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Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουαρίου 2019 

 

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 το Αρσάκειο Λύκειο θα πραγματοποιήσει την τέταρτη 

διδακτική επίσκεψη του σχολικού έτους.  

Η Γ΄ Τάξη θα επισκεφθεί το μνημείο του Λευκού Πύργου 

και θα ξεναγηθεί στη νέα μόνιμη έκθεση που αφορά τη 

Θεσσαλονίκη από την εποχή της ίδρυσής της το 316/15 π.Χ. 

μέχρι τις μέρες μας. Η επίσκεψη συνδέεται με τα μαθήματα 

της Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας και της Λογοτεχνίας και 

ανταποκρίνεται σε αίτημα των μαθητών μας. 

Η έκθεση παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο όψεις της 

ιστορίας της πόλης, από  την αρχαιότητα έως τον εικοστό  

αιώνα και αποτελείται από επιμέρους ενότητες. Πιο 

συγκεκριμένα, η ενότητα «Θεσσαλονίκη. Μεταμορφώσεις» 

αφορά την πολεοδομική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Το 

κεντρικό έκθεμα είναι τρισδιάστατη γραφιστική σύνθεση, 

που διαρθρώνεται σε επάλληλα επίπεδα-δόμους, 

απεικονίζοντας τοιχοδομίες και φόρμες που χαρακτηρίζουν 

κατά εποχές την 

αρχιτεκτονική 

φυσιογνωμία της πόλης. Παρουσιάζεται σε προβολή η 

πολεοδομική εξέλιξη της πόλης διαχρονικά, από τον 

αρχικό της πυρήνα των 2.000 στρεμμάτων μέχρι την 

τελική της έκταση των 3.000 στρεμμάτων, που έμεινε η 

ίδια μέχρι και το 19ο αι. Η ενότητα «Θεσσαλονίκη. 

Μνημεία και ιστορία» παρουσιάζει την ιστορία της 

Θεσσαλονίκης. Στο πλατύσκαλο του ορόφου γίνεται 

διάλογος του χθες με το σήμερα, καθώς η θέα που 

προσφέρει το παράθυρο προς την πολυσύχναστη παραλιακή λεωφόρο αντιπαραβάλλεται με τα 

κινηματογραφικά πλάνα από παρελάσεις και αφίξεις επισήμων στην ίδια λεωφόρο στις αρχές του 

20ού αι., που προβάλλονται σε οθόνη δίπλα στο παράθυρο. Στον κεντρικό χώρο παρουσιάζονται οι 
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ιστορικές περίοδοι της Θεσσαλονίκης με αφετηρία επτά σημαντικά μνημεία της πόλης από τη 

ρωμαϊκή και τη χριστιανική της περίοδο. Η έκθεση συνεχίζεται στους υπόλοιπους ορόφους του 

μνημείου με θέματα που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα της πόλης, πλευρές της κοινωνικής 

ζωής και της κουλτούρας των ανθρώπων που έζησαν σε αυτήν, των γεύσεων και των παραδόσεών 

τους. 

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με την εντυπωσιακή θέα της πόλης από τον εξώστη του μνημείου. 

Από την Διεύθυνση 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://www.lpth.gr. 
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