


 Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας,γι’αυτό 
ονομάζεται ‘Συμπρωτεύουσα’.                                                   

 Πήρε το όνομά της από τη γυναίκα του ιδρυτή της,του 
Κάσσανδρου,που ήταν και αδερφή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου.                                    

 Τα κάστρα και τα τείχη που σώζονται έως 
σήμερα,μαρτυρούν την πλούσια ιστορία της, με 
πολυάριθμες μάχες,ένδοξες νίκες,αλλά και χρόνια 
σκλαβιάς από κατακτητές!                              

 Πολιούχος άγιος της πόλης είναι ο Άγιος 
Δημήτριος,που λέγεται ότι την προστάτευσε και την 
ελευθέρωσε με τον ελληνικό στρατό, από τους 
Τούρκους, στις 26 Οκτωβρίου 1912, την ημέρα της 
γιορτής Του. 



 Σημαντικά μνημεία της Θεσσαλονίκης είναι τα ερείπια 
της Αρχαίας Αγοράς,ηΡοτόντα,η Αψίδα του 
Γαλέριου(Καμάρα),η Κατακόμβη του Αγ.Δημητρίου και 
η επιβλητική εκκλησία που χτίστηκε το 412 π.Χ.,στο 
σημείο του μαρτυρίου Του.                                                         

 Επίσης  υπάρχουν πολλές βυζαντινές εκκλησίες,όπως 
η Αγία Σοφία, ηΠαναγία Χαλκέων,η Αγ.Αικατερίνη, η 
Αχειροποίητος,ο Αγ.Μηνάς.                                                                       

 Ξεχωριστός ο ΛευκόςΠύργος,το σύμβολο της 
πόλης,στέκεται περήφανα μπροστά στο Θερμαϊκό 
κόλπο,ενώ το Επταπύργιο και η Ακρόπολη τονίζουν το 
μεγαλείο της παλιάς πόλης. 



 Η Θεσσαλονίκη είναι ‘ η μεγάλη 
φτωχομάνα’,που βγάζει ‘τα καλύτερα 
παιδιά’.   

 Δέχτηκε πρόσφυγες το 1922 από τον Πόντο 
και τη Μικρά Ασία,με την ανταλλαγή 
πληθυσμών.                                                              

 Οι κάτοικοί της έχουν κύριο χαρακτηριστικό 
τη συμπόνια, τη ζεστή φιλοξενία και την 
ανθρωπιά. Το χαμόγελο ,η κοινωνικότητα 
και η ευγένια,είναι τρόπος ζωής για τους 
Θεσσαλονικείς,γι’αυτό προσελκύουν ξένους 
επισκέπτες κάθε χρόνο. 



 Τα μουσεία της,το Αρχαιολογικό, το 
Βυζαντινό,καθώς το Αλεξάνδρειο Αθλητικό 
Μέλαθρο, το Καυτατζόγλειο στάδιο, ο 
σύγχρονος Πύργος της Έκθεσης και η 
Πανεπιστημιούπολη, δίνουν το στίγμα μιάς 
πόλης που συμμετέχει ενεργά σε όλους τους 
τομείς.                                                                        

 Παράλληλα, η διαμόρφωση της Νέας Παραλίας 
παροτρύνει για όμορφες βόλτες και 
ποδηλατάδα, ενώ το μεγαλοπρεπές άγαλμα του 
Μ.Αλεξάνδρου,μαρτυρά την γνήσια καταγωγή 
και τις ρίζες της Ελληνικής Μακεδονίας. 



 Το λιμάνι της πόλης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 
της χώρας και το πρώτο της Β.Ελλάδας.                                                               

 Είναι σημαντικό κέντρο εμπορίου,οικονομικής 
ανάπτυξης και τουρισμού,καθώςμεταφέρονται 
προϊόντα σε χώρες της Ευρώπης και δέχεται 
τουρίστες όλο το χρόνο.                                                                   

 Τα τελευταία χρόνια,διαμορφώθηκαν και 
αναπαλαιώθηκαν κάποια κτίρια στο λιμάνι,ώστε 
να φιλοξενούν εκθέσεις ζωγραφικής και 
διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 



 Κάθε χρόνο, το Σεπτέμβριο,ανοίγει τις 

πύλες της η ΔΕΘ. Η λειτουργία της δίνει 

μεγάλη εμπορική,οικονομική και 

τουριστική ώθηση στην πόλη.Είναι ένα 

πολύ σημαντικό γεγονός ,αφού είναι 

παγκοσμίως γνωστό και ένα μέσο 

επικοινωνίας με άλλες χώρες,νέα 

προϊόντα, καινούριες ιδέες και 

συνεργασίες. 



 Η ανάσα ζωής και πνεύμονας οξυγόνου της 
Θεσσαλονίκης προέρχεται από το μεγάλο δάσος χιλιάδων 
στρεμμάτων, το Σέϊχ Σου.          

 Ένα δάσος πουπροεκτείνεται κατά μήκος της βόρειας 
πλευράς της πόλης και ξεκινά από την παλιά πόλη, την 
Άνω Πόλη.                             

 Στην περιοχή αυτή,υπάρχουν τα ίχνη της ένδοξης ιστορίας 
της πόλης και ενός  παλιότερου τρόπου ζωής με 
μονοκατοικίες,αυλές,παραδοσιακά ,στενά σοκάκια και 
μικρές γειτονιές ,που γεμίζουν από χαμόγελα και 
‘καλημέρες’!                  

 Η ομορφιά του τοπ’ιου,αφήνει έκπληκτο κάθε επισκέπτη.     

 Ξυπνάει τη ρομαντική διάθεση ένα ηλιοβασίλεμα στο 
Επταπύργιο ή ηπεριήγηση ανάμεσα στα παλιά 
,μισογκρεμισμένα τείχη………  



 Το φαγητό στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι η 
απόλυτη έκφραση της νοστιμιάς.                      

 Μεγάλη επιρροή γι’αυτό, υπήρξαν οι πρόσφυγες με 
την ποντιακή ,τη θρακιώτικη και την πολίτικη κουζίνα.                                       

 Προσφέρονται εξαιρετικά εδέσματα και πιάτα και είναι 
μοναδικά στο είδος τους οι τυρόπιτες, οι μπουγάτσες, 
το σουσαμένιο κουλούρι(σήμα κατατεθέν της 
Θεσσαλονίκης),το σουβλάκι με τζατζίκι και  η πίτα με 
γύρο.                                         

 Τα  αμέτρητα ταβερνάκια ικανοποιούν κάθε γούστο με 
πικάντικες,γλυκές και αλμυρές γεύσεις,ενώ στο 
ελείωμα ενός γεύματος είναι απαραίτητος ένας  καφές 
ΦΡΑΠΕ ,με θέα τον Θερμαϊκό, έτσι….. Χαλαράάά!!!! 



 Η διασκέδαση για τους κατοίκους της 
πόλης μας είναι εξαιρετικά σημαντική. 
Γι’αυτό έχει πλούσια νυχτερινή ζωή, 
γνωστή σε όλη την Ελλάδα.  Αμέτρητα 
μαγαζιά υποδέχονται ανθρώπους που 
θέλουν να χορέψουν, να 
τραγουδήσουν,να χαρούν τη ζωή.                        

 Συχνά γίνονται μουσικές εκδηλώσεις και 
συναυλίες,ενώ επιτυχία γνωρίζουν και οι 
θεατρικές παραστάσεις. 



 Πώς να μην αναφερθεί η ομάδα 
ποδοσφαίρου , ο ΠΑΟΚ! Έγινε σύμβολο 
για την πόλη με τις διακρίσεις,τα κύπελλα 
και τη δόξα που της χάρισε.                                               

 Είναι η ομάδα με τους 
πολυπληθέστερους και φανατικότερους 
φιλάθλους.                                  

 Σημαντικό το γεγονός ότι η ίδρυση της 
ομάδας ,προήλθε από τους 
ξεριζωμένους πρόσφυγες της Πόλης!!! 



 Κάθε στιγμή στη Θεσσαλονίκη προσφέρει 
χαρά.                                                                          

 Ένας περίπατος,η ανάβαση στα Κάστρα, 
ένας ποδοσφαιρικός αγώνας,μια  βραδιά 
σε νυχτερινό κέντρο,παγωτό στο χέρι  στην 
πλατεία Αριστοτέλους ή μαλλί της γριάς  
από τον υπαίθριο πωλητή στην 
παραλία,αφήνει την αίσθηση της 
απόλαυσης.                                 

 Όλα τα μικρά, απλά πράγματα που μας 
γεμίζουν με εμπειρίες και όμορφες 
αναμνήσεις είναι εδώ:ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!!!!! 
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