Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη
Το βιβλίο “Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη” αποτελεί μια
συνεργασία του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης και του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Πρόκειται για έναν οδηγό πόλεως για τη Θεσσαλονίκη στον οποίο προτείνονται
συγκεκριμένες διαδρομές ιστορικού ενδιαφέροντος για την πόλη. Στις προτεινόμενες
διαδρομές, οι οποίες αποτυπώνονται στους πλέον ενημερωμένους χάρτες της Εθνικής
Χαρτοθήκης, περιγράφονται διεξοδικά, με κατατοπιστικά κείμενα, όλα τα μνημεία, οι
αρχαιολογικοί χώροι και τα αξιοθέατα που περιλαμβάνονται.
Η πρωτοβουλία για την έκδοση του βιβλίου ανήκει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία πρότεινε στο Δήμο Θεσσαλονίκης την έκδοση ενός οδηγού,
παρόμοιου με αυτόν που είχε εκδοθεί στην Αθήνα το 2004, επ’ ευκαιρία των
Ολυμπιακών Αγώνων, σε συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας με το Δήμο των
Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, αποδέχθηκε
ασμένως το αίτημα και ανέθεσε την επιμέλεια της έκδοσης στο Κέντρο Ιστορίας
Θεσσαλονίκης που διαθέτει τη σχετική εμπειρία.
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Τα κείμενα του οδηγού συνέγραψαν οι επιστήμονες Φανή Αθανασίου,
Δημήτρης Ζυγομαλάς, Βασίλης Κονιόρδος και Ευτέρπη Μαρκή, ενώ την επιμέλεια
είχε η Δρ. Ιωάννα Στεριώτου. Την εικονογράφηση ανέλαβαν στελέχη του Κέντρου
Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός διανθίστηκε τόσο με παλαιές εικόνες της πόλης,
πολλές από τις οποίες παραχωρήθηκαν από συλλέκτες της πόλης, όσο και με
σύγχρονες λήψεις, ώστε να παρακολουθεί και φωτογραφικά τη σύγχρονη διαδρομή
της πόλης. Το βιβλίο είναι δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) ώστε να έχει τη
δυνατότητα και ο ξενόγλωσσος επισκέπτης της πόλης να περιδιαβεί τους δρόμους της
πόλης διερευνώντας την ιστορική της διαδρομή.
Το βιβλίο “Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη” είναι 190 σελίδων,
μικρού μεγέθους για να είναι εύχρηστο, περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο για την

ιστορία της πόλης, καθώς και 6 ενότητες κατατοπιστικών κειμένων για τα μνημεία
και τους αρχαιολογικούς χώρους που περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες ειδικές
διαδρομές (με τους αντίστοιχους χάρτες) μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τέλος
υπάρχουν και δύο συνοπτικά κείμενα για τους αντίστοιχους χώρους στην εκτός των
τειχών, δυτική και ανατολική Θεσσαλονίκη.
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Ο οδηγός θα διατίθεται από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, από τα
περίπτερα του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και από τα βιβλιοπωλεία. Στην
ηλεκτρονική του μορφή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Δήμου
Θεσσαλονίκης, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει την παραμονή του στην
πόλη ακόμη και πριν την άφιξή του.
Οι “Περίπατοι Κληρονομιάς για τη Θεσσαλονίκη” αποτελούν ένα χρήσιμο και
εύχρηστο οδηγό για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο επισκέπτης, αλλά και ο κάτοικος,
με τον οδηγό αυτό ανά χείρας, θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στις ομορφιές
της πόλης, να ενημερωθούν για τα μνημεία και τα αξιοθέατά της, αισθανόμενοι κάτι
από την αύρα που αναδύεται μέσα από τη μακραίωνη ιστορική διαδρομή της
Θεσσαλονίκης.

