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Καλώς ήρθες στον τόπο µας! 
Βάζω πολλή αγάπη κι ένα φιλί για να φτιάξω 
ένα παραµύθι που θα πάρει µακριά τις σκέψεις 
σου και την αγωνία σου. 
Θα σε ταξιδέψει σε όµορφους δρόµους, θα σε 
γυρίσει σε στενά και γειτονιές, θα µοιραστεί 
µαζί σου ιστορίες και µύθους, θα σε κάνει να 
νιώσεις πως είσαι εδώ µαζί µας! 
Θα ακούσεις χαρούµενες φωνές και 
τραγούδια, ήχους γνώριµους αλλά και νέους, 
πρωτάκουστους. 
Θα γευτείς την οµορφιά που δίνει η θάλασσα 
και το βουνό, ο γαλάζιος ουρανός, τα δέντρα, 
τα πουλιά, οι απλοί άνθρωποι. 
Θα µάθεις την ιστορία της πόλης µας µέσα από 
τα κάστρα, τις εκκλησιές, τις αρχαιότητες, τα 
µουσεία της. 
Θα τη δεις µέσα από τα δικά µας µάτια , θα την 
αγαπήσεις όπως κι εµείς, θα τη βάλεις µέσα 
σου και θα την κρατήσεις, πολύτιµο πετράδι, 
σφιχτά στη χούφτα σου… 



Είµαι η Νεφέλη, το συννεφάκι. Έλα, ανέβα µαζί µου να δούµε από 
ψηλά τον νέο σου κόσµο. 
Πάµεεεεεεεεεεεεε! 
Βλέπεις τι όµορφα που είναι να πετάς ψηλά; Δες κάτω, µια όµορφη 
πόλη! Σε αυτήν θα µείνεις. Έλα να την γνωρίσουµε µαζί. 
Αυτή την πόλη τη λένε Θεσσαλονίκη. Πήρε το όνοµά της από την 
αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.   
Δες εκεί κάτω, εκεί, δεξιά! Είναι το άγαλµα του Μεγαλέξανδρου. 
Ήταν βασιλιάς των Μακεδόνων.  Ωραίος πάνω στο άλογο! 



Να, αυτή είναι η θάλασσα, η όµορφη θάλασσα µε τα µεγάλα 
πλοία, καραβάκια, βαρκούλες και πουλάκια. Πώς τα λένε τα 
πουλάκια; Είναι γλάροι, είναι άσπροι και τρώνε ψαράκια. 
Στην άκρη, κάποιοι άνθρωποι ψαρεύουν. Αλήθεια, εσένα σου 
αρέσει το ψάρεµα; 



Δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία, βλέπεις τα δεντράκια, τα µικρά 
πάρκα; Είναι για τα παιδάκια σαν εσένα, να έρχονται, να παίζουν, να 
τρέχουν, µαζί µικρά και µεγάλα, µια παρέα όλο χαρά! 
Δες εκεί! 
Κούνιες, τσουλήθρες, τραµπάλες, όλα για τα παιδάκια! 



Να και ένας πύργος! Εκεί, στην παραλία.  
Τον λένε Λευκό Πύργο, είναι ψηλός και στρογγυλός  . Είναι το 
σύµβολο της πόλης, το πιο γνωστό σηµείο της. Γύρω του πετούν 
πολλά πολλά πουλάκια, γκρι και άσπρα. Περιστέρια! 



Ας ανέβουµε τώρα στην Άνω Πόλη, ένα µέρος µε όµορφα σπίτια και 
στενά δροµάκια. Κάστρα, πύργοι, µεγάλες πόρτες και ένα τείχος που 
παλιά έφτανε µέχρι τη θάλασσα..  
Τα τείχη αυτά, προστάτευαν για αιώνες την πόλη. Μας ταξιδεύουν 
πίσω στο χρόνο και µαθαίνουµε την ιστορία της.  



(Μιλάει η Νεφέλη): Αχ! Πόσο πολύ κουράστηκα από τη βόλτα στα 
Κάστρα!  
Ας καθίσω εδώ, στην Πλατεία Αριστοτέλους, να ξεκουραστώ και να 
φάω ένα δροσερό παγωτό!  
Τι όµορφα κτίρια! Πόσα περιστέρια υπάρχουν κι εδώ! Ας τους ρίξουµε 
λίγα σποράκια για να συνεχίσουµε τη βόλτα µας!  
Αααα, να και το άγαλµα του Αριστοτέλη! Ο Αριστοτέλης ήταν ο 
δάσκαλος του Μεγαλέξανδρου. Μεγάλος φιλόσοφος! 



ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Η Θεσσαλονίκη είναι µια πόλη µε πολλές εκκλησίες µικρές και 
µεγάλες, από τα βυζαντινά χρόνια. 
Τι όµορφη εκκλησία ο Άγιος Δηµήτριος! Είναι µεγάλη και πολύ παλιά. 
Έχει το όνοµα του προστάτη της Θεσσαλονίκης. Γιορτάζει κάθε 
χρόνο στις 26 Οκτωβρίου. Όλη η πόλη γιορτάζει!  Εδώ µπορεί να βρει 
κανείς πολλούς κρυµµένους ιστορικούς θησαυρούς.  
Αυτή τη µέρα γίνεται µια πολύ µεγάλη παρέλαση στον δρόµο δίπλα 
στην παραλία. 
Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τα Δηµήτρια µε πολλές εκδηλώσεις, 
γιορτές, φεστιβάλ κ.α. 



ΚΑΜΑΡΑ 
Και αυτό το περίεργο κτίσµα; Είναι η Καµάρα, που χτίστηκε πολύ 
παλιά για  τον Ρωµαίο αυτοκράτορα Γαλέριο. Βρίσκεται στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης και πάντα έχει γύρω πολύ κόσµο! Αν προσέξεις, 
θα δεις ότι πάνω της είναι σκαλισµένη µια ιστορία...!  



ΠΛΆΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 
Αν κατηφορίσουµε από την Καµάρα, κοίταξε πού θα βρεθούµε! 
Είµαστε σε µια µεγάλη πλατεία, µε πολύ κόσµο, παιδιά, νέους και 
µεγάλους. Είναι η πλατεία Ναυρίνου! Εδώ υπήρχε ένα παλιό 
ανάκτορο, από τα ρωµαϊκά χρόνια Αν προσέξεις, θα δεις στο κέντρο 
της πλατείας κάποια από τα τείχη του.  
Αν είµαστε τυχεροί, στην πλατεία Ναυαρίνου µπορούµε να 
συναντήσουµε µουσικούς του δρόµου και ζωγράφους µε τους πίνακές 
τους! 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και ένα µεγάλο πανεπιστήµιο, µε χιλιάδες 
φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα και από όλον τον κόσµο. 
Λειτουργεί από πολύ παλιά και από εδώ έχουν βγει πολύ µεγάλοι 
επιστήµονες. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα και πιο ιστορικά 
πανεπιστήµια της Ελλάδας. Το λένε Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. 
Πήρε το όνοµά του από τον µεγάλο φιλόσοφο, τον Αριστοτέλη.  



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και πολλά µουσεία. Αρχαιολογικό, 
Βυζαντινό, Λαογραφικό, Φωτογραφίας, Κινηµατογράφου, Τέχνης, 
Μακεδονικού αγώνα , Μουσικών Οργάνων κ.α. 
Εδώ είναι το αρχαιολογικό.  
Αν µπεις µέσα, θα δεις πολλά αγάλµατα και άλλα σηµαντικά 
αντικείµενα. Θα κάνεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία της 
αρχαίας Μακεδονίας βλέποντάς τα. 



ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
Για δες εδώ! Σηµαίες από όλον τον κόσµο! Είναι η Διεθνής Έκθεση. 
Εδώ, κάθε Σεπτέµβριο, έρχονται άνθρωποι από διάφορες χώρες και 
δείχνουν εικόνες από τη χώρα τους, τους ανθρώπους και τα προϊόντα 
τους. Ο Σεπτέµβριος είναι ένας πολύ ζωντανός µήνας στη 
Θεσσαλονίκη!  



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Πάµε ένα ταξίδι µε το τρένο;  
Φύγαµεεεε!  
Από πού µπορούµε να πάρουµε το τρένο για να ταξιδέψουµε σε 
ολόκληρη την Ελλάδα;  
Από τον µεγάλο σιδηροδροµικό σταθµό! Εδώ θα δεις πολύ µεγάλα 
τρένα, µε όλα τα βαγόνια τους στη σειρά, να ξεκινάνε το ταξίδι τους 
για κάθε άκρη της Ελλάδας!  



ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
Και αν θέλουµε να ταξιδέψουµε πιο µακριά;  
Τότε θα φύγουµε πετώντας! Τα αεροπλάνα, µε τα µεγάλα τους 
φτερά, φεύγουν από το αεροδρόµιο Μακεδονία και κάνουν ταξίδια 
στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσµο!  
Φαντάσου... Πού θα ήθελες να ταξιδέψουµε;  



Για αυτήν την όµορφη πόλη, τη νύφη του Θερµαϊκού, γράφτηκαν 
πολλά τραγούδια. 
Πολλοί ζωγράφοι ζωγράφισαν τις όµορφες γωνιές της 
Όσοι πέρασαν από εδώ την αγάπησαν, την έχουν στην καρδιά τους! 
Θεσσαλονίκη, σ’αγαπώωωωωωωωωω! 
Αλήθεια, δεν είναι µια όµορφη πολη; Σου αρέσει ; 
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