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Ιθάκη



Η Ομηρική Ιθάκη: Το παλάτι του Οδυσσέα
Το 2010 οι αρχαιολόγοι Θανάσης 
Παπαδόπουλος και Λίτσα Κοντορλή
ανακοίνωσαν τον εντοπισμό 
μυκηναϊκού ανακτόρου στη θέση Άγιος 
Αθανάσιος – Σχολή Ομήρου, στις 
υπώρειες της Εξωγής. Ενόσω δεν 
υπάρχει άλλο τέτοιο ανάκτορο στο νησί, 
μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το παλάτι 
του Οδυσσέα. 
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε η 
προϊστορική ακρόπολη τειχισμένη με 
κυκλώπειο τείχος και τέσσερις πύλες.
Στο κάτω επίπεδο του κτιριακού 
συγκροτήματος εντοπίστηκε ορθογώνιο 
μέγαρο, με αίθουσα, πρόδομο και δόμο, 
όμοιο με αντίστοιχα μυκηναϊκά 
ανάκτορα των Μυκηνών, Τίρυνθας και 
Πύλου. Στο άνω επίπεδο 
αποκαλύφθηκαν προϊστορικά κτίρια 
αποθηκών, λουτρού, εργαστηρίου 
κατεργασίας μετάλλων, κλπ.
Ανατολικά του μεγάρου υπάρχει 
μυκηναϊκή υπόγεια κρήνη του 13ου

αιώνα, όμοια με αντίστοιχες των 
Μυκηνών, της Τίρυνθας κτλ.  



Πώς θα έμοιαζε το ανάκτορο του Οδυσσέα; βασισμένος στα αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και στις
περιγραφές του Ομήρου, ο Ιταλός αρχιτέκτονας Bruno Mazzali επιχείρησε την αναπαράσταση του ανακτόρου,
όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει όλα τα μέρη του: την αγορά, την αίθουσα του θρόνου, τα βασιλικά
διαμερίσματα, τους κοιτώνες της βασίλισσας, τα εργαστήρια αλλά και τα εξωτερικά τείχη και τις πύλες.



Η εντυπωσιακή θέα από το μέγαρο, που σύμφωνα με την Οδύσσεια, αντικρύζει τρεις θάλασσες. 



Σύμφωνα με το έπος της Οδύσσειας, μετά από δέκα χρόνια περιπλάνη-
σης, ο Οδυσσέας φτάνει επιτέλους στην Ιθάκη, βλέποντας το πάντοτε
γαλήνιο λιμάνι του Φόρκυνα, του «γέροντα της θάλασσας», και το
ονειρικό σπήλαιο των Νυμφών, που έχει δυο εισόδους, μια για τους
ανθρώπους και μια για τους θεούς.
Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, το λιμάνι της επιστροφής μπορεί να
ταυτιστεί με τον κόλπο του Μόλου (ή του Βαθέος δεξιά του), και το
σπήλαιο των Νυμφών με τη Μαρμαροσπηλιά, λίγο ψηλότερα, όπου
υπήρχε λατρεία των νυμφών.

Η ομηρική Ιθάκη: Ο νόστος του Οδυσσέα



Το σπήλαιο των Νυμφών σε σχέδιο του Etienne Rey



Το Σπήλαιο του Λοΐζου, στα βόρεια του κόλπου της Πόλης,
ήταν κέντρο λατρείας από την πρωτοελλαδική ως τη
ρωμαϊκή εποχή. Ανακαλύφθηκε το 1868 από τον Λοΐζο,
ανασκάφηκε από τον Σλήμαν και τον W.A.Heurtley και τα
ευρήματά της βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του
Σταυρού. Το σπήλαιο καταστράφηκε από τους σεισμούς του
1953 και δεν είναι επισκέψιμο σήμερα.

Μια άλλη άποψη, ήδη από την αρχαιότητα, υποστήριζε ότι το
λιμάνι του Φόρκυνα ήταν στη βορειοδυτική Ιθάκη, στην
παραλία της Πόλης όπου βρίσκεται και το σπήλαιο του Λοΐζου.
Το σίγουρο είναι ότι η περιοχή της Πόλης ήταν ένα από τα
πρωιμότερα κέντρα πολιτισμού στην Ιθάκη και, στο μυαλό των
ανθρώπων, συνδέθηκε με την παράδοση της Άννας Κομνηνής
για μια παλιά, μεγάλη πόλη του νησιού, την Ιερουσαλήμ, που
χάθηκε κάτω απ’ τη θάλασσα.

Η Πόλη και το σπήλαιο



Ένα από τα σημαντι-
κότερα ευρήματα στο 
Σπήλαιο του Λοΐζου
είναι το θραύσμα από 
την αναθηματική 
επιγραφή μιας πήλινης 
γυναικείας προτομής 
του 2ου αιώνα π. Χ. με 
τη φράση «ΕΥΧΗΝ 
ΟΔΥCCEI». 
Η φράση αποδίδεται ως 
«προσευχή στον 
Οδυσσέα» και 
πιστοποιεί πως ο 
ομηρικός ήρωας ήταν 
πράγματι βασιλιάς της 
Ιθάκης και, όπως 
συνηθιζόταν, 
λατρευόταν αργότερα 
ως θεός. 



μας 

Γύρω στο 800 π.Χ. δημιουργήθηκε εδώ ένας εμπορικός
σταθμός των Κορινθίων, που επεκτείνονταν στα δυτικά.
Η πόλη ήταν το αστικό, πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο
του νησιού, τουλάχιστον κατά την Ελληνιστική περίοδο
(323 – 31 π.Χ.).

Στον στενό ισθμό του Αετού, που ενώνει το βόρειο και το νότιο
τμήμα της Ιθάκης, βρίσκεται ο χώρος του αρχαίου άστεως
της Ιθάκης. Η θέση της πόλης έχει στρατηγική σημασία: βό-
ρεια και νότια υπάρχουν δύο φυσικά λιμάνια, ενώ στην κορυ-
φή του βουνού βρίσκεται η ακρόπολη, που ελέγχει οπτικά το
πέρασμα προς την Κεφαλονιά, αλλά και προς την Ακαρνανία.
Η περιοχή έδωσε πλούσια κινητά ευρήματα, που ξεκινούν ήδη
από την Πρωτογεωμετρική περίοδο (10ος αι. π.Χ.) και
εκτίθενται στο Μουσείο Βαθέος. Πολλοί προσπάθησαν να την
ταυτίσουν με τις αρχαίες Αλαλκομενές.

Η αρχαία πόλη στον Αετό

Οι ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν
έφεραν στο φως χάλκινα νομίσματα
με τη μορφή της Αθηνάς και τη
μορφή του Οδυσσέα, και με την
επιγραφή «ΙΘΑΚΩΝ». Το γεγονός
αποδεικνύει τη σημασία που είχε η
Αθηνά κι ο Οδυσσέας για τη
συλλογική ταυτότητα των κατοίκων
της Ιθάκης και σχετίζεται με τα δυο
ιερά του τόπου, της Αθηνάς και του
Οδυσσέα, γνωστά από επιγραφικές
πηγές.
Τα λείψανα της πόλης καλύπτουν ολόκληρη την ανατολική
πλαγιά του λόφου και περιβάλλονται από τείχη, τα οποία σε
ορισμένα σημεία διατηρούνται σε εντυπωσιακό ύψος.
Στο διάσελο του λόφου, εκεί που σήμερα βρίσκεται ο
επαρχιακός δρόμος, ανασκάφθηκε τη δεκαετία του 1930
αρχαίο ιερό, που πιθανώς ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα.

Χάλκινο νόμισμα με τη 
μορφή του Οδυσσέα



Η θέα απ’ την ακρόπολη του Αετού

Τα λείψανα του Αετού



υπή

Paliochora

Απέναντι από το Περαχώρι βρίσκονται τα ερείπια του μεσαιωνικού οικισμού της Παλαιόχωρας, που υπήρξε
πρωτεύουσα του νησιού ως την εποχή της Ενετοκρατίας. Περίπου δέκα εκκλησίες και άλλα τόσα σπίτια
διατηρούνται σε αρκετά καλή κατάσταση, ώστε να δίνουν μια εικόνα για τον οικισμό της Παλαιόχωρας την
εποχή της ακμής του.
Η αρχιτεκτονική εδώ έχει αμυντικό χαρακτήρα. Τα σπίτια, με μικρά παράθυρα, σαν πολεμίστρες, και χωρίς
μπαλκόνια, λειτουργούσαν και ως φρούρια, όταν ο οικισμός δεχόταν επίθεση.
Η θέση του οικισμού είναι εξαιρετικά πλεονεκτική, αφού παρέχει απόλυτο οπτικό έλεγχο του λιμανιού:
κανένα εχθρικό πλοίο δεν θα μπορούσε να πλησιάσει χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Ο δρόμος προς 
την 
Παλαιοχώρα
δείχνει τον 
απόλυτο οπτικό 
έλεγχο που είχε 
ο οικισμός στο 
λιμάνι του 
Βαθέος.  

Η μεσαιωνική πόλη: Παλαιοχώρα



Η Παλαιά Παναγία, όπως λέγεται ο ναός της Κοίμησης της
Θεοτόκου, βρίσκεται στα σύνορα του Περαχωρίου και του
μεσαιωνικού οικισμού της Παλαιοχώρας. Διαθέτει τον δικό της
οχυρωματικό περίβολο με πύλη και ψηλό τείχος, γεγονός που
κάνει τους ειδικούς να συμπεραίνουν ότι η Παλαιά Παναγία
ήταν ο μητροπολιτικός ναός της τότε πρωτεύουσας της Ιθάκης.



Η Μαρουλάτικη της Παλαιόχωρας, το μικρό εκκλησάκι των
Εισοδίων της Θεοτόκου, έχει σπουδαίες αγιογραφίες.
Λειτουργεί κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου κανονικά, ακόμα
και σήμερα.



Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, με το ψηλό πέτρινο καμπαναριό, βρίσκεται
περίπου στην μέση των ερειπίων της Παλαιόχωρας. Το τέμπλο της εκκλησίας
είναι πετρόχτιστο. Ο ναός συντηρήθηκε από τους επιστήμονες, που
αναστήλωσαν τις τοιχογραφίες και αποκατέστησαν το παλιό πέτρινο δάπεδο.



Η Μονή των Ταξιαρχών
βρίσκεται στην νότιο 
Ιθάκη, στην περιοχή 
Βουνί. Ένας δύσβατος 
χωματόδρομος οδηγεί από 
το Περαχώρι στο 
μοναστήρι. Η απόσταση 
δεν είναι μεγαλύτερη από 
τρία χιλιόμετρα, μέσα σε 
πυκνή βλάστηση και 
καταπράσινες πλαγιές.
Σύμφωνα με την 
παράδοση, η Μονή 
Ταξιαρχών χτίστηκε το 
1613: Ένα μικρό 
εκκλησάκι με τα κελιά του 
κα μαντρότοιχο γύρω 
γύρω. Απέναντι από την 
είσοδο της Μονής 
βρίσκεται ένα πανύψηλο 
πουρνάρι. 



Ο οικισμός του Βαθέος



Τα Ενετικά Κανόνια αποτελούν μέρος μικρού οχυρώματος, που
χτίστηκε στην είσοδο του λιμανιού, πάνω απ’ τη Λούτσα, το 1807
κατά τη διάρκεια της δεύτερης Γαλλικής κατοχής των Ιονίων
Νήσων.
Υπολογίζεται πώς η θέση χρησιμοποιήθηκε για την οχύρωση του
οικισμού από την περίοδο που πειρατές αλώνιζαν τα νερά του
Ιονίου. Αφού ειδοποιούνταν από τα παρατηρητήρια στα γύρω
βουνά, περίμεναν τον εχθρό εδώ για να τον αιφνιδιάσουν και, στην
καλύτερη περίπτωση, να τον αναγκάσουν να υποχωρήσει.



Η Παναγία στα Λινοβρόχια, ναός 
αφιερωμένος στα Εισόδια της 
Θεοτόκου, είναι ο Μητροπολιτικός 
Ναός της Ιθάκης που βρίσκεται στο 
Βαθύ, στην περιοχή Λινοβρόχια.
Ο ναός χτίστηκε το 1800. Το τέμπλο 
του είναι ξύλινο, ολόγλυφο και 
πλήρως αγιογραφημένο. Οι 
αγιογραφίες του, δείγματα 
μεταβυζαντινής τέχνης, είναι έργο 
του καλλιτέχνη αγιογράφου της 
εποχής Μετσοβίτη (1793).
Το επιβλητικό κωδωνοστάσιο πρέπει 
να κατασκευάστηκε γύρω στα 1820. 
Είναι δείγμα της βενετσιάνικης 
επιρροής στα Επτάνησα, με γοτθικού 
τύπου πέτρινες λεπτομέρειες. 



Μερικές ακόμα εκκλησίες 
στο Βαθύ: 

αριστερά, ο Ναός της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
στο Γαρδελάκι.

δεξιά, ο Άγιος Νικόλαος 
και ο Άγιος Νικόλαος των 
Ξένων.



Η Παναγία η Σπηλαιώτισσα
λέγεται αλλιώς και Παναγία στις 
Σπηλιές. Είναι ξωκλήσι στα νότια 
της Ιθάκης, χτισμένο μέσα σε 
μικρό σπήλαιο στην πλαγιά του 
βουνού, πάνω από το Άντρι, το 
νοτιότερο κόλπο της Ιθάκης.
Για να φτάσει κανείς στην 
Παναγία τη Σπηλαιώτισσα πρέπει 
να περπατήσει το μονοπάτι που 
ξεκινάει από το οροπέδιο του 
Μαραθιά. 



Η Ιερά Μονή των Καθαρών, ή Παναγία στα Καθαρά, χτισμένη στη νοτιοανατολική κορφή του όρους Νήριτο, 
περίπου 600μ. από την θάλασσα και σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το Βαθύ, αποτελεί σημείο αναφοράς για 
τους κατοίκους του νησιού. 

Η Παναγία στα Καθαρά

https://greece.terrabook.com/ithaca/el/page/vathu-ithakis


Η ζωή της Μονής των 
Καθαρών αρχίζει γύρω 
στα 1696. Σύμφωνα με την 
παράδοση, ονομάστηκε 
έτσι από τη θαυματουργή 
εικόνα της Παναγίας που 
χάθηκε κι έπειτα βρέθηκε 
ξανά απείραχτη μέσα 
στα καιόμενα «κάθαρα» 
(= ξερόχορτα, θάμνους) 
στο σημείο ακριβώς που 
χτίστηκε το μοναστήρι. 
Η Μονή είναι αφιερωμένη 
στη Γέννηση της Θεοτόκου 
και πανηγυρίζει στις 8 
Σεπτεμβρίου. Την 
παραμονή της γιορτής 
γίνεται παραδοσιακό 
πανηγύρι ενώ την επομένη 
γίνεται Λιτανεία της 
θαυματουργής εικόνας.



Το καμπαναριό της Μονής
καταστράφηκε από τους 
σεισμούς του 1953 και 
ξαναχτίστηκε. Η θέα της 
Ιθάκης από το σημείο αυτό 
είναι μοναδική. Φαίνεται όλο 
το νότιο τμήμα του νησιού, 
αλλά και η Κεφαλονιά, από 
την άλλη μεριά. Μην 
παραλείψετε να απολαύσετε 
τον ήλιο να δύει πίσω από το 
Φισκάρδο της Κεφαλονιάς.



Ο οικισμός της Ανωγής

Η θέα απ’ τον παλιότερο οικισμό της Ανωγής, λίγο ψηλότερα από το σημερινό.



Η εκκλησία της Ανωγής είναι αφιερωμένη
στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι βυζαντινός
ναός, ρυθμού βασιλικής, που σύμφωνα με τις
πηγές άρχισε να κατασκευάζεται τον 12ο αιώνα.
Λειτούργησε ως Μητροπολιτικός, όταν η Ανωγή
ήταν η πρωτεύουσα του νησιού, τον 16ο-17ο
αιώνα.

Στην εκκλησία υπάρχουν θαυμάσιες εικόνες
αγίων και αγγέλων, έργο του Αντωνίου εξ Αγρά-
φων που ολοκληρώθηκε το 1680. Οι εικόνες
είναι διατεταγμένες σε πέντε παράλληλες ζώνες
και έχουν επιρροές από την Κρητική Σχολή,
αλλά κι από τους ναούς της Ραβένας και τις
μονές των Μετεώρων.

Το πέτρινο καμπαναριό της εκκλησίας είναι
κτίσμα της ενετικής περιόδου, πιθανώς του
1682. Στην αρχική μορφή ήταν αρκετά
ψηλότερο, αφού ένα μέρος έπεσε στους σεισμούς
του 1953.

Το μεγάλο πανηγύρι της εκκλησίας της Ανω-
γής γίνεται στις 14 Αυγούστου, την παραμονή
της γιορτής και είναι από τα καλύτερα της
Ιθάκης.



Ένα δείγμα 
των 
αγιογραφιών 
του ναού



Ένα αξιοθέατο της 
Ανωγής ε΄́ιναι οι 
τεράστιοι σκορπισμένοι 
ογκόλιθοι που ονομά-
ζονται μενίρ! Αν και 
είναι εντελώς φυσικοί 
σχηματισμοί, θυμίζουν 
έντονα μενίρ, αφού 
είναι μακρόστενοι και 
γιγαντώδεις.
Οι βράχοι αυτοί έχουν ο 
καθένας τ’ όνομά του. 
Ο σπουδαιότερος και 
πιο περίεργος είναι ο 
Αράκλης (=Ηρακλής). 
Έχει ύψος 9μ. και είναι 
καθισμένος σε 
πλατύτερο βράχο που 
αποτελεί το βάθρο του. 
Όσο κι αν δείχνει για το 
αντίθετο, πρόκειται για 
φυσικό βράχο.



Το μοναστήρι της Παναγίας στα Περναράκια βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα 
έξω από το χωριό της Εξωγής, στην κορυφή του βουνού με την ονομασία 
«Περναράκια». Το μοναστήρι είναι παλιό, τουλάχιστον του 17ου αιώνα, και 
σύμφωνα με πηγές λειτουργούσε ως τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εξωγή

Ο οικισμός της Εξωγής



Το Κιόνι



Το σπί

Ένα πέτρινο σπίτι στην άκρη του 
χωριού είναι, κατά με την παράδοση, 
το σπίτι του Καραϊσκάκη. Λέγεται ότι 
ο ήρωας της επανάστασης του 1821 
έζησε εκεί μερικά χρόνια πριν απ’ τον 
αγώνα. Ο Καραϊσκάκης ήρθε πάλι 
στην Ιθάκη στις αρχές του 1822. 
Έπασχε από φυματίωση κι οι γιατροί 
τον συμβούλευσαν να μην γυρίσει 
πίσω. Εκείνος όμως γύρισε βιαστικα
στη Ρούμελη: έγινε αρχιστράτηγος 
(1824) και πέθανε στο Φάληρο του 
Πειραιά (1827). - Το σπίτι είναι 
πέτρινο, διώροφο, χτισμένο σαν τα 
αρχοντικά της εποχής. Σήμερα, 
σώζονται μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι.



Η Λαίδη Elizabeth Hamilton, ανηψιά της 
ομώνυμης λαίδης, ερωμένης του ναυάρχου 
Νέλσονα, έχτισε στα 1892 αυτό το πέτρινο 
αρχοντικό στο Κιόνι, που προσφέρει 
εξαιρετική θέα στη αέναη κίνηση του 
λιμανιού. Είναι ένα από τα λίγα κτήρια που 
παρέμειναν ανέπαφα από το σεισμό του 1953.



Στη θέση Ψηγάδι βρίσκονται τρεις παλιοί ανεμόμυλοι που λειτουργούσαν μέχρι τον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανεμόμυλοι στην Ιθάκη υπάρχουν σε διάφορα σημεία: 
μοιάζουν με ξεχασμένα κάστρα, καθώς βρίσκονται σε περίοπτη θέση στις πλαγιές 
των βουνών, ώστε να έχουν εξασφαλισμένη την κινητήρια δύναμή τους, τον άνεμο. 

Μύλοι στο Κιόνι



Θεσσαλονίκη



Η Ρωμαϊκή πόλη

Διοκλητιανός Γαλέριος

Η Θεσσαλονίκη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία από το 293 π.Χ., όταν έγινε έδρα του Γαλέριου, ενός 
από τους Καίσαρες της τετραρχίας που θέσπισε ο αυτοκράτορας 
Διοκλητιανός. 



Η Ροτόντα, που οφείλει το όνομά 
της στο κυκλικό της σχήμα, 
χτίστηκε γύρω στο 300 π.Χ. από 
τον ρωμαίο Καίσαρα Γαλέριο. 
Ο ηγεμόνας, που επέλεξε τη 
Θεσσαλονίκη ως έδρα του, 
φρόντισε να την διακοσμήσει με 
λαμπρά οικοδομήματα, όπως 
ανάκτορα, ιππόδρομο κ.ά. 
Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα 
για ποιο λόγο έχτισε ο Γαλέριος
τη Ροτόντα. Κάποιοι υποθέτουν 
ότι την προόριζε για Μαυσωλείο 
του, αλλά ο ίδιος τάφηκε μακριά 
από τη Θεσσαλονίκη. Μια άλλη 
άποψη μιλά για ναό αφιερωμένο 
στον Δία, τον προστάτη του 
Καίσαρα και της Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. 
Η Ροτόντα συνδεόταν άμεσα με 
την αυτοκρατορική κατοικία 
μέσω μιας πομπικής οδού που 
ξεκινούσε από τη θριαμβική 
αψίδα του αυτοκράτορα, την 
επονομαζόμενη Καμάρα. 

Έργα του Καίσαρα Γαλέριου



Με την επικράτηση 
του χριστιανισμού το 
ιδιόρρυθμο αυτό 
κτίσμα μετατράπηκε 
σε χριστιανικό ναό, 
αφιερωμένο πιθανώς 
στους Ασωμάτους ή 
Αρχαγγέλους. 
Η μετατροπή έγινε 
πιθανώς την εποχή 
του Θεοδοσίου Α ́, 
γύρω στα τέλη του 
4ου αι. Από την εποχή 
αυτή χρονολογούνται 
πιθανώς και τα 
περίφημα ψηφιδωτά 
που σώζονται ως τις 
ημέρες μας. 



Ψηφιδωτά του Βυζαντινού ναού της Ροτόντας





Η θριαμβική αψίδα του Γαλέριου χτίστηκε στα 305 π.Χ.
για να θυμίζει την οριστική του νίκη κατά των Περσών.
Ήταν τοποθετημένη κάθετα στην Εγνατία οδό, που
διέσχιζε την πόλη από τα δυτικά προς τα ανατολικά,
και αποτελούσε μέρος του λεγόμενου Γαλεριανού συγ-
κροτήματος, των Ρωμαϊκών Ανακτόρων, που αναπτύσ-
σονταν στις σημερινές πλατείες Ναυαρίνου και Ιππο-
δρομίου.



H καρδιά του Ρωμαϊκού παρελθόντος της Θεσσαλονίκης
είναι η Ρωμαϊκή Αγορά, το Φόρουμ. Κατασκευασμένο
από τους Ρωμαίους από το 42π.Χ. έως το 138 μ.Χ.
υπήρξε το επίκεντρο της δημόσιας ζωής της πόλης.
Το Φόρουμ ήταν συνδεδεμένο με τις περισσότερες κύριες
οδούς όπως την ρωμαϊκή Εγνατία Οδό στο νοτιότερο
μέρος του. Η απόσταση του από τα Ανάκτορα του
Γαλέριου είναι μικρότερη από ένα χιλιόμετρο.
Η διακόσμηση του περιλάμβανε περίτεχνες αψίδες, όμορ-
φες κιονοστοιχίες και διακοσμημένα πολυτελή συντριβά-
νια.
Ο χώρος της Αγοράς, έκτασης είκοσι περίπου
στρεμμάτων, οργανώθηκε σε σχήμα Π γύρω από μια
ορθογώνια πλακοστρωμένη πλατεία. Στις υπόλοιπες
τρεις πλευρές υπήρχαν στοές, με διπλή σειρά κιόνων.
Στην ανατολική πλευρά της αγοράς υπήρχε Ωδείο, και
στη νότια πλευρά μια σειρά κιόνων σχημάτιζαν την
εντυπωσιακή στοά της αρχαίας αγοράς. Ο εξαιρετικά
καλά διατηρημένος και αναστηλωμένος ημι-υπόγειος
διάδρομος (Cryptoporticus) οδηγεί στην είσοδο του
υπόγειου μουσείου του φόρουμ!
Ο αρχαιολογικός αυτός θησαυρός ήρθε στο φώς το 1966.
Οι εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης
άρχισαν το 1989 και οδήγησαν στο πολύ όμορφο
αποτέλεσμα που διαφαίνεται σήμερα.

Η Ρωμαϊκή Αγορά

Η «κρυπτή στοά» που οδηγεί στο Μουσείο της Αγοράς. 

Η στοά της αρχαίας αγοράς



Ρωμαϊκή Αγορά

Το αναστηλωμένο ωδείο 

Η στοά της αρχαίας αγοράς



Το Βυζαντινό παρελθόν

Αναπαράσταση της βασιλεύουσας του Βυζαντίου, της Κωνσταντινούπολης. 
Η Θεσσαλονίκη έγινε σύντομα η δεύτερη πόλη της αυτοκρατορίας. 



Κατά την παράδοση, ο Άγιος
Δημήτριος μαρτύρησε και
τάφηκε κοντά στο υπόγειο
ενός ερειπωμένου ρωμαϊκού
λουτρού, δίπλα στο «στάδιο»
της πόλης όπου γίνονταν
αγώνες μονομάχων.
Στο σημείο του μαρτυρίου,
όπου υπήρχε ήδη ένας
ναΐσκος, ο έπαρχος του
Ιλλυρικού Λεόντιος έχτισε το
413 μια μεγάλη τρίκλιτη
βασιλική, επειδή θεραπεύτη-
κε από ανίατη ασθένεια.
Ο ναός καταστράφηκε από
πυρκαγιά μεταξύ 629 και
635 και στη θέση του
χτίστηκε μια πεντάκλιτη
βασιλική με τη βοήθεια του
έπαρχου Θεσσαλονίκης
Λέοντα.

Ο Άγιος Δημήτριος



Ο Άγιος Δημήτριος μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλο 
μέρος της Θεσσαλονίκης το 1917 (Φωτ. Fred Boissonas)

Ο ναός υπέστη πολλές καταστροφές και λεηλασίες κατά
την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς το 904
και από τους Νορμανδούς το 1118. Το 1493 μετατράπηκε σε
τζάμι από τους Τούρκους.
Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (1912) κατά-
στράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη μεγάλη πυρκαγιά
που σάρωσε την πόλη στις 5 και 6 Αυγούστου του 1917. Η
αναστύλωση, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, ολοκληρώθηκε
το 1948.



Η Παναγία και ο άγιος Θεόδωρος, 
9ος αιώνας

Ο άγιος Δημήτριος με τους δύο 
κτίτορες του ναού, έπαρχο Λεόντιο 
και επίσκοπο Ιωάννη, 634-700

Ψηφιδωτή παράσταση, όπου γυναικεία μορφή 
οδηγεί ένα παιδί στον άγιο, μέσα 5ου αι., 

Ο ναός κοσμείται από τοιχο-
γραφίες του 7ου αι. και ψη-
φιδωτά του 5ου, 7ου και 9ου
αι., όπου απεικονίζεται κυρί-
ως ο Άγιος Δημήτριος. Τα
ψηφιδωτά, είναι μοναδικά
για την τέχνη της παλαιοχρι-
στιανικής περιόδου, γιατί σ‘
αυτά οι κανόνες της ελληνι-
στικής τέχνης δεν έχουν εξα-
λειφθεί εντελώς, αν και η
ζωγραφική γίνεται σταδιακά
πιο επίπεδη και πιο αφηρη-
μένη.



Στο ανατολικό τμήμα του ναού, ακριβώς δίπλα από το
Τέμπλο, βρίσκεται η είσοδος στον υπόγειο χώρο της
Κρύπτης του ναού. Πρόκειται για το ρωμαϊκό λουτρό
όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ο άγιος Δημήτριος
φυλακίστηκε και μαρτύρησε το 303 μ.Χ. Η Κρύπτη, που
παρέμενε χαμένη για αρκετούς αιώνες, ήρθε ξανά στο
φως με τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917.

Το κιβώριο της κρύπτης



O Μεγάλος Ναός της Παναγίας Θεοτόκου, όπως ονομαζόταν αρχικά, ιδρύθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
τη δεκαετία 450-460, πάνω σε προγενέστερο συγκρότημα λουτρών των ρωμαϊκών χρόνων, ίχνη των οποίων 
διατηρούνται έως και σήμερα στο βόρειο κλίτος του ναού. Το όνομα Αχειροποίητος της αποδόθηκε από το 1320  
λόγω μιας εικόνας της Παναγίας δεομένης που υπήρχε στο ναό. - Το μεγάλο κτίσμα (51,90 x 30,80 μ.) ανήκει 
στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής που καταλήγει σε μεγάλη ημικυκλική αψίδα στα ανατολικά. 

Η Αχειροποίητος



Άποψη από τα νότια. 
Στην νότια πλευρά 
του ναού υπάρχει 
ένα μνημειακό 
πρόπυλο, που πιθα-
νώς συνέδεε την 
εκκλησία με την 
κεντρική αρτηρία 
της βυζαντινής πό-
λης, την «Λεωφόρο». 
Είναι πιθανό ότι εδώ 
βρισκόταν και το 
αίθριο του ναού, στο 
νότιο κι όχι στο 
δυτικό μέρος όπως 
στις υπόλοιπες 
βασιλικές.



Η ανατολική πλευρά του ναού, που καταλήγει σε μεγάλη ημικυκλική αψίδα.



Στο εσωτερικό του ναού δυο κιονοστοιχίες, με 12 κίονες 
η καθεμία, διαιρούν το ναό σε τρία κλίτη. Οι μαρμάρινοι 
κίονες επιστέφονται με περίτεχνα κορινθιακά 
κιονόκρανα. 
Αρχικά, το κεντρικό κλίτος υπερυψωνόταν και απέληγε 
σε τοίχο διάτρητο με παράθυρα, το λεγόμενο 
«φωταγωγό», ο οποίος δεν σώζεται σήμερα.
.



Ο ναός της του Θεού Σοφίας χτίστηκε στα τέλη του 7ου αιώνα στη 
θέση μιας πεντάκλιτης βασιλικής, που καταστράφηκε από σεισμό 
γύρω στα 620. Από το 1204 ως το 1224, όταν κυριεύθηκε η πόλη από 
τους σταυροφόρους, η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε καθεδρικό ναό 
των Λατίνων της Θεσσαλονίκης. Από το 1523 έως το 1913 
μετατράπηκε σε τζαμί.

Η Αγία Σοφία



Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας που αντιγράφει την ομώνυμη εκκλησία 
της Κωνσταντινούπολης



Αγία Σοφία, τρούλος, ψηφιδωτό Ανάληψης. Tέλη 9ου αι. 



Η Παναγία των 
Χαλκέων ονομάστηκε 
έτσι επειδή γειτνιάζει 
με την περιοχή όπου 
παραδοσιακά ζούσαν 
οι χαλκουργοί της 
πόλης. 
Σύμφωνα με την 
κτητορική επιγραφή, 
χτίστηκε το 1028 από 
τον πρωτοσπαθάριο
Χριστόφορο, 
κατεπάνω της 
Λομβαρδίας. 
Ο ναός ανήκει στον 
νέο τύπο του 
σταυροειδούς 
εγγεγραμμένου με 
τρούλο, που 
εμφανίζεται στα 880 
και κυριαρχεί κατά 
τη Μακεδονική 
δυναστεία (867-
1057).

Παναγία των Χαλκέων



Πολύ κοντά στην 
Καμάρα βρίσκεται ο 
ναός του Αγίου 
Παντελεήμονα. 
Πιθανώς η εκκλησία 
αποτελούσε το 
καθολικό της 
βυζαντινής μονής 
της Θεοτόκου 
Περιβλέπτου, 
γνωστής και ως 
Μονής του κυρ 
Ισαάκ από τον 
ιδρυτή της το 
μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης 
Ιάκωβο (1295-1314), 
μετέπειτα μοναχό 
Ισαάκ. Το 1548 έγινε 
τζαμί και το 1912 
ξανάγινε εκκλησία 
με το σημερινό 
όνομα. 

Παλαιολόγεια εποχή



Η Μονή Βλατάδων ιδρύθηκε κατά τα μέσα του 14ου αιώνα, σε χώρο που πιθανώς να φιλοξενούσε παλαιότερο
ναό, από τον μητροπολίτη της πόλης Δωρόθεο Βλαττή και τον αδελφό του Μάρκο. Ανήκει στο σταυροειδή
εγγεγραμμένο με τρούλο, που ανήκαν στον πνευματικό κύκλο του Γρηγορίου Παλαμά. Μετά την άλωση της
Θεσσαλονίκης οι Τούρκοι της έδωσαν κάποια προνόμια, που επικυρώθηκαν και με φιρμάνι του Μωάμεθ Β΄το
1446. Το 1633, με σιγίλλιο του Πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρι, η Μονή προσαρτήθηκε ως μετόχιο στη Μονή
Ιβήρων του Αγίου Όρους.



Το Φρούριο του Επτα-
πυργίου (Γεντί Κουλέ) 
βρίσκεται στο βορειο-
ανατολικό άκρο των 
τειχών της Θεσσαλο-
νίκης, στο ψηλότερο 
σημείο της Ακρόπο-
λης. 
Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για ένα βυ-
ζαντινό φρούριο που 
αποτελείται από δέκα 
πύργους, χτισμένους 
σε δύο διαφορετικές 
εποχές. 
Μετά την άλωση της 
πόλης, ο πρώτος της 
διοικητής, Çavuş Bey, 
επισκευάζει την πύλη 
του φρουρίου. 
Τη δεκαετία του 1890 
το κτήριο χρησιμοποι-
ήθηκε ως φυλακή. Η 
χρήση αυτή διατηρή-
θηκε ως το 1989 και 
αποθανατίστηκε σε 
πολλά ρεμπέτικα. 

Η οχύρωση της πόλης: Επταπύργιο



Η Πύλη της Άννας 
Παλαιολογίνας, που 
διανοίχτηκε το 1355, 
κατά την παραμονή 
της αυτοκράτειρας 
στη Θεσσαλονίκη



Απόψεις του Βυζαντινού 
Επταπύργιου



Η μεγάλη εξωτερική πόρτα του κάστρου που 
διαμορφώθηκε σε μια απ’ τις πιο διαβόητες φυλακές της 
νεοελληνικής ιστορίας. 

Η πύλη του κάστρου επισκευασμένη από τον πρώτο τούρκο διοικητή 
Çavuş Bey, με σχετική αναμνηστική επιγραφή. 

Δυο παρεμβάσεις στο βυζαντινό επταπύργιο



Η Τουρκοκρατία



Στη βόρεια πλευρά της Εγνατίας, και ανατολικά του ναού της
Παναγίας Χαλκέων, βρίσκεται το Μπέη Χαμάμ (= Λουτρό του
Μπέη), γνωστό κυρίως με την επωνυμία «Λουτρά Παράδεισος».
Χτισμένο στα 1444 από τον Σουλτάνο Μουράτ Β, είναι το πρώτο
οθωμανικό λουτρό της Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο που
σώζεται σήμερα στην Ελλάδα.

Τουρκικά λουτρά (χαμάμ)



Πρόκειται για διπλό λουτρό, με χωριστά διαμερίσματα για άνδρες 
και γυναίκες, που δεν επικοινωνούν καθόλου μεταξύ τους. Το 
ανδρικό τμήμα είναι μεγαλύτερο και πολυτελέστερο, με την είσοδό 
του στη νότια πλευρά, ενώ το γυναικείο μικρότερο και απλούστερο, 
με είσοδο στη βόρεια πλευρά





Τα τζαμιά

Το Χαμζά Μπέη Τζαμί, στη συμβολή Εγνατίας και
Βενιζέλου, χτίστηκε στα 1467/68 από την κόρη του
στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέη. Στο περιστύλιο
χρησιμοποιήθηκαν παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα.
Το τζαμί αρχικά αποτελούνταν από μια τετράπλευρη
αίθουσα καλυμμένη με μολυβδοσκέπαστο τρούλο.
Στη διάρκεια του 16ου αιώνα προστέθηκαν δυο ορθογώνιοι
θολωτοί χώροι στη βόρεια και νότια πλευρά του τζαμιού,
κατασκευάστηκε μια στοά στα δυτικά, μοναδική του είδους
σε τζαμί στον Ελλαδικό χώρο, και μιναρές στην
νοτιοδυτική γωνία. Το 1620, ύστερα από σεισμό ή
πυρκαγιά, έγινε η τρίτη ανακατασκευή του τεμένους,
Το Χαμζά Μπέη Τζαμί είναι γνωστό στους περισσότερους
Θεσσαλονικείς ως «Αλκαζάρ», από τον ομώνυμο
κινηματογράφο που στεγάστηκε για χρόνια στην περίστυλη
αυλή του τεμένους. Σήμερα γίνονται έργα για την
αναστήλωση του τζαμιού που πρόκειται να στεγάσει τα
αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύπτονται από τις
εργασίες για το μετρό της Θεσσαλονίκης.



Το Αλατζά Ιμαρέτ (= “Πολύ-
χρωμο άσυλο”) ή Ισάκ Πασά
Τζαμί βρίσκεται στην οδό
Κασσάνδρου βορειανατολικά
της εκκλησίας του Αγίου Δημη-
τρίου.
Ιδρύθηκε το 1484 από τον Ισάκ
Πασά, Μεγάλο Βεζίρη επί
Μωάμεθ Β’ και διοικητή της
Θεσσαλονίκης επί Βαγιαζίτ
Β’. Η ονομασία Αλατζά Ιμαρέτ
οφείλεται στους πολύχρωμους
λίθους (alaça) που κοσμούσαν
το μιναρέ του τζαμιού, που
δεν σώζεται σήμερα.
Στο χώρο λειτουργούσε ιμαρέτ
(πτωχοκομείο) και μεντρεσές
(ιερατική σχολή). Ο κεντρικός
χώρος του κτιρίου ήταν ο
χώρος προσευχής, ενώ στους
τέσσερις παράπλευρους
χώρους γινόταν η διδασκαλία
και τα συσσίτια.





Το Μπεζεστένι (=υφασματαγορά) 
ήταν ένας σημαντικός θεσμός των 
οθωμανικών πόλεων, αφού εκεί 
πωλούνταν πολύτιμα αντικείμενα, 
φυλάσσονταν έγραφα και 
περιουσιακά στοιχεία, γινόταν 
έλεγχος της ποιότητας των 
εμπορευμάτων και καθορίζονταν 
οι ισοτιμίες των νομισμάτων. Τα 
κτήρια στα οποία στεγάζονταν οι 
αγορές αυτές ακολουθούσαν την 
αρχιτεκτονική των τζαμιών και 
είχαν θόλους. 
Το Μπεζεστένι της Θεσσαλονίκης 
χτίστηκε το 15ο αιώνα, πιθανώς 
επί Μεχμέτ Β ́(1455-59). Είχε 
ορθογώνιο σχήμα και 
καλύπτονταν από έξι 
μολυβδοσκέπαστους θόλους. 

Η αγορά



Μετά την κατάληψη της 
Θεσσαλονίκης από τους 
Τούρκους (1430), τροπο-
ποιήθηκαν τα τείχη της 
πόλης με τη δημιουργία του 
Λευκού Πύργου, του Επτα-
πύργιου και του Πύργου 
Τριγωνίου. 
Ο Λευκός Πύργος χτίστηκε 
στη θέση βυζαντινού πύρ-
γου που συνέδεε το ανατολι-
κό και το θαλάσσιο τμήμα 
της οχύρωσης της πόλης. 
Σύμφωνα με μία εκδοχή, 
χτίστηκε από τον Σουλεϊμάν 
τον Μεγαλοπρεπή το 1535 
σύμφωνα με μιαν άλλη, 
χτίστηκε λίγο μετά την 
κατάληψη της πόλης από 
τους Τούρκους, περί το 
1450-1470, και πρόκειται 
για ένα από τα πιο πρώιμα 
δείγματα οθωμανικής 
οχυρωματικής που λαμβάνει 
υπόψη της το πυροβολικό.

Η οχύρωση της πόλης

Ο Λευκός Πύργος με τον οχυρωματικό περίβολο που τον συνόδευε, το 1907



Εσωτερικά το κτίσμα έχει 
ισόγειο και έξι ορόφους. Έχει 
ύψος 34 μέτρα, διάμετρο 11 
μέτρα και περίμετρο 70 μέτρα. 
Η αρχική ονομασία του 
πύργου ήταν ‘Πύργος των 
Λεόντων’. Αργότερα, επειδή 
χρησιμοποιήθηκε για το 
στρατωνισμό γενίτσαρων 
μετονομάστηκε σε ‘Πύργος 
των Γενίτσαρων’. Στη 
συνέχεια όταν 
χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή 
της πόλης και ως τόπος 
θανατικών εκτελέσεων από 
τους Τούρκους, ονομάστηκε 
‘Πύργος του Αίματος’.

Σήμερα αποτελεί το σύμβολο 
της πόλης. 



Τοπ Χανέ, έργο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή

Το φρούριο Βαρδαρίου
είναι γνωστό και με τις 
επωνυμίες Τοπ-Χανέ
«Πύργος του Πυροβο-
λοστασίου» ή Ταμπάκ-
Χανέ «Πύργος των 
βυρσοδεψείων», από 
τα εργαστήρια κατερ-
γασίας δερμάτων που 
ήταν εγκατεστημένα 
στην περιοχή. 
Χτίστηκε από το 
Σουλτάνο Σουλεϊμάν 
Μεγαλοπρεπή, κατά τη 
διάρκεια μιας 
σύντομης παραμονής 
του στην Θεσσαλονίκη 
τον χειμώνα του 1546 
και είναι ίσως έργο του 
αρχιτέκτονα Σινάν. Το 
ίδιο χρονικό διάστημα 
κτίστηκε και ο 
περίβολος του Λευκού 
Πύργου.



Η τελευταία Οθωμανική περίοδος 
και η αστικοποίηση της πόλης

Ζωγραφική απεικόνιση της εντός των τειχών πόλης, στα τέλη του 19ου αιώνα, σε 
τετράπτυχη καρτ-ποστάλ. 



Στα τέλη του 19ου αιώνα 
η εκκολαπτόμενη 
αστική τάξη της πόλης 
ανακαλύπτει ένα νέο 
είδος κατοικίας, την 
πολυτελή εξοχική 
κατοικία, που συνήθως 
κτίζεται στην «περιοχή 
των Εξοχών», στον 
άξονα της σημερινής 
Βασιλίσσης Όλγας. 

Η κατοικία του Χαφίζ
Μπέη, ένα από τα 
πρώτα δείγματα του 
είδους (Βασιλίσσης 
Όλγας 32) χτίστηκε το 
1879 πάνω σε σχέδια 
του Ξενοφώντα 
Παιονίδη. 
Το κτίριο, που είχε μια 
περίπλοκη ιστορία 
μεταβιβάσεων, από το 
1948 στεγάζει τη Σχολή 
Τυφλών.

Ιδιωτικές κατοικίες



Η Βίλα Αλατίνι (Βασιλίσσης Όλγας 198) χτίστηκε το 1888, πάνω σε σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι, σαν 
εξοχική κατοικία του Charles Allatini (1851-1910), κοντά στους οικογενειακούς μύλους. Ιταλοεβραϊκή οικογένεια με γαλλική 
προστασία, οι Αλατίνι ήταν μια από τις ισχυρότερες οικογένειες της πόλης. 
Μετά τη νεοτουρκική επανάσταση, το κτήριο χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του εκθρονισμένου σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ
(1909-1912) και το 1926 στέγασε το νεοΐδρυτο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα εκεί εδρεύει ο Νομάρχης 
Θεσσαλονίκης. 



Η εξοχική κατοικία 
του Αχμέτ Καπαντζή. 
εξισλαμισμένου 
σεφαραδίτη εβραίου 
(Βασιλίσης Όλγας 
108) χτίστηκε το 1893. 
Χαρακτηριστικό 
δείγμα εκλεκτικισμού, 
αποτελείται από 
κύριο κτίσμα και 
πύργο. 
Μετά την απελευθέ-
ρωση στέγασε τον 
πρίγκηπα Νικόλαο 
και τ́ο 1917 την τριαν-
δρία Βενιζέλου, Κουν-
τουριώτη και Δαγκλή.
Σήμερα στεγάζει το 
Μορφωτικό Ίδρυμα 
της Εθνικής Τραπέζης 
(Μ.Ι.Ε.Τ) και 
λειτουργεί 
βιβλιοπωλείο και 
χώρος εκθέσεων.



Η εξοχική κατοικία 
του Μεχμέτ; Καπαντζή. 
εξισλαμισμένου 
σεφαραδίτη εβραίου 
(Βασιλίσης Όλγας 
105) χτίστηκε το 1893-
1895 σε σχέδια του 
Πιέρο Αριγκόνι. 
Δείγμα εξοχικής 
κατοικίας με βιεννέζι-
κες επιδράσεις, 
επιρροές art-nouveau, 
νεογοτθικά και νέο-
αραβικά στοιχεία. Επί 
Κατοχής στέγασε την 
Γκεστάπο και από το 
1954 έως το 1973 τις 
υπηρεσίες του Ν.Α.Τ.Ο. 
Αποτέλεσε την έδρα 
του Οργανισμού 
Θεσσαλονίκη Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα 
1997. Σήμερα ανήκει 
στον Συμεών Σαββίδη.

[Πρώτοι ιδιοκτήτες του οικοπέδου φέρονται οι Γιουσούφ και Αχμέντ Καπαντζή]



Ο στρατιωτικός διοικητής Θεσσαλονίκης Χαφζή Μπέης 
Καϊμακάμης που διορίστηκε μετά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο 
κατασκεύασε το κτήριο της οδού Κρίσπου 7 μεταξύ 1897-1905 
ως ιδιωτική του κατοικία αλλά το εγκατέλειψε το 1906 και 
πέρασε στην κατοχή της μουφτείας. Δείγμα βαλκανικού σπιτιού 
με πλατυμέτωπη όψη και καμπύλα σαχνισιά στους κεντρικούς 
άξονες. Σήμερα, αποκαταστημένο, στεγάζει τη Δημοτική και 
Παιδική Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης.



ι

Η έπαυλη του Τούρκου 
μέραρχου Σεϊφουλάχ
Πασά (Βασιλίσσης 
Όλγας και 25ης

Μαρτίου) χτίστηκε το 
1905, σε σχέδια 
Ξενοφώντα Παιονίδη.
Το 1930 πουλήθηκε στον 
Σαμουήλ Μορντώχ από 
τον οποίο και πήρε το 
όνομά της. Σήμερα 
στεγάζει τη Δημοτική 
Πινακοθήκη , 



Η Βίλα Μοδιάνο (Βασιλίσσης Όλγας 68). Χτίστηκε το
1906 σαν κατοικία του τραπεζίτη Ιακώβ Μοδιάνο,
πάνω σε σχέδια του σημαντικού αρχιτέκτονα Ελί
Μοδιάνο. Το 1913 η βίλα αγοράστηκε από τον Δήμο
Θεσσαλονίκης και προσφέρθηκε για ανάκτορο στον
Βασιλιά Κωνσταντίνο. Στην περίοδο του μεσοπολέμου,
χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του εκάστοτε Γενικού
Διοικητή Μακεδονίας και ως ανάκτορο του Γεώργιο
Β.́ Από το 1970 στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο.

Όποιος ενδιαφέρεται για χώρους που συνδέθηκαν με
την Εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, μπορεί να
επισκεφθεί την γραφική «Αγορά Μοδιάνο», την «Στοά
Σαούλ», το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο (χτισμένο το 1907
από την Ισραηλιτική Κοινότητα με τη συνδρομή της
Βαρόνης Κλάρας ντε Χιρς) και τέλος το «Γενί Τζαμί»
χτισμένο το 1902, από τους «ντονμέδες», πρώην
Εβραίους που από τον 17ο αιώνα είχαν ασπαστεί τον
Ισλαμισμό.



Η Βίλα Οσμάν Αλή 
Μπέη (Βασιλίσσης 
Όλγας 36) χτίστηκε το 
1898 στη «συνοικία των 
εξοχών» και αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα 
πολυτελούς κατοικίας, 
εκλεκτικιστικού κυρίως 
ρυθμού.
Το κτήριο στέγασε το 
«Ορφανοτροφείο 
Μέλισσα» και, μετά από 
μακρά περίοδο 
εγκατάλειψης, το 
Κέντρο Βυζαντινών 
Σπουδών (1996 και 
εξής). 



Η Βίλα Μπιάνκα (Βασιλίσσης Όλγας 180) 
είναι ένα από ωραιότερα κτήρια της 
πόλης. Χτίστηκε το 1911-1912 πάνω σε 
σχέδια του Πιέρρο Αρριγόνι ως κατοικία 
του Εβραίου ζυθοποιού Ντίνο Φερνάντες 
Ντίας και πήρε το όνομά της από την 
Ελβετίδα σύζυγο του ιδιοκτήτη. 
Το κτήριο συνδέθηκε με την ερωτική 
ιστορία της κόρης του ιδιοκτήτη, Αλίνε, 
και του Έλληνα αξιωματικού Σπύρου 
Αλιμπέρτη το 1912. Η σχέση, που 
παρέβλεπε και θρήσκευμα και κοινωνική 
τάξη, προκάλεσε μεγάλο σκάνδαλο στην 
κοινωνία της εποχής. Αντιμέτωπο με την 
άρνηση του πατέρα, το ζευγάρι κλέφτηκε 
και παντρεύτηκε στην Αθήνα την άνοιξη 
του 1914. Όταν ο πατέρας έδωσε τη 
συγκατάθεσή του, το ζεύγος επέστρεψε 
στην έπαυλη το 1916 κι έζησε εκεί για 20 
περίπου χρόνια. Η Αλίνε πέθανε στο 
Πάρίσι το 1934 και ο Σπύρος εκτελέστηκε 
το 1934. Το κτήριο, που είχε σημαντικές 
φθορές, πέρασε στο δημόσιο και 
αναστηλώθηκε το 1997 επ’ ευκαιρία του 
ορισμού της Θεσσαλονίκης ως 
πολιτιστικής πρωτεύουσας. Σήμερα 
λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο.



Το κεντρικό κτίριο της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι ένα 
από τα πιο χαρακτηριστκά κτίσματα της 
τελευταίας δεκαετίας του προηγούμενου 
αιώνα. Κτίστηκε το 1887 με σχέδια και 
επίβλεψη του Ιταλού αρχιτέκτονα 
Vitaliano Poselli και χρησιμοποήθηκε
αρχικά σαν δημόσια 
προπαρασκευαστική σχολή, πριν να 
έρθει στην κυριότητα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δημόσια κτήρια





Το κτίριο του Γ ́Σώματος Στρατού βρίσκεται στη 
Λεωφόρο Στρατού, κοντά στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Είναι έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα 
Vitaliano Poselli, και κτίστηκε στα 1890. Στην αρχή 
χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους ως στρατώνας.. 



Το Διοικητήριο της πόλης χτίστηκε το 1891 από τον Ιταλό 
αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι, σε εκλεκτικιστικό ρυθμό, 
τον οποίο εφάρμοζε σε όλα τα δημόσια κτίρια που έχτισε 
στην πόλη.

Αρχικά, το κτίριο ήταν τριώροφο και αποτελούσε 
έδρα του Τούρκου περιφερειάρχη (βαλή) της 
Θεσσαλονίκης και δημόσιων υπηρεσιών του 
οθωμανικού κράτους. Ο τέταρτος όροφος του κτιρίου 
με το νεοκλασικό αέτωμα προστέθηκε το 1955. 



Το Παπάφειο Ορφανοτροφείο είναι ένα από 
τα πιο χαρακτηριστικά νεοκλασικά 
κτίσματα της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται 
στην οδό Παπάφη, στο ανατολικό τομέα της 
πόλης. Θεμελιώθηκε το 1894 με δαπάνες 
του Θεσσαλονικέα ευεργέτη Ιωάννη 
Παπάφη και είναι έργο του αρχιτέκτονα 
Ξενοφώντα Παιονίδη.



Το Γενί Τζαμί (=Νέο Τζαμί) χτίστηκε το 1902 από τον Βιταλιάνο Ποζέλι ως τόπος λατρείας για τους εξισλαμισμένους Εβραίους, τους 
επονομαζόμενους Ντονμέδες (Dönme/Donmeh). Έχει δύο ορόφους και ακολουθεί την εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα.



Το κτήριο της οδού́Ελένης
Ζωγράφου 2 χτίστηκε το 1902/3 ως 
Νοσοκομείο άπορων ξένων 
(Γκουρεμπά Χαστάνεσι) κι έπειτα 
μετατράπηκε σε Δημοτικό 
Νοσοκομείο (Χαμιδιέ Μπελεντιγιέ). 
Σήμερα, ανήκει στον Δήμο και 
λειτουργεί ως το Νοσοκομείο 
Αγ.Δημήτριος.



Το κτίριο του παλιού τελωνείου χτίστηκε το 1909, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Freyssent, και 
αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα κατασκευής έργου με οπλισμένο σκυρόδεμα της 
εποχής. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν επιβατικός σταθμός του λιμένα Θεσσαλονίκης.



Το 1912 η πόλη παραδόθηκε στον Ελληνικό στρατό
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