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Η   Θεσσαλονίκη  δεν  ευτύχησε  να  έχει  αρχαία  μνημεία  σαν  την  Αθήνα.  

Έχει  όμως  πολλά  αριστουργήματα  από  την  Ρωμαϊκή  περίοδο, την  Βυζαντινή,  την  
Οθωμανική  και  τη  Νεότερη  Ελληνική. Μέσα  στην  γενική  ασχήμια  της  πόλης,    όπου  
επικρατεί  το  γκρι  του  τσιμέντου, οι  Βυζαντινοί  ναοί  είναι  ΟΑΣΕΙΣ  ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
Η  ΟΥΝΕΣΚΟ  έχει  χαρακτηρίσει  ως ΜΝΗΜΕΙΑ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 12  
Εκκλησίες:  

τον  Αγιο  Δημήτριο,  

την  Αχειροποίητο,   

τον  Όσιο  Δαβίδ,  

την  Αγία  Σοφία,   

την  Παναγία  των  Χαλκέων,   

τον  Αγιο  Παντελεήμονα,  

την  Αγία  Αικατερίνη, 

τον  Άγιο Νικόλαο  τον  Ορφανό,  

τους Αγίους Αποστόλους,  

τη  Μεταμόρφωση  του  Σωτήρος,   

τον  Προφήτη  Ηλία,  

και τη  Μονή  Βλατάδων, 

 

ΕΠΙΣΗΣ   

την  Ροτόντα,  

τα  Κάστρα  

και  ένα  Βυζαντινό  Λουτρό  στην  Ανω  πόλη. 

ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 168πΧ-395μΧ 
Ρωμαϊκά Μνημεία 

ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η  Ρωμαϊκή  Αγορά  της  Θεσσαλονίκης,  που  για  τρεις  περίπου αιώνες αποτέλεσε  κύριο  
σημείο αναφοράς  της  πόλης,  καθώς  και  διοικητικό  κέντρο,   ανεγέρθηκε  στη  
Θεσσαλονίκη  κατά  το τέλος  του 2ου αι.  και  το  πρώτο  τρίτο  του  3ου αι. μ.Χ.   Χτίστηκε 
ως κάτι αντίστοιχο προς την ελληνική Αγορά, με αρχέτυπο όμως το κέντρο της Ρώμης.   Την ίδια εποχή 
διαμορφώθηκαν πανομοιότυπες αγορές σε όλη τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.   Κατά την 
παλαιοχριστιανική περίοδο το συγκρότημα της Ρωμαϊκής  Αγοράς  υπέστη  αλλαγές,   διατήρησε  



ωστόσο κάποιες από τις λειτουρ- γίες  του  σαν  κοινωνικό  κέντρο  της  πόλης.   Κύριο  
χαρακτηριστικό  των πόλεων κατά  τη Ρωμαϊκή  περίοδο ήταν  η  ύπαρξη  δύο  λεωφόρων,   
μιας  με  διεύθυνση  από  βορρά  προς  νότο  και  μιας  από  ανατολή προς δύση.   Στη  
Ρωμαϊκή  Θεσσαλονίκη,  οι κύριοι  οδικοί  άξονες  ήταν η  Via Regia (σημερινή οδός Εγνατία),  
που  ξεκινούσε από  την  Πύλη  του  Βαρδαρίου  και  κατέληγε  στην  Κασσανδρεωτική  Πύλη 
του ανατολικού άκρου της πόλης, και μία οδός κάθετη προς την  Εγνατία που πιθανώς διέσχιζε την πόλη 
από τη θάλασσα μέχρι την Ακρόπολη.   Στο σταυροδρόμι αυτών των οδών βρισκόταν η  Ρωμαϊκή  
Αγορά.   Ο αρχαιολογικός  αυτός  θησαυρός  ανακαλύφθηκε  τυχαία  το 1966  κατά τη διάρκεια  
εκσκαφές  που  γινόταν  με  σκοπό  την  ανέγερση  του  Δικαστικού  Μεγάρου  της  πόλης.  
Τότε  ανακαλύφθηκαν  στο  χώρο ευρήματα  μεγάλης  ιστορικής  και  αρχαιολογικής  αξίας  
και ματαιώθηκαν  τα  σχέδια για την ανέγερση οποιουδήποτε κτιρίου στην περιοχή.  Όταν 
λειτουργούσε  κατά  τη  Ρωμαϊκή  περίοδο,  η  Αγορά  αποτελούνταν  από  δύο  πλατείες , 
αυτή  που έχει ανασκαφεί  και  περιλαμβάνει  την  Κρυπτή  Στοά,  το  Μουσείο  της  
Ρωμαϊκής  Αγοράς  και  το  Ωδείο  και  αυτή  που  στα  βυζαντινά χρόνια λειτουργούσε  ως  
ανοιχτή  πλατεία  χωρίς  στοές  και  παραμένει  κάτω  από  το ανώτερο τμήμα της  Πλατείας  
Αριστοτέλους  χωρίς  να  έχει  ερευνηθεί.   Τα  τμήματα  της  Αρχαίας  Αγοράς  που έχουν  
αποκαλυφθεί  περιλαμβάνουν  μια  ορθογώνια  μαρμαροστρωμένη  πλατεία  μήκους 145 μ. και 
πλάτους 90 μ.  με  μεγάλες  κιονοστοιχίες,  ωδείο  με  κερκίδες  και  σκηνή,  ένα  χώρο  
θεαμάτων,  λουτρό  και  μεγάλες  στοές  από  τις  οποίες  η  καλύτερα  σωζόμενη  είναι  η  
«κρυπτή στοά».   Σήμερα  στο  χώρο  της  Ρωμαϊκής  Αγοράς   λειτουργεί  μουσείο  η  
είσοδος  του  οποίου  γίνεται από  την  Κρυπτή  Στοά.   Στο  Ωδείο  πραγματοποιούνται  
πολιτιστικές  εκδηλώσεις.  

 

ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ 

 

Το  Ανακτορικό συγκρότημα του Γαλέριου είναι χτισμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της 
πλατείας Ναβαρίνου. Από τα ευρήματα που διασώζονται ως σήμερα, είναι φανερό στον επισκέπτη, ότι η  
Θεσσαλονίκη κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο διέθετε επιβλητικότητα, μεγαλείο και βρισκόταν σε μεγάλη ακμή.   
Η  Θεσσαλονίκη κατά  τη  Ρωμαιοκρατία αναδείχτηκε ως το σημαντικότερο  εμπορικό,  στρατιωτικό 
και πολιτικό κέντρο της περιοχής των Βαλκανίων, όπως μαρτυρούν οι ιστορικές πηγές και τα αρχαιολογικά 
ευρήματα.  Η  ανέγερση των ανακτόρων πραγματοποιήθηκε στις αρχές του  4ου αιώνα μ.Χ  από τον  
Γαλέριο  Βαλέριο  Μαξιμιανό,  έναν από τους τέσσερις  αυτοκράτορες που διοικούσαν την Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία κατά  τη  διάρκεια της Τετραρχίας.  Ο Γαλέριος ανέλαβε διοικητής του γεωγραφικό 
τμήματος που  περιλάμβανε  και την περιοχή της Θεσσαλονίκης.  Ήταν  Σερβικής  καταγωγής  και  
αναρριχήθηκε  στην  Ρωμαϊκή 

ιεραρχία  λόγω της πετυχημένης στρατιωτικής καριέρας του, αλλά και του γάμου του με την κόρη του 
Διοκλητιανού.  Τα ανάκτορα του Γαλερίου όπως πολλά Ρωμαϊκά κτίσματα ήταν διώροφο,  

μεγάλο, πολυσύνθετο, επιβλητικό, με μεγάλη ανοιχτή αυλή και περιστύλιο.  Κατά την ολοκλήρωσή του 
καταλάμβανε μια ορθογώνια περιοχή συνολικής έκτασης 150.000 τ.μ. που εκτεινόταν από τη Ροτόντα έως 
τη θάλασσα και από το ανατολικό τείχος της Θεσσαλονίκης ως την περιοχή ανάμεσα στην πλατεία 
Ναυαρίνου και τη σημερινή οδό Αγίας Σοφίας.  Το Γαλεριανό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη 
αποτελούσαν τα εξής κτίσματα:  το κυρίως Ανάκτορο,  το Οκτάγωνο,  ο Ιππόδρομος, η Αψίδα του 
Γαλερίου (Καμάρα) και η Ροτόντα.  Το ιδιωτικό λιμάνι του Γαλερίου βρισκόταν δίπλα ακριβώς στο 
ανάκτορό του, στη συμβολή των σημερινών οδών Μητροπόλεως και Δημητρίου Γούναρη.  Στην 
ανατολική πλευρά του ανακτόρου υπήρχε διώροφη στοά με κρήνες και αναβρυτήρια, μια μνημειακή 
βασιλική αίθουσα υποδοχής και ακροάσεων. Στη νοτιοανατολική πλευρά του συγκροτήματος κοντά στον 
Ιππόδρομο βρέθηκε ο χώρος λατρείας του  Ανακτόρου, έν α Νυμφαίο.  Με εξαίρεση τη Ροτόντα και  
την Αψίδα του Γαλερίου (Καμάρα)  τα  οποία  ήταν πάντα ορατά, η ανασκαφή για τα υπόλοιπα 
ευρήματα ξεκίνησε το 1917  από  τον  Γάλλο  αρχιτέκτονα Ernest Hébrard,  ο  οποίος  



τοποθέτησε στον ίδιο αρχαιολογικό άξονα τη Ροτόντα, την Αψίδα και  τη σημερινή πλατεία Ναυαρίνου, 
πιστεύοντας  ότι υπάρχουν σημαντικές αρχαιότητες από κάτω. 

Το κυρίως Ανάκτορο, αποκαλύφθηκε στην ανασκαφή της δεκαετία του 1960 και τοποθετείται στην 
περιοχή της σημερινής πλατείας Ναυαρίνου. Η κύρια είσοδος του ανακτόρου βρισκόταν στην νότια 
πλευρά, ενώ τα δωμάτια χωρίζονταν από διάδρομους.   Σήμερα ο χώρος των Ανακτόρων λειτουργεί ως 
υπαίθριο μουσείο   Παράλληλα στο ανατολικό τείχος της Θεσσαλονίκης και ανατολικά του Ανακτόρου  
είχε κατασκευαστεί ο Ρωμαϊκός Ιππόδρομος.   Ελάχιστα αρχαιολογικά ευρήματα υπάρχουν, τα 
περισσότερα από τα οποία είναι κρυμμένα στα υπόγεια των παρακείμενων πολυκατοικιών.  Ο 
Ιππόδρομος στη Θεσσαλονίκη  όπως και στις υπόλοιπες ρωμαϊκές πόλεις λειτουργούσε ως κέντρο 
ψυχαγωγίας για τους πολίτες και χώρος κοινωνικής δραστηριότητας.  Ιππικοί αγώνες, αρματοδρομίες και 
μονομαχίες γινόταν κατά την προσφιλή συνήθεια των Ρωμαϊκών διασκεδάσεων.  Η συνολική έκταση του 
Ιπποδρόμου ήταν 30.000 τ.μ. και κάλυπτε την σημερινή περιοχή της οδού Ιπποδρομίου, συνολικού μήκους 
450 μέτρων.  Το τέλος της λειτουργίας του Ιπποδρομίου σήμανε η σφαγή των 7.000 Θεσσαλονικέων μετά 
από εντολή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, ως τιμωρία για τη δολοφονία του Γότθου διοικητή της πόλης 
Βουτέριχου  Στη μνήμη των κατοίκων της Θεσσαλονίκης η περιοχή  έμεινε με τον ονομασία “ποδρόμι” 
και την χρησιμοποιούσαν μέχρι την απελευθέρωση της πόλης  από  τους Τούρκους. 

 

ΚΑΜΑΡΑ 

Η Αψίδα του Γαλερίου, γνωστή στους κατοίκους  και στους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης ως Καμάρα, 
είναι μαζί με την Ροτόντα τα πλέον σημαντικά απομεινάρια του ανακτορικού συγκροτήματος και 
αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα μνημεία της πόλης από τη Ρωμαϊκή περίοδο.  Η αψίδα στεκόταν στην 
βόρεια είσοδο του ανακτόρου, ένα είδος μνημειακής πύλης που κατασκευάστηκε για να τιμήσει τη 
νικηφόρα εκστρατεία του Γαλερίου έναντι των Περσών. Βρίσκεται πάνω από τη σημερινή Εγνατία οδό 
ανάμεσα στη Ναυαρίνου και την Ροτόντα.  Είναι προγενέστερη του Ανακτόρου, κομμάτι της στεγασμένης 
στοάς που αποτελούνταν από καμάρες και τόξα και συνέδεε το κυρίως ανάκτορο με την Ροτόντα. 
Διακοσμήθηκε με αναπαραστάσεις των νικηφόρων μαχών του Γαλερίου επί των Περσών. 

ΡΟΤΟΝΤΑ 

Στην  βόρεια  πλευρά  του  Ανακτορικού  Συγκροτήματος βρίσκεται το κτίριο της Ροτόντας, ένα 
κτίσμα κυκλικής μορφής.  Η αρχική χρήση του εικάζεται ότι ήταν ναός αφιερωμένος στη λατρεία του Δία 
ή των Καβείρων και χρησιμοποιούνταν για τις επίσημες λατρευτικές τελετές των Ρωμαίων. Ίδιο σε 
εμφάνιση είναι το Πάνθεον, το οποίο βρίσκεται στη Ρώμη.   Στο πέρασμα των αιώνων μετατράπηκε σε 
χριστιανική εκκλησία των Ασωμάτων Δυνάμεων ή  Αρχαγγέλων και υπέστη τις πρώτες αλλαγές, αφού 
προστέθηκαν χώροι απαραίτητοι για τα τελετουργικά της νέας θρησκείας και τα εξαιρετικά ψηφιδωτά στο 
εσωτερικό του ναού που διασώζονται έως σήμερα.  Μετά την  κατάκτηση της  Θεσσαλονίκης  από  
τους  Τούρκους  η  Ροτόντα  μετατρέπεται  σε  τζαμί.  Τότε προστίθεται ο μιναρές με  αρχικό  
ύψος  35,85 μέτρα.  Μετά το σεισμό του 1978 ωστόσο μεγάλο μέρος του γκρεμίστηκε.  Σήμερα η 
Ροτόντα είναι γνωστή ως ναός του Αγίου Γεωργίου, από το ομώνυμο εκκλησάκι που βρίσκεται δίπλα της 
επί της οδού Αποστόλου Παύλου.   Η Ροτόντα είναι πλέον ανοιχτή για το κοινό και λειτουργεί ως 
Μουσείο.  Οι  εργασίες αποκατάστασης της, ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015.  

ΠΡΩΤΗ   ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  395-1025: 
Οι  ναοί  της  πρώτης  περιόδου, όταν το   κράτος  ήταν  το  ισχυρότερο  στον  κόσμο και η   
Θρησκεία  νέα  και  ενθουσιώδης, ήταν  μεγάλες  και  φωτεινές.   

Το  μέγεθος  και  η  φωτεινότητα  δημιουργούσαν  στους  πιστούς την  αίσθηση  του  
μεγαλείου  του  Θεού  και  του  κράτους..    

 



ΝΑΟΙ   του 5ου  αιώνα:   

ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:  

στην  οδό  Αγίου  Δημητρίου,  στο  τέλος  της  Αριστοτέλους,  

Είναι  πεντάκλιτη  Βασιλική, έχει  δηλαδή  4  σειρές  κολόνες, στην  ανατολική  πλευρά  
υπάρχει  εγκάρσιο  κλίτος κάτω  από  το  οποίο  βρίσκεται  ο  τάφος  του  Αγίου.   

ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ: 

στην  οδό  Αγίας  Σοφίας  λίγο  πάνω  από  την  Εγνατία.  

Αποτελεί  χαρακτηριστικό  δείγμα  τρίκλιτης  βασιλικής,  έχει  δηλαδή  δύο  σειρές  κολόνες..  

Πήρε  το  όνομά  της  από  μία  εικόνα  της  Παναγίας.  

Στον  γλυπτικό  της  διάκοσμο  ξεχωρίζουν   τα  ιωνικά  κιονόκρανα  από  την  Προποντίδα,   

κατασκευασμένα  σε  εργαστήρια  Κωνσταντινούπολης,  με  διακόσμηση  φυτικού  θέματος,  
γνωστή  ως  ΄΄πριονωπή  ακανθία΄΄ ,   οι  δε  κίονες  του  νάρθηκα  φτιάχτηκαν  από  
πράσινο  θεσσαλικό  μάρμαρο.   Οι  αγιογραφίες  ανάγονται  στον  13ο  αιώνα.   

 

ΌΣΙΟΣ  ΔΑΒΙΔ (μονή Λατόμου):   

στην  Ανω  πόλη,  πάνω  από  την  οδό  Αγίας  Σοφίας.  

Έχει  μία  ζωγραφιά  με  τον  Χριστό  αγένειο, όπως  τον  φαντάστηκε  ο  προφήτης,  
δηλαδή  σαν  Άγγελο.  

 

ΑΓΙΟΣ  ΜΗΝΑΣ:   

στην  οδό  Ίωνος  Δραγούμη  και  Βασιλέως  Ηρακλείου,  τρίκλιτη  βασιλική.   

Ήταν  ο   μοναδικός  Χριστιανικός   ναός  που  λειτουργούσε  επί  τουρκοκρατίας.   

Καταστράφηκε  από  βομβαρδισμό  των    Βενετών  το  1687  και  ξανακτίστηκε  το  1890.   

Το  1912  τελέστηκε  η  δοξολογία  για  την   απελευθέρωση  της  Θεσσαλονίκης  παρουσία  
του  αρχιστράτηγου-διαδόχου  Κωνσταντίνου.   

 

ΑΓΙΑ  ΣOΦΙΑ: 

Βασιλική  με  τρούλο, σε   απομίμηση  της  Αγίας  Σοφίας  της    Κωνσταντινούπολης. 

Μετατράπηκε  σε  καθολικό  ναό  την  περίοδο  της  Φραγκοκρατίας  από  το    1204.  

Έγινε       μητροπολιτικός  ναός  μετά  την  ανάκτηση  της  Θεσσαλονίκης  από  τους  
Βυζαντινούς  το  1246.   Το  1523  μετατράπηκε  σε  τζαμί  μέχρι  την  απελευθέρωση  της  
πόλης,  οπότε  επανήλθε  στη  ορθόδοξη  λατρεία. Βομβαρδίστηκε  από  τους  Γερμανούς  το  
1941. 

 



 

ΜΕΣΗ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  640-1025: 
Τον  9ο  αιώνα  χτίζεται  η   Μονή  ΑΓΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΑΣ στην  οδό  Ερμού,   

κάηκε  το  1917  και  ξανακτίστηκε  το    1935.   

 

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  1025- 1453: 

Το  Βυζάντιο  χάνει  όλες  τις  ανατολικές  επαρχίες, την  εξουσία  παίρνουν  οι  μεγάλοι  
γαιοκτήμονες,   

με  αποτέλεσμα  να  παραμεληθεί  ο  στρατός, η  θρησκεία  στρέφεται  προς  το  μυστικισμό 
όταν  επικρατούν  οι  «ησυχαστές» και   αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  οι  εκκλησίες να  είναι  
μικρές  και   στενάχωρες   στο  εσωτερικό  τους. Ωραίες  είναι  μόνο  από  έξω.     

 

ΠΑΝΑΓΙΑ   ΤΩΝ  ΧΑΛΚΕΩΝ  

στην  Εγνατία,  πλατεία  Αριστοτέλους,  σταυροειδής  με  τρούλο. Έχει  άλλους  δύο  τρούλους  
στον  πρόναο.   

 

ΆΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   

στην  Ιασωνίδου,  κοντά  στην   Καμάρα, σταυροειδής  με  τρούλο,  έχει  άλλον  ένα  τρούλο  
στον  πρόναο. Είναι  μετόχι  της   Αγίας  Θεοδώρας 

 

ΆΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ορφανός   

Επάνω  από  το  Γ΄ Γυμνάσιο,  στην  οδό  Αποστόλου  Παύλου. 

 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  του  Σωτήρος   

απέναντι  από  την  Καμάρα, σταυροειδής με τρούλο, είναι   μετόχι  της  Αγίας   Θεοδώρας. 

  

ΑΓΙΟΙ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ  

Ο   Ναός  των  Αγίων  Αποστόλων  βρίσκεται  στο  δυτικό  μέρος  της  πόλης,  στην  
ομώνυμη  πλατεία,  πολύ  κοντά  στα  δυτικά  τείχη,  κοντά  στην  αρχή  της  οδού  Αγίου  
Δημητρίου.   

Εχει  μήκος 19  μέτρα  και  πλάτος  17.   Το  ύψος  του  κεντρικού  τρούλου  φτάνει  τα  
16.   

Σύμφωνα  με  σωζόμενες  επιγραφές  το  μνημείο  ιδρύθηκε  την  περίοδο  1310-1314.  
Σύμφωνα  με  τρεις  σωζόμενες  επιγραφές (στην  είσοδο,  στα  κιονόκρανα  και  σε  
κεραμοπλεστικές) το  μνημείο  ιδρύθηκε  με  χορηγία  του  οικουμενικού  πατριάρχη  Νίφωνος 



Α΄.  αργότερα  συνέχισε  τις  εργασίες  ο  μαθητής  του  και  ηγούμενος  της  μονής  
Παύλος,  όπως  μαρτυρεί  η  επιγραφή  στον  ανατολικό  τοίχο  του  νάρθηκα.  Οι  Τούρκοι  
το  μετέτρεψαν  σε  τζαμί  εκατό  χρόνια  μετά  την  άλωση γκρεμίζοντας  το  καμπαναριό  
και  σκεπάζοντας  τις  τοιχογραφίες. Την  ίδια  περίοδο  χτίζονται  και  τα  γειτονικά  λουτρά  
Φοίνιξ.   Τώρα  τα  ψηφιδωτά  έχουν  καθαριστεί.   Παλαιότερα  ήταν  καθολικό  μονής,  
από  την  οποία  σώζονται  το  πρόπυλο  και  η   δεξαμενή.  Και  θεωρείται  ότι  ήταν  
αφιερωμένη  στην  παναγία,  όπως  μαρτυρά    και  ο  ευρύς  κύκλος  θεμάτων  των  
τοιχογραφιών  που  απεικονίζουν  σκηνές  από  τον  Βίο  της  Παναγίας.  Η  επωνυμία  Αγιοι  
Απόστολοι  είναι  μεταγενέστερη.  Ανήκει  στο  τύπο  των  πεντάτρουλων  τετρακιόνων  
εγγεγραμμένων  ναών  με  νάρθηκα  και  περίστωο.  Στα  ανατολικά  υπάρχουν  δύο  
παρεκκλήσια.   Το  κεντρικό  μέρος  του  ναού  καλύπτεται  από  τρούλο ο  οποίος  
πλαισιώνεται  από  άλλους  τέσσερις  στις  γωνίες.  Τα  πολλαπλά  επίπεδα  όπου  
αποτυπώνεται  όπου  αποτυπώνεται  έντονα  το  σημείο  του  σταυρού,  η  πλινθόκτιστη  
ανωδομή,  οι  ραδινοί  τρούλοι,  οι  πολύπλευρες  κόγχες  του  ιερού  βήματος,   τα  
αψιδώματα,  τα  τόξα,  οι  ημικιονίσκοι,  τα  δίβολα  και  τρίβολα  συντελούν  στην  
δημιουργία.  Οι  τοιχογραφίες  έχουν  θέματα  από  την  παλαιά  και  καινή  Διαθήκη.  

 

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ο  Ναός  της  Αγίας  Αικατερίνης  είναι  μία  ύστερη   Βυζαντινή  Εκκλησία  στη  δυτική  
πλευρά  της  Ανω  πόλης  στην  οδό  Τσαμαδού  κοντά  στα  βυζαντινά   τείχη.  Κτισμένη  
το  1320 μ.Χ   έχει  αρκετά  μικρό  μέγεθος,  ενώ  σαν  θρησκευτικός  χώρος  διαπνέεται  
από  μια  πολύ  πιο  ήσυχη  ατμόσφαιρα  σε  σχέση  με  τους  μεγαλύτερους  ναούς  της  
πόλης.  Μετατράπηκε  σε  τζαμί  από  το  1500  περίπου.  Τότε  χτίστηκε  και  ο  μιναρές  
που  κατεδαφίστηκε  το  1912.   Πολλές  από  τις  επεμβάσεις  αποκαταστάθηκαν  με  τις  
αναστηλωτικές  και  στερεωτικές  εργασίες  του  1946.  Αφαιρέθηκαν  τα  κονιάματα  που  
είχαν  προσθέσει  οι  Τούρκοι,  για  να  αποκαλυφθούν  οι  πολύ  ενδιαφέρουσες  
τοιχοποιίες  στο  εξωτερικό  και  στο  εσωτερικό,  τμήματα  τοιχογραφιών  σύγχρονων  με  το  
ναό.  Ο  ναός   αποτελεί  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  εγγεγραμμένου  σταυροειδή  με  
τρούλο.  Εχει  μία  κλειστή  περιμετρική  στοά   που  σκεπάζεται  με  4  τρούλους  στις  
γωνίες.   Στα  ανατολικά  υπάρχουν  δύο  μικρά  παρεκκλήσια.  Ο  ναός  έχει  4  καμάρες  
πάνω  στις  οποίες  στηρίζεται  ο  κεντρικός  τρούλος,  ο  οποίος  είναι  εγγεγραμμένος  σε  
τετράγωνο  σταυρό.  Γύρω  από  το  τετράγωνο  της  βάσης  του  τρούλου  αναπτύσσεται  
προς  τις  τρεις  κατευθύνσεις (νότος, δύση, βοράς), ένα  χαμηλωμένο  κλίτος,  που  δίνει  
μεγαλύτερη  ευρυχωρία  στο  ναό  και  προσθέτει  κομψότητα  και  μορφολογικό  
ενδιαφέρον,  καθώς  στις  4  γωνίες  του  κλίτους  ανυψώνονται  ισάριθμοι  τρούλοι.  Βασικό  
χαρακτηριστικό  του  μνημείου  είναι  οι  περίτεχνες  εξωτερικές  τοιχοποιίες  του  με  τα  
πλούσια  κεραμοπλαστικά  κοσμήματα.  Όλες  οι  όψεις  του  ναού  είναι  κατάσπαρτες  από  
τυφλά  αψιδώματα,  μικρές  κόγχες,  δίβολα  και  τρίβολα  ανοίγματα,  δηλαδή  παράθυρα  
με  δύο  τοξωτά  ανοίγματα,  μεταξύ  των  οποίων  τοποθετείται  συνήθως  διαχωριστικός  
κιονίσκος,  πλίνθινοι  ημικίονες,  θωράκια,  δηλαδή  μαρμάρινες  τετράγωνες  πλάκες  που  
χωρίζουν  το  ναό  από  το  ιερό  βήμα,  κοσμήτες  (γείσα)  που  σε  συνδυασμό  με  την  
με  την  κλιμάκωση  των  στεγών  διασπούν  τους  όγκους  και  δημιουργούν  μία  
ανάλαφρη  και  εκλεπτυσμένη  κατασκευή.  Εξετάζοντας  τη  διάταξη  των  χώρων  και  τη  
μορφολογία  του  ναού,  ο  επισκέπτης  παρατηρεί  πολλές  ομοιότητες  με  το  ναό  των  
Αγίων  Αποστόλων.  Η  ομοιότητα  αυτή  είναι  εμφανής  τόσο  στα  δομικά  στοιχεία  όσο  
και  στον  τρόπο  κτισίματος  των  τοίχων.  Οι  ερευνητές  λένε  πως  η  ύπαρξη  των  
μνημείων  αυτών 

αποδεικνύει  πως  από  τον  11ο  ως  τον  14ο  αιώνα  στη  Θεσσαλονίκη  υπήρχαν  
έμπειροι  τεχνίτες  στην  ανέγερση  ναών  και  η  εμπειρία  αυτή  κληροδοτήθηκε  και  
στους  Ελληνες  οικοδόμους  κατά  την  Τουρκοκρατία.  Σήμερα  σώζονται  στην  κόγχη  του  
Ιερού  Βήματος  Ιεράρχες  και  η  κοινωνία  των  Αποστόλων.  Στον  κεντρικό  τρούλο  



προφήτες  και  άγγελοι  γύρω  από  τον  παντοκράτορα.  Στον  κυρίως  να΄ παραστάσεις  από  
τα  θαύματα  του  Κυρίου:  Γάμος  της  Κανά,  Θεραπεία  του  παράλυτου,  ίαση  του  
τυφλού,  ίαση  του  λεπρού,  ο  Χριστός  που  ησυχάζει  τα  νερά  της  λίμνης  και  ο  
διάλογος  με  την  Σαμαρείτιδα.  Στον  βορειοδυτικό  τρούλο  υπάρχει  ο  Χριστός  
Εμμανουήλ.  Στο  νάρθηκα  η  Δευτέρα  παρουσία.  Τα  ζωηρά  τους  χρώματα,  τα  πλούσια  
διακοσμημένα αρχιτεκτονήματα,  οι  δυναμικές  μορφές  με  το  ελεύθερο  πλάσιμο  
συνοψίζουν  τα  βασικά  γνωρίσματα  της  τέχνης  του  14ου  αι.  μια  προσεκτικότερη  ματιά  
στο  κυρίως  κτίσμα  σίγουρα  θα  προκαλέσει  εντύπωση  καθώς  θα  μας  αποκαλύψει  τα  
καλοδου-λεμένα  υπέροχα  χρωματισμένα  μάρμαρα  που  έχουν  προστεθεί,  κάτι  εξαιρετικά 
σπάνιο  για  τα  δεδομένα  της  Βυζαντινής  Ναοδομίας.  Ο  ναός  της  αγίας  Αικατερίνης  
αποτελεί  αρχιτεκτονική  κληρονομιά  για  την  πόλη  μας  και  αξίζει  ο  κόπος  της  
διαδρομής.  Και  αν  ακόμη  κρύβεται  ανάμεσα  στις  πολυκατοικίες,  θα  δεις  ότι  
ξεχωρίζει.   

 

 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ  

Ο  ναός  του  Προφήτη  Ηλία  βρίσκεται   στη  βορειοδυτική   περιοχή  της  άνω  πόλης  
στη  σημερινή  συμβολή  της  οδού  Ολυμπιάδος  με  την  οδό  Προφήτη  Ηλία,  σε  ένα  
φυσικό  ύψωμα  που  παλιότερα  έκανε  τον  ναό  να  δεσπόζει  στην  πόλη.    Χτίστηκε  
το  πάνω  στα  ερείπια  ανακτόρου  που  καταστράφηκε  το  1342  από  την  εξέγερση  των  
Ζηλωτών.   Αρχικά  ο  ναός  ταυτιζόταν  από  τους  ερευνητές  με  το  καθολικό  της  Νέας  
Μονής.  Εχει  προταθεί  η  ταύτιση  της   με  τη  μονή  Ακαπνίου,  ένα  σπουδαίο  
μοναστήρι  της  Θεσσαλονίκης,  στενά  συνδεδεμένο  με  τη  δυναστεία  των  Παλαιολόγων.  
Η  νέα  μονή  ιδρύθηκε  από  το  μοναχό  Μακάριο  Χούμνο,  γόνο  παλιάς  οικογενείας  
της  πόλης  και  από  τις  πλουσιότερες  της  αυτοκρατορίας,  και  ήταν  αφιερωμένη  στην  
παναγία.  Παρόλα  αυτά,  αυτό  μάλλον  δεν  ευσταθεί,  αφού  οι  τοιχογραφίες  του  
νάρθηκα  μαρτυρούν  ότι  πρόκειται  για  ναό  αφιερωμένο  στο  Χριστό,  ενώ  ο  αριθμός  
17  μοναχών  που  ορίστηκαν  από  τον  Μακάριο  Χούμνο  για  τη  νέα  μονή  ήταν  πολύ  
μικρός  για  ένα  ναό  με  το  μέγεθος  του  προφήτη  Ηλία.    Λίγο  μετά  την  κατάληψη  
της  πόλης  από  τους  Τούρκους  το  1430,  ο  ναός    μετατράπηκε   σε  τζαμί  από  τον  
Μπαντραλή  Μουσταφά  πασά  και  μετονομάστηκε  σε  Sarayll  τζαμί.  Στα  πεντακόσια  
σχεδόν  χρόνια  δουλείας  που  μεσολάβησαν  μέχρι  την  απελευθέρωση  της  Θεσσαλονίκης  
το  1912  και  την  απόδοσή  του  κτιρίου  εκ  νέου  στην  ορθόδοξη  λατρεία,  η  πρώτη  
ονομασία  του  ξεχάστηκε  τελείως. Οι  ανασκαφικές  εργασίες   που  πραγματοποίησε  η  
Εφορεία  Αρχαιοτήτων  στον  περιβάλλοντα  χώρο του  ναού  έφεραν  στο  φως  αρχιτεκτονικά  
κατάλοιπα  επάλληλων  κατασκευαστικών  φάσεων,  χρονολογημένα  από  τους  
παλαιοχριστιανικούς  μέχρι  τους  μεταβυζαντινούς  χρόνους.  

Η  σημερινή  του  μορφή  είναι  αποτέλεσμα  αναστηλώσεων  των  ετών  1956-1961,  κατά  
τις  οποίες  ανακατασκευάστηκαν  το  περίστωο,  οι  τρούλοι  του  νάρθηκα  και  τα  δυτικά  
παρεκκλήσια  και  αφαιρέθηκαν  οι  μεγάλες  τούρκικες  προσθήκες.     

Αρχιτεκτονικά  ο  ναός  αποτελεί  μοναδικό  δείγμα  στη  Θεσσαλονίκη.   

Ανήκει  στον  ρυθμό  του   εγγεγραμμένου  σταυροειδή  με  τρούλο  που  αλλιώς  
ονομάζεται   αθωνικός  ή  αγιορείτικος,  αφού  επινοήθηκε  από  τον  άγιο  Αθανάσιο  τον  
Αθωνίτη  που  ήταν  ο  ιδρυτής  της  Μεγάλης  Λαύρας.  Η  μονή  της  μεγίστης  Λαύρας  
του  Αγίου  Ορους  και  η  Αγία  Σοφία  Κωνσταντινουπόλεως  αποτέλεσαν  την  βάση  του  
νέου  αυτού  τύπου.  Ο  τύπος  αυτός  χρησιμοποιήθηκε  αποκλειστικά  για  καθολικά  
μονών  και  εμφανίζεται  για  πρώτη  φορά  εκτός  Αγίου Ορους  στον  προφήτη  Ηλία.  Ο  
κεντρικός  τρούλος  του  ναού,  με  διάμετρο  5,5μ.,  στηρί- ζεται  σε  4  καμάρες  στο  
σχήμα  του  σταυρού.  Εκτός  από  την  αψίδα  του  ιερού  σχηματίζονται  ανάλογες  αψίδες  



στη  βόρεια  και  νότια  πλευρά,  έτσι  ώστε  η  κάτοψη  να  μοιάζει  με  τριφύλλι  
διαθέτει  ακόμα  4  μικρά  διαμερίσματα,  στεγασμένα  επίσης  με  τρούλους,  και  στα  
δυτικά φέρει ευρύχωρο  τετράγωνο  νάρθηκα  με  4  κίονες,  στην  οροφή  του  οποίου  
υπάρχουν  ακόμη  2   

τρούλοι. Τα  ανατολικά  διαμερίσματα  χρησιμοποιούνταν  ως  ΄΄τυπικαρεία΄΄  και  τα  δυτικά  
ως  σκευοφυλάκια.   Μια  μικρή  σκάλα  στον  νότιο τοίχο  της  λιτής  οδηγεί  στον  επάνω  
όροφο,  ένα  στενό χώρο  που  ονομάζεται  ΄΄κατηχούμενον΄΄  και  που  συνδέεται  με  
αυτοκρατορικές  τελετές  και  συναντιέται  μόνο  σε  αυτοκρατορικά  ιδρύματα.   Στη  δυτική  
πλευρά  του  οικοδομήματος  είναι  προσαρτημένη  πλέον  ανοικτή  στοά.  Εξωτερικά  ο  
ναός  είναι  κτισμένος με  σειρά  πελε -κημένων  λευκών  λίθων  που  εναλλάσσονται  με  
διπλές  ή  τριπλές  στρώσεις  πλίνθων.  Μια  σειρά  αντηρίδων  στήριζαν  στατικά  τον  ναό  
και  απομακρύν- θηκαν  κατά  τις  αναστηλωτικές  εργασίες των  1956-61,  δίνοντας  στο  ναό  
τη  σημερινή  του  μορφή.  Η  ανοιχτή  στοά  στα  δυτικά  του  ναού  είναι  κι  αυτή  
αποτέλεσμα  ανακατασκευής.  Στη  θέση  της  υπήρξε  ξύλινο  κεραμοσκεπές  προστέγασμα.  
Πλούσιος  είναι  και  ο  κεραμικός  διάκοσμος  του  ναού.  Από  τη  ζωγραφική  διακόσμηση  
έχουν  σωθεί  λίγες  τοιχογραφίες  στο  νάρθηκα,  στα  παράθυρα  των  χορών,  στα  
τυπικάρια,  στο  περίστωο  και  η  κακή  διατήρησή  τους  καθιστούν  ανέφικτη  μια  
συγκεκριμένη  πρόταση  χρονολόγησής  τους  ενώ  η  ζωγραφική  στα  παρεκκλήσια  είναι  
μεταγενέστερη  από  εκείνη  του  νάρθηκα.  Πάρα  ταύτα,  διακρίνονται  από  ποιότητα  και  
εντυπωσιάζουν  για  τα  πρωτοπόρα  χαρακτηριστικά  τους:  ασυνήθιστος  ρεαλισμός  και  
αίσθηση  του  βάθους  στις  σκηνές,  έντονη  κίνηση,  πληθωρική  διάθεση  και  έκδηλη  
συναισθηματική  φόρτιση  των  μορφών.  Σώζονται  σκηνές  από  τη  ζωή  και  τα  θαύματα  
του  Χριστού,  καθώς  και  μεμονωμένοι  άγιοι.  Τοιχογραφίες  υπήρχαν  και  στις  κόγχες  
της  δυτικής  εξωτερικής  πλευράς  της  λιτής,  από  τις  οποίες  σώζονται  δύο  
παραστάσεις  με  την  Αγία  Αννα,  την  παναγία  και  τον  Χριστό.  Εικάζεται  από  
μελετητές  της  βυζαντινής  τέχνης  ότι  οι  τοιχογραφίες  του  προφήτη  Ηλία  επηρέασαν  
αποφασιστικά  τις  μεταγενέστερες  τοιχογραφίες  μερικών  εκκλησιών  της  περιοχής  της  
Μοράβας  στη  Σερβία.  Σύμφωνα  με  τον  Ιωάννη  Ηλιάδη, δρ Ηλεκτρολογίας  Μηχανικής,  
και  μέλος  του  υπουργείου  πολιτισμού  ως  το  2012,  το  φυσικό  φως  παίζει  πολύ  
σημαντικό  ρόλο  στην  μεγαλειότητα  του  ναού,  όπως  προστάζει  η  γενικότερη  αισθητική  
του  φωτός  στους  Βυζαντινούς  ναούς.  Η  κατανομή  του  φυσικού  φωτός  στο  
εσωτερικό  του  ναού  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον.  Ο  ηλιασμός  του  ναού  
εξαρτάται  από  τον  αριθμό,  τις  διαστάσεις  και  τον  προσανατολισμό  των  παραθύρων.  
Επιπλέον,  σημαντικοί  παράγοντες  που διαμορφώνουν  σε  μεγάλο  βαθμό  την  αισθητική  
του  χώρου  είναι  αφενός  η  ποιότητα  του  χρώματος  του  εισερχόμενου  φωτός  διά  
των  υαλοστασίων,  αφετέρου  το  φως  που  εκπηγάζει  από  τις  μορφές,  τα  χρώματα  
και  τα  σύμβολα  της  εικονογραφίας.  Στη  βυζαντινή  περίοδο  ο  ναός  δέσποζε  στην  
περιοχή  και  σίγουρα  θα  ήταν  ορατός  από  το  κέντρο  της  πόλης.  Το  ηλιακό  φως  
έφτανε  απρόσκοπτα  σε  αυτόν,  από  την  ανατολή  μέχρι  την  δύση  του  ήλιου.  Σήμερα  
εξαιτίας  των  ψηλών  οικοδομών,  οι  ακτίνες  κατά  τις  πρώτες  πρωινές  και  
απογευματινές  ώρες  και  σε  ορισμένες  εποχές   του  έτους  δεν  φτάνουν  στο  ναό  και  
επιπλέον  εμποδίζουν  τη  θέαση  του  μνημείου  από  αρκετά  μνημεία  της  πόλης.  Ο  
φυσικός  φωτισμός  του  προφήτη  Ηλία  οφείλεται  κυρίως  στα  παράθυρα  του  τρούλου  
και  στο  μεγάλο  τρίβολο  παράθυρο  της  κόγχης  του  ιερού  σε  συνδυασμό  με  τις  
γεωμετρικές  αναλογίες  και  τον προσανατολισμό  του  ναού.  Οι  ακτίνες  του  ήλιου  που  
εισέρχονται  από  τα  παράθυρα  του  τρούλου  κατευθύνονται  τις  πρωινές  ώρες  προς  το  
δυτικό  και  το  απόγευμα  προς  το  ανατολικό  σφαιρικό  τρίγωνο.  Ο  πρωινός  φωτισμός  
το  χειμώνα  είναι  εξαιρετικά  έντονος,  επειδή  οι  ηλιακές  ακτίνες  εισέχονται  από  το  
τρόλοβο  παράθυρο  της  κόγχης,  διασχίζουν  ολόκληρο  το  μήκος   του  ναού  και  
φτάνουν  μέχρι  τη  λιτή  και  την  κύρια  είσοδο.  Ολόκληρος  ο  χώρος  του  ναού  
πλημμυρίζει  με  φως.  Συνεπώς  ο  επισκέπτης  του  ναού,  σε  μια  ηλιόλουστη  ημέρα  
έρχεται  αντιμέτωπος  με  ενός  είδους  φυσικού  και  τεχνητού  μεγαλείου  που  
αποτυπώνεται  ανεξίτηλα  στη  μνήμη  του.   



 

Η ιερά Μονή Βλατάδων 

Η Μονή Βλατάδων βρίσκεται στο Βόρεια τμήμα της Άνω Πόλης σε μικρή απόσταση από την εμβληματική 
πορτάρα και το βόρειο τμήμα των Βυζαντινών τειχών, αποτελεί το μοναδικό Βυζαντινό Μοναστικό χώρο ο 
οποίος συνεχίζει να λειτουργεί αδιάκοπα έως και σήμερα. Ιδρύθηκε μεταξύ του 1351-1371 μ.Χ. από την 
αυτοκράτειρα Άννα Παλαιολογίνα με βασιλικό χρυσόβουλο ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό στον ίδιο χώρο να 
υπήρχε προγενέστερος Βυζαντινός Παλαιοχριστιανιοκός Ναός. Ακολούθησε η ανακήρυξη της Μονής σε 
Πατριαρχική και Σταυροπηγιακής με την απευθείας υπαγωγή της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. Στην ύπαρξη του Μοναστηριού αναφέρονται γραπτές πηγές και έγγραφα του 14ου 
και 15ου αιώνα ως Μονή Παντοκράτορα Βλατάδων ή ως Μονή Βλαταίων. Πήρε το όνομά της αό τους 
ιερομόναχους Δωρόθεο και Μάρκο Βλαττή οι οποίοι υπήρξαν και φίλοι του Γρηγορίου του Παλαμά, 
Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Σήμερα από τον αρχικό Ναό σώζονται μόνο το ιερό και συγκεκριμένα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία που περιλαμβάνουν καμπύλα τόξα, ψευτοαετώματα και ημικίονες αφού το 
καθολικό την Μονής έχει δεχθεί πολλές διαδοχικές διαφοροποιήσεις και προσθήκες. 

Τα δομικά και στιλιστικά χαρακτηριστικά των περισσοτέρων κτιρίων της Μονής παραπέμπουν στην 
τεχνοτροπία που εφαρμοζόταν κατά την εποχή των Παλαιολόγων ενώ οι τοιχογραφίες που φιλοξενούν, 
ανάγονται στον 14ο αιώνα. 

Στη Μονή φιλοξενούνται ιερά ιστορικά και καλλιτεχνικά θρησκευτικά κειμήλια καθώς και πολλά 
σημαντικά χειρόγραφα.  

14ος  αιώνας  Άγιοι  Ταξιάρχες:   
Βρίσκεται  στην  Άνω  πόλη,  τρίκλιτη  βασιλική.  

Επί  τουρκοκρατίας  όλες  οι  εκκλησίες  έγιναν  τζαμιά  εκτός  τον  Αγιο  Μηνά  και   

τις  μονές  Βλατάδων  και  Αγίας  Θεοδώρας.   

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1430-1912 
ΤΟΥΡΚΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ:  

οι  Τούρκοι  την  περίοδο  της  ακμής  τους  κατασκευάζουν μεγάλα  δημόσια  κοινωφελή   
κτίρια. 

1444:  Λουτρά  ΜΠΕΗ  ΧΑΜΑΜ  στην  πλατεία  Αριστοτέλους  με  Εγνατία.  Λειτουργούσαν  
μέχρι  πρόσφατα  ως  Λουτρά  Παράδεισος  

1460:   αγορά  ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ,    Βενιζέλου  με  Εγνατία. 

1468:  Τζαμί   ΑΛΚΑΖΑΡ  στην  διασταύρωση  Εγνατίας  με  Βενιζέλου,  

1484:   Αλατζά  Ιμαρέτ στην  Κασσάνδρου:  ήταν  πτωχοκομείο,  δηλαδή  φιλοξενούσε  τους     
φτωχούς  που  δεν  μπορούσαν  να  πληρώσουν  ξενοδοχείο.   

1550:   ΛΟΥΤΡΑ  Γιαχουντί  Χαμάμ   (ΛΟΥΛΟΥΔΑΔΙΚΑ): στην  διασταύρωση  Βασιλέως   
Ηρακλείου   με  Κομνηνών. 

1580:  ΑΙΓΛΗ   ΓΕΝΙ  ΧΑΜΑΜ, Κασσάνδρου  με Αγίου Νικολάου  δίπλα στον Άγιο Δημήτριο. Ήταν  
λουτρά.  Τώρα  λειτουργεί  σαν  ταβέρνα  με  μουσική.   



NEEΣ    ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ     
Οι  Έλληνες  από  το  1700  αναπτύσσονται  οικονομικά. Αυτό  φαίνεται  από  το  πλήθος  
εκκλησιών  που  χτίζονται.  Από  τις  εκκλησίες   καταλαβαίνουμε  ότι  οι  Έλληνες  
κατοικούσαν  στην  Ανατολική  πλευρά  της  πόλης, ενώ  οι  Εβραίοι  στην  δυτική και  οι  
Τούρκοι  στην  άνω  πόλη 

 

1716:  ΝΑΟΣ   ΝΕΑ  ΠΑΝΑΓΙΑ  στην  Δημητρίου  Γούναρη  και  Μητροπόλεως,  

1802:  ΝΑΟΣ  ΛΑΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ:  στην  Ολυμπιάδος,   στη  θέση  παλιού  καθολικού  γυναικείας  
μονής  που   ήταν  μετόχι  της  Μονής  Βλατάδων.  

 

1818:  ΆΓΙΟΣ  Αθανάσιος  στην  Εγνατία. 

1818:   ΠΑΝΑΓΟΎΔΑ:  στην   Εγνατία  με  Παλαιών  Πατρών  Γερμανού.  

1841:  ΥΠΑΠΑΝΤΗ:  στην  Εγνατία,  απέναντι  από  την  Καμάρα. 

1860:  Άγιος  Αντώνιος  στην  Φιλικής  Εταιρίας. 

 ΝΕΟΤΕΡΑ   ΚΤΙΡΙΑ:  

 

Τον  19ο  αιώνα   η   Οθωμανική  αυτοκρατορία  εκσυγχρονίζεται. Χτίζονται  μεγάλα  δημόσια   
και  ιδιωτικά   κτίρια.  

1852:   Μέγαρο   Fratelli Cauchi   στα   Λαδάδικα 

1879:  ΤΟΥΡΚΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ:  Κασσάνδρου  54,  δίπλα  στον  Αγιο  Δημήτριο. 

1879:   ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ:  Φλέμινγκ  17 

1888:  ΦΙΛΟΣΟΧΗ  Σχολή.  Ήταν  στρατιωτικό  νοσοκομείο. 

1890:  ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟΣ  σχολή:  Μανουσογιανάκη -  Φιλική Εταιρίας.  

Στέγασε  το  Ελληνικό    Γυμνάσιο.   

1893:  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ:   Εγνατία  απέναντι από την Καμάρα. 

1896:  Μέγαρο  Νάτσινα  Εδέσσης 3  στα  Λαδάδικα 

1899:  ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ  εστία.  Εγνατίας  109:  ήταν  νοσοκομείο 

1900:  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,  Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης  

1900   Βίλα  Πετρίδη,  απέναντι  από  τα  Δικαστήρια 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ  ΤΗΣ  ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ  ΕΞΟΧΩΝ:   
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ  ΟΛΓΑΣ – ΣΟΦΟΥΛΗ 
Από  το  1850  και  μετά   οι  πλούσιοι  φεύγουν  από  το  κέντρο  και  χτίζουν  όμορφες  
βίλες  στην  «συνοικία  των  εξοχών»   όπως  ονομαζόταν  τότε  η  Βασιλίσσης  Ολγας  και  
η  Σοφούλη  όπου  έκαναν  τα  μπάνια  τους  στη  θάλασσα. 



Βίλα Χατζηλαζάρου ή Σιάγα 

Στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης  Όλγας και Π. Συνδίκα βρίσκεται το Μέγαρο Σιάγα. Η οικοδόμηση του 
έγινε το 1890. 

Η αρχιτεκτονική του κτιρίου. Ο Αθηναίος Ξενοφώντας Παιονίδης επέλεξε να κατασκευάσει ένα κτίριο σε 
νεοκλασικό ρυθμό Το κτίριο είναι ημιτριώροφο.  Στο ισόγειο υπάρχουν δύο είσοδοι, μία επί της Βασ. 
Όλγας και μία επί της Π. Συνδίκα με προστώα που σχηματίζονται από κολώνες κορινθιακού ρυθμού. Οι 
εξώστες που βρίσκονται πάνω από τα προστώα διακοσμούνται από μπαλούστρα και υπάρχει η 
παράλληλη επανάληψη στην κεραμοσκεπή. Στα μεγάλα ανοίγματα του δευτέρου ορόφου εκατέρωθεν των 
εξωστών υπάρχουν μικρά μπαλκόνια με μεταλλικά κιγκλιδώματα. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα 
διακοσμητικά που υπάρχουν πάνω από τις θύρες και στις γωνίες του κτιρίου, όπου σχηματίζουν 
ψευδοκολώνες με κορινθιακό κιονόκρανο είναι κατασκευασμένα από κονίαμα. Επιπλέον, το κτίριο 
περιβάλλεται από κήπο με δέντρα και καλλωπιστικά φυτά. Βεβαίως, πέρα από την εξωτερική εμφάνιση ο 
νεοκλασικός ρυθμός υπάρχει και στο εσωτερικό του κτιρίου. Ξύλινα ταβάνια με γεωμετρικά σχέδια στον 
πρώτο όροφο, θαυμάσια ανάγλυφα φατνώματα στο δεύτερο όροφο, τζάκια, καθώς και ξυλόγλυπτες 
θύρες με ανθέμια για πόμολα, πανάκριβοι καθρέφτες και έπιπλα ιδιαίτερης αισθητικής σε όλους τους 
χώρους της οικίας. 
 
Τα τελευταία χρόνια το κτίσμα βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση τη δεκαετία του 80 και του 90, 
γεγονός που οφειλόταν στη συνεχή φροντίδα των ιδιοκτητών του. Τα τελευταία 10-15 χρόνια οι φθορές 
έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο εμφανείς, αφού δεν έχουν βρεθεί αγοραστές για το κτήριο και δεν 
υπάρχει κάποιος που φροντίζει για την συντήρηση και την καθαριότητά του. 

Βίλα Χιρς 

Η Βίλα Χιρς, γνωστή και ως Βίλα Μπενί Φερνάντεζ. Κατασκευάστηκε το 1900 σε σχέδια του Π. Αριγκόνι. Οι 
σημερινοί ιδιοκτήτες της έπαυλης βρίσκονται στη Γαλλία και είναι κληρονόμοι του αρχικού ιδιοκτήτη. 

Το κτήριο αυτό το συνοδεύει μια ιστορία δυσάρεστων αναμνήσεων και θλιβερών γεγονότων (όπως 
συμβαίνει με πολλά από τα αρχοντικά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης). Κι αυτό οφείλεται στο γεγονός πως 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής, στεγάστηκε εκεί η Γκεστάπο αλλά και η αδίστακτη Sipo-SD, που ήταν η 
ένωση της Γερμανικής Αστυνομίας με την «Υπηρεσία Ασφαλείας» και αποτελούσε την κύρια αρχή 
ασφαλείας του ναζιστικού καθεστώτος, με αρχηγό τον -πιο ειδεχθή, ίσως, εγκληματία των Ναζί-  
Ρείνχαρντ  Χάιντριχ. επηρεάστηκαν άμεσα από αυτό. Έτσι, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, που αναφέρουν 
πως ορισμένα βράδια ακούγονται μέσα από το κτήριο κραυγές οδύνης και πόνου, από τους 
αντιστασιακούς Έλληνες που βασάνιζε η Γκεστάπο! Τέτοιου είδους θρύλοι και «παραδόσεις» έχουν 
δημιουργηθεί και συνεχίζουν να ανατροφοδοτούνται από πολλούς κατοίκους της γύρω περιοχής. 
Την εποχή του Εμφύλιου πολέμου, στο κτήριο στεγάστηκε το Α’ Αστυνομικό Τμήμα της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Ενώ, οι απόψεις των παλαιότεροι θυμούνται πως μέχρι τις αρχές της δεκαετίας τους.1980, 
λειτουργούσε τα Χριστούγεννα ως κατάστημα παιχνιδιών και χριστουγεννιάτικων στολιδιών. Επιπλέον, σε 
όλη την περίμετρο του κτιρίου υπάρχουν ορισμένα από τα ομορφότερα, σκαλισμένα ανάγλυφα σε κτίρια 
της πόλης. 

Βίλα Αλλατίνι ( Βασιλίσσης Όλγας 198) 

Έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι.  Χτίστηκε το 1888 σαν εξοχική κατοικία της Οικογένειας 
Αλλατίνι.  Χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία και φυλακή του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ του Β', ως το κτίριο 
του νεοϊδρυόμενου τότε Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, ως νοσοκομείο, ενώ σήμερα εκεί εδρεύει ο 
Νομάρχης Θεσσαλονίκης και μέρος των υπηρεσιών της Νομαρχίας 

Από το 1909 μέχρι το 1912 χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία και φυλακή του σουλτάνου  Αβδούλ Χαμίτ του 
Β', που εκθρονίστηκε από τους Νεότουρκους. Το 1926 στέγασε το νεοϊδρυόμενο τότε Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης, ενώ στον πόλεμο του  40-41 χρησιμοποιήθηκε  σαν  νοσοκομείο.    Σήμερα  στη  
Βίλα Αλλατίνι,  εδρεύει  ο   Περιφερειάρχης  Θεσσαλονίκης  και μέρος  των  υπηρεσιών  της  
Περιφέρειας. 



Ο πύργος «Chateau mon bonheur» 

Ο πύργος «Chateaumonbonheur» βρίσκεται στη λεωφόρο Βασ. Όλγας 110...στον "Πύργο της Ευτυχίας 
μου"! Χτισμένος το 1890, λόγω μεγάλου έρωτα του ιδιοκτήτη για την σύζυγό του την Ευτυχία! 

Το Chateaumonbonheur (ο Πύργος της Ευτυχίας μου), γνωστός και ως «Κόκκινοι Πύργοι», όπως και τα 
άλλα πανέμορφα κτίρια –βίλες της Βασιλίσσης  Όλγας, αποτελούσαν την συνοικία των «εξοχών». Ήταν οι 
Θερινές κατοικίες των ιδιοκτητών τους. 

Το Chateaumonbonheur έχει κομψότητα μεσαιωνικού ρυθμού και εξαιρετική αρχιτεκτονική αρμονία. Στην 
έξω «θύρα» υπήρχε η μεγάλη χρυσή επιγραφή "Chateaumonbonheur"... Χτίστηκε το 1890 από τον 
Δημήτρη  Ιωαννίδη  Τσακιρντέκη, σε παραθαλάσσιο οικόπεδο, απέναντι από την εκκλησία της 
Αναλήψεως και είχε δύο κτίσματα: ένα μέγαρο με δύο πατώματα κι ένα καφενείο με σάλα και δωμάτια 
γύρω γύρω. Τα σχέδια ήταν του αρχιτέκτονα Φρειδερίκου Σαγιό και κόστισε συνολικά 140.000 γρόσια.  

Τα κτίρια αυτά, με τις ενετικές επάλξεις και τα συμπαγή κόκκινα τούβλα, χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από 
τα εκπαιδευτήρια Σχοινά σαν οικοτροφείο. Ύστερα από τον πόλεμο μπήκαν μέσα πρόσφυγες και πολύ 
αργότερα εγκατασταθήκαν οι Πρόσκοποι. 

O Πύργος της Ευτυχίας έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο με υπουργική απόφαση του 1984. 

Βίλα Μπιάνκα  

Η Κάζα Μπιάνκα ή Βίλα Μπιάνκα (βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βασ. Όλγας και  Σοφούλη 
στη Θεσσαλονίκη) είναι πολυτελής κατοικία η οποία χτίστηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα από τον 
Ιταλοεβραίο βιομήχανο και εμπορικό αντιπρόσωπο Ντίνο Φερνάντεζ Ντίαζ σε σχέδια του Πιέτρο 
Αρριγκόνι. 

Τελικά το 1993 συντάχτηκε μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου από ομάδα αρχιτεκτόνων και πολιτικών 
μηχανικών με επικεφαλής τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο και οι εργασίες αναστήλωσης έγιναν την 
τριετία  1994-1997.  Σήμερα  στην Κάζα Μπιάνκα στεγάζεται η Δημοτική Πινακοθήκη της 
Θεσσαλονίκης 

Το κτίριο: Στα τέλη του 19ου –αρχές 20ου αιώνα κυριάρχησε στη Θεσσαλονίκη το αρχιτεκτονικό ρεύμα 
του εκλεκτικισμού. Το αρχιτεκτονικό αυτό ρεύμα συνδύαζε στοιχεία από διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς 
ρυθμούς, τα οποία όμως χρησιμοποιούνταν με τέτοιο τρόπο ώστε το σύνολο που προέκυπτε να είναι 
ενιαίο. 

Γενί Τζαμί Θεσσαλονίκης 

Χτίστηκε το 1902 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι (Vitaliano Poselli) και χρησίμευε ως τόπος 
λατρείας για τους Εβραίους που είχαν εξισλαμιστεί, τους επονομαζόμενους Ντονμέδες (Dönme/Donmeh). 
Έχει δύο ορόφους και συμβαδίζει με την εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα. 

Μετά την ανταλλαγή (1923-1924), στέγασε για μικρό διάστημα πρόσφυγες, και από το 1925 έως το 1963 
χρησιμοποιήθηκε ως αρχαιολογικό μουσείο της πόλης. Σήμερα είναι εκθεσιακός χώρος του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.   

Το κτίριο συνδυάζει τη μουσουλμανική παράδοση με τον αρχιτεκτονικό συρμό του καιρού του 
(εκλεκτικιστικά στοιχεία που χρησιμοποίησε ο αρχιτέκτονας και σε πολλά άλλα κτίριά του, που σώζονται 
στην πόλη, όπως στο Διοικητήριο, το κτίριο της παλιάς Φιλοσοφικής, το Γ' Σώμα  Στρατού, τη βίλα 
Αλλατίνι κ.ά.). 

Στο προαύλιό του φυλάσσεται πλούσια συλλογή μαρμάρινων γλυπτών της Ρωμαϊκής εποχής και των 
πρωτοχριστιανικών χρόνων (σαρκοφάγοι, επιτύμβια, ανάγλυφα, τιμητικές και ταφικές στήλες κ.λ.π.) από 
ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1


ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ:    1912-- 
 

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ    

Μετά  την  πυρκαγιά  του  1917  υπήρχε  σχέδιο  να   είναι  σκεπασμένα  όλα  τα  
πεζοδρόμια.   

Άρχισε  όμως  ο  Μικρασιατικός  πόλεμος  και  χτίστηκε  μόνο  η  Αριστοτέλους  μέχρι  την  
Εγνατία. 

1928:   ΜΠΙΤ  ΠΑΖΑΡ  στην  Ολύμπου  με  Βενιζέλου.    Τώρα  είναι  γεμάτο  με  νεανικά  
ουζερί. 

ΜΝΗΜΕΙΑ  ΤΗΣ  ΦΥΣΗΣ  
Στην  πόλη  υπάρχουν  4  πλατάνια  που  το  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  τα  χαρακτήρισε  
ως  Μνημεία  της  Φύσης.  

Το  πρώτο  βρίσκεται  στα  κάστρα  στην  κεντρική  πορτάρα  και  είναι  700  χρόνων.  

Τα  άλλα  τρία  είναι  300  ετών  και  βρίσκονται:   

το  πρώτο  στο  τούρκικο  προξενείο,  

το  2ο  στην   πλατεία  Ναβαρίνου,  

και  το  3ο  στο  «Ντορέ»  απέναντι  από  τον  Λευκό  πύργο. 

ΟΝΟΜΑΤΑ  ΟΔΩΝ:    
ΙΩΑΝΝΗ  ΔΕΛΙΟΥ:  Φιλόλογος  από  τοις  Σέρρες.  Ιδρυσε  τα  Γυμνάσια  Σερρών  και   
Κύπρου.   

ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Στην  πραγματικότητα  αποτελεί  λεωφόρο.   Βρίσκεται  στο  κέντρο  της  
πόλης.  Έχει  μήκος  περίπου  4  χιλιόμετρα.  Ξεκινάει  από  την  οδό  Λαγκαδά  και  
καταλήγει  στην  Τριανδρία  μετά  το  Καυτατζόγλειο.  Διασταυρώνεται  από  δυτικά  προς  
τα  ανατολικά  με  σημαντικούς  οδικούς  άξονες  όπως  η  Ηφαιστίωνος,  η  Καραολή 
Δημητρίου,  η  Βενιζέλου,  Ιασωνίδου,  Εθνικής Αμύνης,  3ης Σεπτεμβρίου  και  Κατσιμίδη.   Το  
όνομά  της  το  πήρε  από  τον  ναό  του  Αγίου  Δημητρίου  που  είναι  πολιούχος  της  
πόλης.  Ο  Άγιος  Δημήτριος  γεννήθηκε  το  280  και  έγινε  σε  νεαρή  ηλικία  στρατηγός  
και  ανθύπατος  της  Ελλάδας.  Μυήθηκε  στο   

Χριστιανισμό  και  στη  συνέχεια  μύησε  κι  άλλους και  για  το  λόγο  αυτό  φυλακίστηκε  
και  θανατώθηκε.  Ονομάστηκε  Μυροβλύτης  γιατί  από  το  σημείο  που  τον  έθαψαν  
αναβρύζει  μύρο.  Εκεί  οι  Χριστιανοί  έχτισαν  ένα  μικρό  ναό  και  αργότερα  έναν  
μεγαλύτερο  που  κάηκε  στην  πυρκαγιά  του  1917  και  ξαναχτίστηκε  το  1949.  Αποτελεί  
το   σημαντικότερο  παλαιοχριστιανικό  μνημείο  της  πόλης  τόσο  για  θρησκευτικούς  όσο  
και  ιστορικούς  λόγους.  Μετατράπηκε  σε  τζαμί   από  τους  Τούρκους  μέχρι  το  1912.     

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΙΑΚΟΥ:     Αγωνιστής  της  Ελληνικής  επανάστασης.  Σκοτώθηκε  στην  
Αλαμάνα  

τον   Απρίλιο  του  1821.  Περίφημη  είναι  η  φράση  που  είπε  λίγο  πριν  πεθάνει:   



Για δες καιρό που διάλεξε,  ο  Χάρος  να  με  πάρει,   

Τώρα  π΄ανθίζουν  τα  κλαριά  και   βγάζει  η  γη  χορτάρι.   

ΜΕΓΑΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ:  νέα  παραλία,  από  το  άγαλμα  του  Καραμανλή  μέχρι  την  
Μαρίας  Κάλλας. Βασιλιάς  της  Μακεδονίας 356-323,  κατέκτησε  την  περσική  αυτοκρατορία,  
το  Αφγανιστάν  και  το  Πακιστάν.      

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΥΨΗΛΑΝΤΗ:  αρχηγός  της  επανάστασης  στην  Μολδοβλαχία.  

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ:  αρχαίος   Μιλήσιος  φιλόσοφος,  μαθητής  του  Θαλή. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ:  Αρχαίος  Φιλόσοφος 384-322  από  τα  Στάγειρα  της  Χαλκιδικής,     

ΒΑΡΩΝΟΣ  ΧΙΡΣ:  Εβραίος  ευεργέτης  της  Ισραηλιτικής  κοινότητας  Θεσσαλονίκης, έχτισε  το 
Ιπποκράτειο  νοσοκομείο,  τη  συνοικία  Χιρς  στον  παλιό  σταθμό  και  την  βίλλα  Χιρς.  

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ:  από  το  δημαρχείο  μέχρι  την  βασιλίσσης  Όλγας,   Βασιλιάς  της 
Ελλάδας από  1863  μέχρι  το  1913.    Θέλοντας  να  επισκεφτεί  για  εθιμοτυπικούς  
λόγους  τον  Γερμανό  ναύαρχο  Γκόπφεν   μαζί  με  τον  υπασπιστή  του  Ταγματάρχη  
Φραγκούνη.  Στη  συμβολή  των  οδών  Βασιλίσσης  Ολγας  και  βασιλέως  Γεωργίου  δέχτηκε  
δολοφονική  επίθεση  από  τον  Αλέξανδρο  Σχινά  στις  18  Μαρτίου  1918.  Ο   
Ταγματάρχης  τον  αφόπλισε  και  τον  παρέδωσε  στην  Χωροφυλακή.  Σύμφωνα  με  την  
επίσημη  εκδοχή  αυτοκτόνησε  πηδώντας  από  το  παράθυρο.  Η  κατάθεσή  του  δεν  
δόθηκε  ποτέ  στη  δημοσιότητα.   Οι  φάκελοι  της  ανά- κρισης  φέρεται  ότι  κάηκαν,  
όταν  εκδηλώθηκε  φωτιά  στο  πλοίο  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  που  τους  μετέφερε  στον  Πειραιά  και  
η  οποία  κατέστρεψε  μόνο  την  καμπίνα  όπου  φυλασσόταν.  Το  πιο  πιθανό  είναι  ότι  
πίσω  από  την  δολοφονία  κρύβεται  η  Γερμανία  η  οποία  ήθελε  να  απαλλαγεί  από  
τον  Αγγλόφιλο  Γεώργιο  και  να  βάλει  στη  θέση  του  τον  Γερμανόφιλο   Κωνσταντίνο.    

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ  ΟΛΓΑΣ:  Βασίλισσα  της  Ελλάδας,  σύζυγος  του  Γεωργίου.  Ξεκινάει  από  την  
οδό  Β. Γεωργίου  και  καταλήγει  στην  οδό  Εθνικής  Αντιστάσεως.  Χαράχτηκε  το  1880  
και  στην  αρχή  ονομαζόταν  οδός  των  θαλασσινών  λουτρών,  γιατί  εκεί  πήγαιναν  οι  
κάτοικοι  της  πόλης  για  μπάνια  το  καλοκαίρι.  Από  αυτή  την  οδό  περνούσε  και  το  
τραμ  που  κατέληγε  στο  ΝΤΕΠΟ,   στην  οδό  Σοφούλη.   Έχει  4  λωρίδες  κυκλοφορίας.  
Η  δεξιά  λωρίδα  είναι  λεωφορειόδρομος.  Στην  αριστερή  λωρίδα  είναι  μονίμως  
παρκαρισμένα  αυτοκίνητα  και  απομένουν  μόνο  δύο  λωρίδες  για  κυκλοφορία,  που  
πολλές  φορές  γίνεται  μία  γιατί  υπάρχουν  διπλοπαρκαρισμένα… 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: 1864-1936:  κάθετος  στην  Τσιμισκή  και  Εγνατία. πρωθυπουργός  το  1912,  όταν   

απελευθερώθηκε  η  Θεσσαλονίκη,   γεννήθηκε  στην  Κρήτη  το  1864.  Σπούδασε  Νομικά  
στην  Αθήνα  και  διακρίθηκε  στην  επανάσταση  του  1896.  Εκλέχτηκε  πρωθυπουργός  της  
Κρητικής  ηγεμονίας,  αλλά  το  1910  προσκλήθηκε  στην  Αθήνα  και  ανέλαβε  
πρωθυπουργός.  Σε  δύο    

χρόνια  οργάνωσε  το  κράτος  και  το  στρατό.  Το  12  νίκησε  τους  Τούρκους  και  το  
13  και  18  τους  Βούλγαρους.  Απελευθέρωσε  τη  Μακεδονία,  Ήπειρο,  νησιά  και  την  
Θράκη.   

Η  οδός  κατασκευάστηκε  το  1867  για  να  συνδέει  το  Διοικητήριο  με  το  λιμάνι.  Το  
όνομά  της  το   πήρε  το  1945. 

ΒΙΖΥΗΝΟΥ:  κεντρική  οδός  των  40  εκκλησιών.  Λογοτέχνης  από  την  Ανατολική  Θράκη.  
Γεννήθηκε  το  1849  στην  Βιζύη  της  Ανατολικής  Θράκης  και  πέθανε  το  1896  στο  
Δρομοκαΐτειο  νοσοκομείο  της  Αθήνας.   Θεωρείται  ένας  από  τους  σημαντικότερους    
εκπροσώπους  της  ελληνικής  λογοτεχνίας.   Κριτικός  νους,  ιδιοφυής,  φιλέρευνος,   



διδάσκει,  μεταφράζει  τις  γνωστότερες  ευρωπαϊκές  μπαλάντες,  συγγράφει   φιλοσοφικές,  
αισθητικές, 

ψυχολογικές,  λαογραφικές   μελέτες,  αλλά  και  σχολικά  εγχειρίδια  και  άρθρα  για  
εγκυκλοπαίδειες.  Έγραψε  πολλά  ποιήματα  και  διηγήματα.          

ΓΕΝΗΜΑΤΑ  ΓΕΩΡΓΊΟΥ:  Υπουργός  Υγείας   το ΄80.   Ιδρυσε  του  Εθνικό  σύστημα  Υγείας. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΠΑΛΑΜΑ:   Μητροπολίτης  Θεσσαλονίκης,     εμπνευστής  του   κινήματος    

των  «ησυχαστών». 

ΔΑΓΚΛΗ: αρχιστράτηγος  στους  πολέμους  του  1912-13,  συμμετείχε  στην  Τριανδρία  μαζί  
με  τον  Βενιζέλο  και  τον  Κουντουριώτη. 

ΔΕΛΦΩΝ:  πόλη  της  Στερεάς  Ελλάδας  όπου  ο  ναός  του  Απόλλωνα  και  το  ομώνυμο.   

Μαντείο  που  ήταν  το  σημαντικότερο  του  ελληνικού  κόσμου.  Η  πόλη  αναφέρεται  
από  τους  ομηρικούς  χρόνους.  Έγινε  ιερή  πόλη  και  αποτέλεσε  επίσης  κέντρο  της  
Δελφικής  αμφικτιονίας.  Το  μαντείο  λειτούργησε  μέχρι  τα  τέλη  του  4ου  αιώνα όταν  ο  
αυτοκράτορας  Θεοδόσιος   το  έκλεισε  οριστικά  γιατί  το  θεώρησε  σύμβολο  της  
ειδωλολατρίας.         

ΔΕΣΠΕΡΑΙ:  Γάλλος  στρατηγός  στον  πρώτο  παγκόσμιο  πόλεμο. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΟΥΝΑΡΗ:  πρωθυπουργός,  θεωρήθηκε  υπεύθυνος  για  την  Μικρασιατική   

καταστροφή  και  εκτελέστηκε.   

ΕΓΝΑΤΙΑ:   Ρωμαϊκός  δρόμος  από  το  Δυρράχιο  μέχρι  την  Κωνσταντινούπολη.,          

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ:  Ομάδα  Βενιζελικών  αξιωματικών  που  ήθελε  να  μπει  η  Ελλάδα  στον  

πρώτο   παγκόσμιο  πόλεμο.  Επειδή  ο  βασιλιάς  Κωνσταντίνος  ήταν  Γερμανόφιλος  και  
ήθελε  να  παραμείνει  η  Ελλάδα  ουδέτερη,  ορισμένοι  Βενιζελικοί  αξιωματικοί  
δημιούργησαν  την  οργάνωση  Εθνική  Άμυνα  και  έκαναν  κυβέρνηση  στη  Θεσσαλονίκη  
με  πρωθυπουργό  τον  Βενιζέλο.  Αυτός   κήρυξε  αμέσως  τον  πόλεμο  κατά  της  
Γερμανίας  και  της  συμμάχου  της  Βουλγαρίας.  Λεγόταν  Βασιλίσσης  Σοφίας  μέχρι  το  
1983.      

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ:  προς  τιμή  του  κινήματος  των  Νεότουρκων  το  1908  που  
εκδηλώθηκε  εκεί. Διαμορφώθηκε  στα  μέσα  του  19ου  αιώνα  όταν  γκρεμίστηκαν  τα  
παραλιακά  τείχη  της  Θεσσαλονίκης,  τα  οποία  όπως  έδειξαν  πρόσφατες  αρχαιολογικές  
ανασκαφές  βρίσκονταν  βόρεια  της  οδού  Καλαποθάκη.    Στη  συνέχεια  η  πόλη  
επεκτάθηκε  προς  τα  νότια  με  συνεχή  μπαζώματα.  Στην  περιοχή  εγκαταστάθηκαν  
εμπορικές  και  ναυτιλιακές  εταιρίες  και τράπεζες.  Εκεί  γινόταν  το  εμπόριο  λαδιού,  
σιτηρών  και  αποικιακών  προϊόντων.   

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΑΠΑ:   Αγωνιστής του '21.  σκοτώθηκε  στην  Χαλκιδική 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:  παράλληλος  της  Τσιμισκή.  Αυτοκράτορας του Βυζαντίου: 610-641.  
Νίκησε  τους  Πέρσες  και  πήρε  πίσω  τον  Τίμιο  Σταυρό..   

ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ:  από  την Αγίου  Δημητρίου  μέχρι  την   Εγνατία.  Ο  Ιασωνίδης  γεννήθηκε  
στον  Πόντο.   Δικηγόρος,  βουλευτής  και  Υπουργός,  

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ:  Ιπποδρόμιο  στην  Θεσσαλονίκη,  όπου  ο  αυτοκράτορας  Θεοδόσιος   έσφαξε  
6000  Θεσσαλονικείς.   



ΙΩΝΟΣ  ΔΡΑΓΟΥΜΗ:   Μακεδονομάχος,   Πρόξενος  της  Ελλάδας  στο  Μοναστήρι  της  
βόρειας Μακεδονίας,  

ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ:  μακεδονομάχος, Πρόξενος  της  Ελλάδας  στη  Θεσσαλονίκη,     

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ: 1780-1827:   Αγωνιστής  του  '21,   νίκησε  στην  Αράχοβα.   

ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ:  Γιατρός  στο  Βουκουρέστι  όπου  ίδρυσε  νοσοκομείο  στις  αρχές  του  19ου  
αιώνα,   έγραψε  ποιήματα  και   θεατρικά  έργα.  

ΚΑΡΑΟΛΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  Κύπριος αγωνιστής,     

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ:  Αγωνιστής του '21  από  την  Βέροια.  Κατέβηκε  στην  Πελοπόννησο  και  
πολέμησε  μαζί  με  τον  Κολοκοτρώνη 

ΚΑΡΟΛΟΥ  ΝΤΗΛ:  παράλληλος  της  αγίας  σοφίας, Γερμανός  Ιστορικός  του  Βυζαντίου,   

ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ:   Αγωνιστής  του  21  από  την  Κοζάνη,  έγραψε  απομνημονεύματα  

ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ: παράλληλος  της  αγίου  Δημητρίου, Βασιλιάς  της  Μακεδονίας,  ίδρυσε την  πόλη  
της  Θεσσαλονίκης.   Παντρεύτηκε  την  αδερφή  του  Αλεξάνδρου, την Θεσσαλονίκη.    

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ:  αγωνιστής  του  1821.  Νίκησε  στις  δύο  σημαντικότερες  μάχες  στην  
επανάσταση  του  1821:   στην  Τρίπολη  και  στα  Δερβενάκια.  

ΚΟΛΟΜΒΟΣ:  Ξενοδοχείο  που  έκτισε  ο  Ιταλός   Κολόμπο στη  συμβολή  των  οδών  
Συγγρού  με   Βαλαωρίτου,   τώρα  ονομάζεται  η  περιοχή  ανάμεσα  στην  Εγνατία  και  
Διοικητηρίου.   

ΚΟΜΝΗΝΟΙ:  δυναστεία  του  Βυζαντίου,   έχασε οριστικά  την  Μικρά  Ασία  από  τους  
Τούρκους. 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ:  Ναύαρχος  στον  πόλεμο  1912-13,   νίκησε  στις  ναυμαχίες της  Λήμνου  
και   Έλλης   τον  τουρκικό  στόλο. 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: η κεντρική αρτηρία  της  Ανω  Τούμπας. Βουλευτής,  της  Αριστεράς,  βαλκανιονίκης,  
αγωνιστής  της  ειρήνης,     δολοφονήθηκε  από  παρακρατικούς  το  1963.   Έγινε  η  αιτία  
να  διώξει  ο  Καραμανλής     τον    Βασιλιά.   

ΛΕΟΝΤΟΣ  ΣΟΦΟΥ: Αυτοκράτορας  του  Βυζαντίου:  886-912. 

ΜΑΚΕΖΙ  ΚΙΝΓΚ: πρωθυπουργός του Καναδά,  έστειλε  τρόφιμα την περίοδο  της  κατοχής. 

ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ:  Κρητικός  στρατηγός.  Πολέμησε  στους  πολέμους  του  1912-13  όπου  
διακρίθηκε  για  τη  γενναιότητά  του 

ΜΑΡΙΑΣ  ΚΑΛΛΑΣ   μετά  το  Μέγαρο,   

ΜΑΡΚΟΥ  ΜΠΟΤΣΑΡΗ: Αγωνιστής του '21.  σκοτώθηκε  στο  Καρπενήσι  το 1823,    

ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ:   πόλη  της  Σερβίας,  από  όπου  ήρθαν  πρόσφυγες,  

ΜΙΑΟΥΛΗ:  Ναύαρχος  του  '21:  Νίκησε  στη  ναυμαχία  του  Γέροντα,       

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ:  πόλη  της  βορειοδυτικής Μακεδονίας,   προς  την  οποία  οδηγούσε  ο  
ομώνυμος  δρόμος. 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ  ΝΙΚΗΣ:  προς  τιμήν  της  απελευθέρωσης  της  Θεσσαλονίκης  το  1912. 



ΝΑΒΑΡΙΝΟ: πόλη  της  Πελοποννήσου   όπου  οι  Αγγλοι,  Γάλλοι  και  Ρώσοι   κατέστρεψαν  
το  στόλο     των  Τούρκων  το  1827.   

ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ  ΕΛΛΗΣ:   Ο  ελληνικός  στόλος  το  1912  νίκησε  τους  Τούρκους  και  τους 
έκλεισε  στα  Στενά.  

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  ΦΩΚΑ:   Αυτοκράτορας του Βυζαντίου: 963-969.  απελευθέρωσε  την  Κρήτη  από  
τους   Άραβες  το  961.         

ΞΑΝΘΟΥ:  Ιδρυτής  της  Φιλικής  Εταιρίας. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ:  μητέρα του Αλεξάνδρου. 

ΟΛΥΜΠΟΥ:  από  τον  ναό  Αγίων  Αποστόλων  μέχρι   τη  Ροτόντα,  παράλληλος  της  
αγίου   Δημητρίου 

ΠΑΛΑΙΩΝ  Πατρών  Γερμανού:  Μητροπολίτης  Πάτρας  το  1821.    

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:  πρωθυπουργός  το  1926,  ίδρυσε   το  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης. 

ΠΑΠΑΦΗ:  Ευεργέτης  της  Θεσσαλονίκης,  έκτισε  το  ομώνυμο  ορφανοτροφείο. 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ:  Αγωνιστής  του  1821.  Σκοτώθηκε   το  1825  από  τον  Ιμπραήμ. 

ΠΑΥΛΟΥ  ΜΕΛΑ:  Μακεδονομάχος.   Σκοτώθηκε  στη  Σιάτιστα  από  τους  Τούρκους  το  
1904.     

ΠΕΡΔΙΚΑ:  στρατηγός  του  Αλεξάνδρου. 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ:  Μακεδόνες  βασιλιάδες  της  Αιγύπτου: 301-31πΧ,     

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ:  Καθηγητής  Νομικής,   πρωθυπουργός  της  κυβέρνησης  του ''Βουνού'' 
το  1944. 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  ΣΟΦΟΥΛΗ:   διάδοχος του Βενιζέλου  στο  κόμμα  των Φιλελευθέρων, 
πρωθυπουργός  στην  διάρκεια  του  εμφύλιου. 

ΠΑΝΑΓΗ  ΤΣΑΛΔΑΡΗ:  πρωθυπουργός (1933-1936), αρχηγός  του  Λαϊκού  Κόμματος   

ΣΚΟΥΦΑ:  Ιδρυτής  της  φιλικής  εταιρίας. 

ΤΣΙΜΙΣΚΗ:  Αυτοκράτορας του Βυζαντίου  969-976.  Δολοφόνησε  τον  προκάτοχό  του  Νικηφόρο  
Φωκά. Αγωνίστηκε  κατά  των  Αράβων  και  έφτασε  μέχρι  την  Ιερουσαλήμ.  Κατέκτησε  
δηλαδή  όλη  τη  Συρία  και τον Λίβανο.  

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΤΣΙΤΣΑΝΗ:  στην  Άνω  πόλη,  προς  τιμήν  του  μουσικοσυνθέτη  που  έζησε  ένα  
διάστημα  στην  πόλη  μας. 

ΦΙΛΙΚΗΣ  Εταιρίας: παράλληλος  της  εθνικής  αμύνης, οργάνωση που  προετοίμασε  την  
επανάσταση του 1821. 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: παράλληλος της  Εγνατίας, βασιλιάς  της  Μακεδονίας (356-336πΧ),  πατέρας  του  
Αλεξάνδρου. Κατέκτησε  τη  νότια  Ελλάδα.    

ΦΡΑΓΚΩΝ: κάτω από την Κολόμβου όπου και η εκκλησία των καθολικών. 

ΦΩΤΑΚΟΣ:  Αγωνιστής του '21,  γραμματέας  του  Κολοκοτρώνη. 



ΟΝΟΜΑΤΑ   ΔΗΜΩΝ - ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ 
 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ:   

ΒΑΡΝΑ:  πόλη-λιμάνι  της  Βουλγαρίας,   

ΡΟΔΟΧΩΡΙ:  πόλη   της  Καππαδοκίας,    

ΚΑΛΛΙΘΕΑ:  πάνω  από  το  γήπεδο  του  ΒΑΟ. 

ΔΟΞΑ:   Ανάμεσα  στο  Καυτατζόγλειο,  στο  Πανεπιστήμιο  και  στην  Εγνατία   όπου  έκανε   
ασκήσεις  ο  στρατός. 

ΕΒΡΑΙΙΚΑ  ΜΝΗΜΑΤΑ:  κάτω  από  τις  40  εκκλησιές,  πάνω  από  τα  πανεπιστήμια,  από  
την    Ευαγγελίστρια  μέχρι  το   Κολυμβητήριο.  Λειτουργούσαν  ως  νεκροταφεία  μέχρι  το  
1943.    

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ:   προάστιο  της  Σμύρνης.   

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ:  στο  κέντρο  της  πόλης,   ήταν  λατομείο  μέχρι  το  1930.   

ΚΟΡΔΕΛΙΟ:   προάστιο  της  Σμύρνης.  

ΜΕΝΕΜΕΝΗ:  προάστιο  της  Σμύρνης.  

ΝΕΑ  ΚΡΗΝΗ:  συνοικία  της  Καλαμαριάς  στην  οποία  εγκαταστάθηκαν  πρόσφυγες  από  
την     

Κρήνη  της  Μικράς  Ασίας,  σημερινό  Τσεσμέ,  αρχαίες  Ερυθρές,  απέναντι  από  την  Χίο. 

ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ:   Συνοικία   πάνω  από  το  Νέο  Σιδηροδρομικό  σταθμό. 

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ:  συνοικισμός  των  Σαράντα  εκκλησιών  προς  το  Καυτατζόγλειο, προς 
τιμήν  του  πρωθυπουργού  Παναγή  Τσαλδάρη. 

ΡΑΜΟΝΑ:   Συνοικία  ανάμεσα  στη  οδό  Μοναστηρίου, οδό   Λαγκαδά  και  Ξηροκρήνη. 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ:  πόλη  της  Ανατολικής  Θράκης. 

ΤΟΥΜΠΑ:  πήρε  το  όνομά  της  από  τον  λόφο  που  βρίσκεται  στην αρχή  της  οδού  
Λαμπράκη.  

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ:   συνοικισμός  ανάμεσα  στο  Καυτατζόγλειο  και  την  Τούμπα  προς  τιμή  της    
Τριανδρίας  που  έκανε  το  κράτος  της  Θεσσαλονίκης.  :  Βενιζέλος,  Δαγκλής, 
Κουντουριώτης.  

ΧΑΡΙΛΑΟΥ:  εργολάβος που πουλούσε σπίτια στους πρόσφυγες.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:    

1. Αθανάσιος Παλιούρας: Παλαιοχριστιανική  Αρχαιολογία.  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων.  

2. Α. Guillou:  Βυζαντινός πολιτισμός 

3. Π. Α. Μιχελή:  Αισθητική  θεώρηση  της  Βυζαντινής  Τέχνης 

4. Wikipedia 


