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Δελτίο Τφπου 

 

Σινζ περίπατοσ ςτη Θεςςαλονίκη 

Κυριακή 2 Νοεμβρίου, Ώρα 11 πμ., Αφετηρία: Λευκόσ Πφργοσ                                                                                                                                                                                                      

Μια διαδρομι ςτισ κινθματογραφικζσ μνιμεσ τθσ Θεςςαλονίκθσ  

με ιςτορίεσ από τθν πόλθ και το ςινεμά. 

 
Κυριακή 2 Νοεμβρίου ςυνδζουμε τόπουσ και μνιμεσ και ξεδιπλϊνουμε τα 100 και πλζον χρόνια τθσ 

κινθματογραφικισ Θεςςαλονίκθσ. Αφθγοφμαςτε τισ μικρζσ και μεγάλεσ ιςτορίεσ από τθν πόλθ και το 

ςινεμά, ιχνθλατοφμε τθν Θεςςαλονίκθ των κινθματογραφόφιλων, των αικουςϊν, του Φεςτιβάλ 

Κινθματογράφου και αναηθτοφμε τθν πόλθ όπωσ αυτι αποτυπϊκθκε ςε ταινίεσ.  

Στθ διαδρομι μασ εντοπίηουμε τα ςθμεία και τουσ χϊρουσ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ που κατά 

καιροφσ ςυνδζκθκαν με το ςινεμά, τα γεγονότα και τα πρόςωπα του ζγραψαν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ, 

προςεγγίηοντασ τθν Θεςςαλονίκθ από τθν οπτικι τθσ κινθματογραφικισ ιςτορίασ τθσ.  

 

Ξεκινϊντασ τθν περιήγηςή μασ από το Λευκό Πφργο και καταλήγοντασ ςτο Λιμάνι μοιραηόμαςτε τισ 

αναμνιςεισ μασ από τισ αίκουςεσ, τισ ταινίεσ και το Φεςτιβάλ ενϊ οι ςτάςεισ μασ ςε ςθμεία και χϊρουσ 

δίνουν τθν αφορμι για να φζρουμε ςτο φωσ τισ λιγότερο γνωςτζσ ιςτορίεσ και τα περιςτατικά που 

κακόριςαν τθν ςυναρπαςτικι ςχζςθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ με το ςινεμά.  

Αφετθρία: Λευκόσ Πφργοσ 
Ώρα: 11 πμ.  
Διάρκεια: 2 περίπου ώρεσ  
Συμμετοχι: 10 ευρώ (φοιτητικά, μαθητικά 5 ευρώ) 
 
Σχεδιαςμόσ: Λίνα Μυλωνάκη, Δθμοςιογράφοσ, ιςτορικόσ κινθματογράφου, Δρ. Κινθματογραφικϊν 
Σπουδϊν ΑΠΘ & Γιάννησ Γκροςδάνησ, Δθμοςιογράφοσ, κριτικόσ κινθματογράφου  
Κρατιςεισ:  info@thessalonikiwalkingtours.com , Οργάνωςθ:  ThessalonikiWalkingTours 
 

Η ομάδα Thessaloniki Walking Tours προτείνει κεματικζσ διαδρομζσ ςτθ Θεςςαλονίκθ επιχειρϊντασ να 
ςυνδζςει το παρελκόν με το ςφγχρονο πρόςωπό τθσ πόλθσ. Η ομάδα δίνει ζμφαςθ ςτισ ανκρϊπινεσ 
ιςτορίεσ, ςτο μικρό, αυτό που γλίςτρθςε από τθ μεγάλθ Ιςτορία, το οποίο όμωσ ςυνδζεται με τα μεγάλα 
γεγονότα που κακόριςαν τον ςφνκετο χαρακτιρα τθσ Θεςςαλονίκθσ και τθσ περιπζτειασ τθσ μζςα ςτον 
χρόνο. Οι καλά ςχεδιαςμζνεσ διαδρομζσ δίνουν τθν ευκαιρία να ευχαριςτθκοφμε τθν πόλθ  με τρόπο 
διαςκεδαςτικό και παράλλθλα τεκμθριωμζνο. 


