µνηµεία. Ο παιδαγωγικός στόχος ήταν να ενσωµατώσουν οι µαθητές στην 
ιστορική τους γνώση και άλλες πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και βιωµατικής εκπαίδευσης, εκτός 
των φυσικών συνόρων του σχολείου. Έτσι, άλλοτε αφηγούµενοι κι άλλοτε άδοντες, ατενίσαµε από τα 
ψηλά το πολύπλευρο πρόσωπο της πόλης της Θεσσαλονίκης, στο διάβα των 2.330 περίπου χρόνων 
της!  
Με αφετηρία το Θριαµβικό τόξο του Γαλερίου (Καµάρα, 3ος-4ος αι.µ.Χ) και διά µέσου της 
ποµπικής οδού επισκεφθήκαµε τη Ροτόντα (3ος-4ος αι. µ.Χ), µέσω της οδού Αποστόλου Παύλου 

περάσαµε πλάι από το Τουρκικό Προξενείο (οικία 
Κεµάλ Ατατούρκ) και λίγο πιο κάτω ξεναγηθήκαµε στο 
πρόσφατα αποκατεστηµένο κτηριακό συγκρότηµα της 
Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων «Χαµιδιέ»  (1903). 
Ανηφορίζοντας, φθάσαµε στον Άγ. Νικόλαο τον 
Ορφανό (14ος αι.µ.Χ) µε τις µοναδικές τοιχογραφίες 
Παλαιολόγειας τεχνοτροπίας.  
Λόγω των εργασιών που πραγµατοποιούνται αυτήν 
την εποχή, δεν µπορέσαµε να πλησιάσουµε τον πύργο 
του Ορµίσδα για να διαβάσουµε την επιγραφή που 
σώζεται µέχρι σήµερα, µε αναφορά στο χτίσιµο των 
τειχών. 

Στη συνέχεια, περπατήσαµε παραπλεύρως των ανατολικών 
τειχών και διασχίζοντας τα σοκάκια της Άνω Πόλης φθάσαµε στον πύργο του Τριγωνίου (15ος 
αι.µ.Χ) απ’ όπου εποπτεύσαµε πανοραµικά το σύνολο των 
ανατολικών τειχών, αλλά και της ίδιας της 
πόλης. Κατόπιν, διά µέσου της 
παρακείµενης πύλης της Άννας της 
Παλαιολογίνας (14ος αι.µ.Χ) όπου 
διαβάσαµε και την επιγραφή που 
αφορούσε το άνοιγµα της συγκεκριµένης 
πύλης, ακολουθήσαµε την πορεία 
παράλληλα των νοτίων τειχών της 
Ακρόπολης, παρατηρώντας τις µεγάλες 
πύλες (Πορτάρες) εξόδου και εισόδου 
στο χώρο της Ακρόπολης και 
καταλήξαµε στη µονή των Βλατάδων 
(14ος αι.µ.Χ.). Περιηγηθήκαµε στο 
καθολικό της µονής, όπου µας δόθηκε η 
ευκαιρία να µιλήσουµε για το κίνηµα 
του Ησυχασµού και τον Γρηγόριο 
Παλαµά, αλλά και εν γένει για τον ταραγµένο 14ο αι.µ.Χ. της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας.   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Τους µαθητές και τις µαθήτριες συνόδευαν οι Καθηγητές Βασίλης Βέτσος, Μέµα Παπανδρίκου και 
Αντώνης Βλέτσης. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Διδακτική επίσκεψη στον χώρο της αρχαίας Αµφίπολης, 8 Μαΐου 2019 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των φιλολόγων της Α’ λυκείου στα διδακτικά αντικείµενα της Αρχαίας 
Ελληνικής Γραµµατείας και Αρχαίας Ελληνικής ιστορίας, 51 µαθητές/τριες της Α’ τάξης, µε τη 
συνοδεία των Καθηγητών: Ευαγγελίας Μόσχου, Ελισάβετ Πολιτίδου, Λευκής Ευφραιµίδου και 
Αντωνίου Βλέτση, επισκέφτηκαν την Αµφίπολη.  

Οι µαθητές πληροφορήθηκαν το σηµαντικό ιστορικό παρελθόν του τόπου και στη 
συνέχεια είχαν την ευκαιρία να το «ψηλαφίσουν» µέσα από 

τις απτές µαρτυρίες στις 
οποίες ξεναγήθηκαν, τόσο 
στο Μουσείο, όσο και 
στις ανασκαφές του 
«Αρχαίου Γυµνασίου», 
αλλά και στο µνηµείο του 
περίφηµου Λέοντα της Αµφίπολης. Η 
ξενάγηση σε όλους τους χώρους 
πραγµατοποιήθηκε χάρη στην άµεση και 
πρόθυµη ανταπόκριση του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεµόνων, που ανέλαβε την οικονοµική 
επιβάρυνση. Παρά το ότι η προγραµ-
µατισµένη επίσκεψη στην αρχαία Γέφυρα 
καθώς και σε τµήµα των τειχών δεν 
πραγµατοποιήθηκε, λόγω έλλειψης χρόνου, 
τα παιδιά είχαν µια σηµαντική εκπαιδευτική 
εµπειρία, ενώ παράλληλα απόλαυσαν την 
περιήγηση σε µια περιοχή εξαιρετικού 
φυσικού κάλλους.  

Και λίγα ιστορικά στοιχεία: Η Αµφίπολη 
ιδρύθηκε από Αθηναίους το 437 π.Χ. µε 
σκοπό τον έλεγχο των µεταλλείων της 

Θράκης, αλλά πέρασε στα χέρια των Σπαρτιατών κατά τη διάρκεια της 
πρώτης φάσης του Πελοποννησιακού Πολέµου, την περίοδο 431-421 π.Χ. Για τη σωτηρία της πόλης 
στάλθηκε από τους Αθηναίους µία αποστολή υπό την ηγεσία του Θουκιδίδη. Η αποστολή απέτυχε, 
γεγονός που οδήγησε τον Θουκυδίδη στην εξορία και σηµατοδότησε την απαρχή της ιστοριογραφίας 
του. Στην συνέχεια στάλθηκε ο Κλέων ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη µάχη της Αµφίπολης, µίας 

σφοδρής σύγκρουσης στην οποία βρήκε τον θάνατο και ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας. Με 
την Νικίειο ειρήνη, η Σπάρτη δεσµευόταν να αποδώσει την Αµφίπολη στην Αθήνα, κάτι που δεν 
έγινε και αποτέλεσε σηµείο νέων προστριβών και ένα από τα θέµατα που στάθηκαν αιτία να 
παραβιαστεί η ειρήνη και να ξαναρχίσει ο Πελοποννησιακός Πόλεµος. Μια τελευταία προσπάθεια 
ανάκτησης της πόλης από τους Αθηναίους το 358 π.Χ. απέτυχε και τον επόµενο χρόνο καταλήφθηκε 
από τον Φίλιππο τον Β΄, της Μακεδονίας και έγινε µέρος του Βασιλείου των Μακεδόνων.  

 



 
Κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους αποτέλεσε σηµαντικό αστικό κέντρο της περιοχής και έδρα της 
διοικητικής περιφέρειας "Μακεδόνων Πρώτης". Από την πόλη διερχόταν η περίφηµη Εγνατία 
οδός ενώ την επισκέφθηκε και κήρυξε στην περιοχή και ο Απόστολος Παύλος κατά τη δεύτερη 
αποστολική περιοδεία του (49-52 µ.Χ). Η πόλη παρήκµασε κατά τους µεσαιωνικούς χρόνους. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Επίσκεψη στο Τελλόγλειο, τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 

10 Μαΐου 2019 
 
Στις 10 Μαΐου, 42 µαθητές και µαθήτριες της Β’ τάξης Λυκείου, µε τη συνοδεία των καθηγητών, 
Ευαγγελίας Μόσχου, Αναστασίας Αρζόγλου και Αντωνίου Βλέτση, επισκεφθήκαµε τη 16η Διεθνή 
Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της προγραµµάτων για εφήβους, 
αλλά και άλλους χώρους της πόλης. 
Η πρώτη δραστηριότητας της ηµέρας ήταν η επίσκεψη στο Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών του Α.Π.Θ., 

όπου φιλοξενείται η 
έκθεση «Όταν το φως 
χορεύει, µιλώ δίκαια. Ο 
Γιώργος Σεφέρης και η 
ποίησή του µέσα από τη 
ζωγραφική και τη 
φωτογραφία». Οι 
µαθητές περιηγήθηκαν 
σε χειρόγραφα και 
φωτογραφίες του 
Γιώργου Σεφέρη, 
προσωπικά του 
αντικείµενα, έργα και 
αντικείµενα που ο ίδιος 
ο ποιητής ζωγράφισε 

και πρωτότυπα έργα κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων που εµπνεύστηκαν ή εµπνέονται από την 
ποίησή του.  
 
Στη συνέχεια, µαθητές και εκπαιδευτικοί, µετά από 
στάση στο Μνηµείο του Εβραϊκού Νεκροταφείου 
στην Πανεπιστηµιούπολη, κατευθυνθήκαν προς 
τον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, τον 
κύριο προορισµό της διδακτικής επίσκεψης, 
δηλαδή το Περίπτερο 13 και τη «Γωνιά των 
εφήβων», όπου συµµετείχαν στην εκπαιδευτική 
δράση «Μνηµεία και Μνήµες. Ανιχνεύοντας το 
µάρµαρο». Λογοτεχνικά κείµενα και γλυπτά, 
διακοσµητικά και χρηστικά αντικείµενα, έγιναν 
αφορµή για ιστορίες... µετά µουσικής. Οι 
µαθητές δεν έχασαν ευκαιρία να αναδείξουν την 
ικανότητά τους να αυτοσχεδιάζουν και να 

«διαλέγονται» 
καλλιτεχνικά, επιχειρώντας να προσεγγίσουν 
τη σχέση µαρµάρου-µνήµης.  
 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, µια 
οµάδα µαθητών µε τους καθηγητές τους, 
επισκέφτηκαν την περιοδική έκθεση 
«Καζαντζάκης και Βυζάντιο - η αναζή-τηση 
του Θείου» στο Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισµού. Εκεί είχαν την ευκαιρία να 
ξεναγηθούν σε άγνωστες όψεις της 
πολυεπίπεδης και δηµιουργικής σχέσης του 
Νίκου Καζαντζάκη µε τον πολιτιστικό 
πλούτο του βυζαντινού κόσµου και τον 
τρόπο που αυτή µετουσιώθηκε στο έργο του.  


