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ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

 

Το Βασιλικό Θέατρο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1900 όμως έκλεισε μόλις το 1908 και το κτήριο 

δόθηκε σε κοινή χρήση μέχρι τη δεκαετία του 1930. Στις 3 Μαΐου του 1930 επανιδρύθηκε με νόμο του τότε 

Υπουργού Παιδείας, Γεωργίου Παπανδρέου ως το Εθνικό Θέατρο. Η ίδρυση Το Βασιλικό Θέατρο ιδρύθηκε 

το 1900 υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Βλάχου - ο οποίος όμως αποχώρησε πριν από την έναρξη των 

παραστάσεων - και λειτούργησε με προσκλήσεις. Στις 24 Νοεμβρίου του 1901 έγινε η πρεμιέρα του 

θεάτρου η οποία περιελάμβανε έναν μονόλογο από τη «Μαρία Δοξαπατρή» του Βερναρδάκη και τα κωμικά 

μονόπρακτα «Ο θάνατος του Περικλέους» (του Δ. Κορομηλά) και «Ζητείται υπηρέτης»» (του Χ. Αννίνου) 

υπό τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας. Παράλληλα, ιδρύθηκε και η Βασιλική Δραματική Σχολή με 

καθηγητές τους Θωμά Οικονόμου και Αριστοτέλη Κουρτίδη. Το θέατρο θα κλείσει το 1908, με τελευταία 

παράσταση στις 29 Απριλίου της χρονίας εκείνης, έχοντας ανεβάσει 144 έργα, και με 644 παραστάσεις. 

Από αυτά τα 28 ήταν νεελληνικά και τα 17 πρωτοπαίχτηκαν στη σκηνή του. Το Βασιλικό θέατρο, με 

σκηνοθέτη τον Θωμά Οικονόμου και πρωταγωνίστριες την Αικατερίνη Βερώνη και τη Μαρίκα Κοτοπούλη 

αποτέλεσε το αντίπαλο δέος στη «Νέα Σκηνή» του Χρηστομάνου. Το 1903 έγινε η αιτία ισχυρών παθών και 

διχονοιών, με την παράσταση της τριλογίας "Ορέστεια", που συνοδεύτηκε από θερμά επεισόδια τα οποία 

προκάλεσε η γλωσσική διαμάχη για την πεζή μετάφραση σε συντηρητική δημοτική του Γ. Σωτηριάδη, 

γνωστά και ως Ορεστειακά, (με δύο νεκρούς και επτά τραυματίες) Προϊστορία Ο Γεώργιος Α΄ της Ελλάδας 

κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Ευρώπη, επισκέφθηκε το Λονδίνο όπου συνάντησε τον Ευστράτιο 

Ράλλη, ο οποίος του δώρησε το ποσό των 10.000 λιρών, προκειμένου να αξιοποιήσει το ποσό όπως αυτός 

θέλει. Ο μονάρχης έκρινε πως έπρεπε να δημιουργηθεί θέατρο και το 1891 τοποθετήθηκε θεμέλιος λίθος σε 

οικόπεδο της οδού Αγίου Κωνσταντίνου που ανήκε στο κράτος  

 

ΠΑΛΙΟ ΕΣΤ.ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

Διεύθυνση Λεωφόρος Νίκης 5, Θεσσαλονίκη Άνοιξε 1926 Έκλεισε 24 Ιουνίου 1994 Ιστορία: Το 

κτίριο στο οποίο στεγάστηκε το εστιατόριο χτίστηκε το 1925 από τον Ζακ Μοσέ (Jacques Moshé), για 

λογαριασμό του βιομηχάνου Ιορδάνη Γεωργιάδη για να στεγάσει στους 2 ορόφους του τα γραφεία των 

"Ηνωμένων Ζυθοποιιών" και στο ισόγειο του με τις δύο ξεχωριστές αίθουσες "Όλυμπος" και "Νάουσα" το 

ζυθοπωλείο-δοκιμαστήριο. Το 1926 ενώνονται οι 2 αίθουσες εγκαινιάζεται το εστιατόριο με την επωνυμία 

"Όλυμπος Νάουσα". Οι 4 αρχικοί συνιδιοκτήτες ήταν οι Tσελίδη, Eμμανουηλίδη, Γεωργακόπουλου και 

Σφήκα. Σήμερα (2010) το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο αλλά έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο. Πριν κτισθεί 

το 1925 το κτίριο, στη θέση του ήταν το θέατρο Ολυμπία. Για την ιστορία, η εταιρεία "Ηνωμένα Ζυθοποιία 

Όλυμπος-Νάουσα" προήλθε από συγχώνευση (το 1920) των ζυθοποιίων Όλυμπος (των Φερνάντε Aλλατίνη, 

Mισραχή και Φερνάντεζ από το 1912) και Νάουσα (των αδελφών Γεωργιάδη από το 1916). Το 1926 τα 

"Ηνωμένα Ζυθοποιία Όλυμπος-Νάουσα" πέρασαν στην ιδιοκτησία της αθηναϊκής Κάρολος Φιξ. Η 

ζυθοποιία Όλυμπος από το 1892 μέχρι το 1912 λεγόταν Φιξ. Βρισκόταν δίπλα στο ξακουστό ξενοδοχείο 

Μεντιτερανέ. 

 

Ηλιακό Ρολόι 
Το ηλιακό ρολόι, στον μεσημβρινό τοίχο του τζαμιού με δυτική απόκλιση 46,61μοίρες, αφιερώθηκε 

από τον διευθυντή της αυτοκρατορικής προπαρασκευαστικής σχολής Μοναστηρίου συνταγματάρχη Ali 

Sahli από την Προύσα. Η Οθωμανική επιγραφή που φέρει < γυρίστε τα ρολόγια σας 10 λεπτά πίσω>, 

μπορεί ν'αποτελεί αναφορά στην συνήθεια των Ντονμέδων να εκπληρώνουν δημόσια όλες τις απαιτήσεις 

της Ισλαμικής θρησκείας αλλά με μικρές αλλαγές. Για παράδειγμα οι Ντονμέδες σταματούσαν το Ραμαζάνι 

καθημερινά 5 λεπτά πριν από την λήξη του.  
 



 
 

  Το αφιερωμένο ηλιακό ρολόι που εντέθηκε στην νoτιοανατολική όψη το 1903 έργο του Ν. Balyan Η 

προσωπική εμπλοκή της αυτού μεγαλειότητας στις τροποποιήσεις, όπως μας επιτρέπει να υποθέσουμε και η 

ένθεση των ρολογιών, δεν είναι απίθανη και σε καμία περίπτωση ασυμβίβαστη με το χαρακτήρα του 

Αμπντουλχαμίτ Β΄, όπως περιγράφεται από τους συγχρόνους του. Εξάλλου, αναφέρεται ρητά ότι το μνημείο 

κτίστηκε υπό την αιγίδα του και κλήθηκε να τάξει υπό τη θεϊκή σκέπη τη δόξα του, υποσχόμενο εμμέσως 

και την υπακοή του στρατιωτικού σώμα τος στο πρόσωπό του, μόλις λίγα χρόνια πριν στασιάσει στην πόλη 

αυτή 
http://culture.thessaloniki.gr/gr/areas.asp 

 
 

Το Παλιό Ρολόι 

 
Το παλιό ρολόι περικλείεται από τις οδούς Βηλαρά, Βαλαωρίτου και Σιγκρού.Το κτίριο που 

δεσπόζει στην Πλατεία Χρηματηστηρίου και χαρακτηριστικό του είναι το μεγάλο ρολόι που κοσμεί την 

όψη του από την δεκαετία του 50 είναι γνωστό ως στοά Μαλακοπή, λόγω της εμπορικής του χρήσης. Το 

οικοδόμημα είναι ιδιοκτησία του Εδουάρδου Αλλατίνι και βρίσκεται στο κέντρο του Φραγκομαχαλά της 

Οθωμανικής Θεσσαλονίκης. Το 1906 χτίστηκε η στοά , σε σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα Βιταλιάνο 

Ποζέλι, για να στεγαστούν διάφορα καταστήματα αλλά και η Τράπεζα της Θεσσαλονίκης. Λειτούργησε 

μέχρι το 1940, οπότε και επιτάχτηκε από τους Ναζί. Η πυρκαγιά του 1917 που κατέστρεφε επί 3 μέρες το 

μεγαλύτερο μέρος του κέντρο της πόλης, έκαψε και σχεδόν οόκληρο τον Φραγκομαχαλά, όμως το 

οικοδόμημα του Ποζέλι παρέμεινε άθικτο, αφού τα κτίρια των Τραπεζών της περιοχής έτυχαν ευνοημένης 

προστασίας από το πυροσβεστικό σώμα της εποχής. Τέλος, το 1978 το ρολόι στο κέντρο του εμπρόσθιου 

αετώματος σταμάτησε να λειτουργεί την ώρα του μεγάλου σεισμού της Θεσσαλονίκης , δείχνοντας 11:06. 

Μανδαλίδειο 

 
Το Μανδαλίδειο νεοκλασικό κτίριο, επί της Λεωφόρου Νίκης 39, στεγάζει από το 1991 το Τμήμα 

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 



Θεσσαλονίκης.Κάποιος παππούς, ο Μανδαλίδης με το όνομα, δώρισε το παρόν τετραώροφο υπερπολυτελές 

κτίριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συκγεκριμένα στην Οδοντιατρική Σχολή. H Οδοντιατρική 

Σχολή  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί μέσα στα όρια της 

Πανεπιστημιούπολης με κεντρική είσοδο επί της Αγίου Δημητρίου , έναν από τους βασικούς οδικούς 

άξονες της πόλης της Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από δύο κτίρια, το κεντρικό κτίριο, όπου στεγάζονται τα 

Εργαστήρια και τις Κλινικές της Σχολής και το Μανδαλίδειο ερευνητικό κέντρο (δεύτερο κτίριο) το οποίο 

εξυπηρετεί ερευνητικές δραστηριότητες της σχολής και στεγάζει κάποιες από τις εκπαιδευτικές κλινικές 

ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος της Οδοντιατρικής.   

 

ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ 

Το Μπεζεστένι της Θεσσαλονίκης, είναι ένα Οθωμανικό μνημείο το οποίο κτίστηκε επί 
Σουλτάνου Μεχμέτ Β' (1455-1459). [1] Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και 
Σολωμού, απέναντι από το Χαμζά Μπέη Τζαμί και το παλιό δημαρχείο της πόλης. Η λέξη ετυμολογείται 
από την τουρκική λέξη bezesten που σημαίνει αρχαιοπωλείο. 

 Η τεχνοτροπία κατασκευής του Μπεζεστενίου είναι αντιπροσωπευτική της αρχιτεκτονικής των 
Οθωμανών τον 15ο αιώνα . 

Εκεί πωλούνταν πολύτιμα αντικείμενα, φυλάσσονταν έγγραφα και περιουσιακά στοιχεία, γινόταν 
έλεγχος της ποιότητας των εμπορευμάτων και καθορίζονταν οι ισοτιμίες των νομισμάτων.  Πριν την 
πυρκαγιά του 1917, που κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, το Μπεζεστένι Θεσσαλονίκης 
αριθμούσε 113 καταστήματα. 

 Μετά την πυρκαγιά περιμετρικά του κεντρικού χώρου προστέθηκαν εξωτερικά καταστήματα. Τις 
δεκαετίες του 1980 και του 1990 έγιναν εργασίες στερέωσης του κτιρίου καθώς είχε υποστεί καθίζηση και 
απόκλιση από την κατακόρυφο. Σήμερα στο Μπεζεστένι της Θεσσαλονίκης στεγάζονται διάφορα 
καταστήματα.  

ΑΛΚΑΖΑΡ 
 

Το Χαμζά Μπέη Τζαμί, ευρύτερα γνωστό στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης ως Αλκαζάρ είναι 
τζαμί του 15ου αιώνα κτισμένο στη συμβολή της Εγνατίας οδού και της οδού Βενιζέλου στο κέντρο της 
πόλης, απέναντι από το Μπεζεστένι. 
 

Κτίστηκε το 1468 στη μνήμη του επιφανούς Οθωμανού στρατιωτικού Χαμζά μπέη[1] ( εξ ου και η 
ονομασία ) με έξοδα της κόρης του, Χαφσά. Σύμφωνα με μια άποψη, κτίστηκε στην ίδια θέση που 
βρισκόταν παλιότερα ορθόδοξο γυναικείο μοναστήρι. Αρχικά προοριζόταν για περιορισμένης έκτασης 
χρήση, σταδιακά όμως αναπτύχθηκε αποκτώντας μιναρέ αλλά και μεγάλη περιστύλια αυλή.  

 

Το 1620, ύστερα από σεισμό ή πυρκαγιά, έγινε νέα ανακατασκευή του τεμένους, σύμφωνα με 
επιγραφή που βρίσκεται πάνω από την είσοδο του κτιρίου, από τον Καπί Μεχμέτ μπέη .  
 

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό συνέχισε να λειτουργεί ως 
τζαμί μέχρι το 1925, όταν εγκατέλειψαν την πόλη και οι τελευταίοι μουσουλμάνοι που εξαιρέθηκαν από 
την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 μεταξύΕλλάδας και Τουρκίας. Έκτοτε παρόλο που κρίθηκε 
διατηρητέο μνημείο, λειτούργησε αρχικά ως τηλεγραφείο ενώ στη συνέχεια πέρασε στην 
κυριότητα Εβραίου επιχειρηματία και μετατράπηκε σε κινηματογράφο υπό την ονομασία Αλκαζάρ[3]. 
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ο επιχειρηματίας εξαναγκάστηκε να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του 
κτιρίου σε χριστιανό προσφυγικής καταγωγής[3] ενώ μεταπολεμικά στο τζαμί στεγάστηκαν εμπορικά 
καταστήματα. Αργότερα το κτίριο εγκαταλείφθηκε καθώς κρίθηκε ακατάλληλο και δωρήθηκε 
το 1977 στον Ερυθρό Σταυρό. Το 2006 πέρασε στην κυριότητα του υπουργείου Πολιτισμού και ξεκίνησαν 
οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου με σκοπό να στεγαστούν στον χώρο τα 
αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύπτονται από τις εργασίες για το μετρό της Θεσσαλονίκης. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84_%CE%92%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_note-arxaiologia_mpezesteni_thessalonikhs-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%B6%CE%AC_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B7_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1468
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%B6%CE%AC_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B7_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF#cite_note-Mazower-1
https://el.wikipedia.org/wiki/1620
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1925
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_1923
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%B6%CE%AC_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B7_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF#cite_note-Mazower2-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%B6%CE%AC_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B7_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF#cite_note-Mazower2-3
https://el.wikipedia.org/wiki/1977
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2006


 
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 
 

 

Το κτήριο του Διοικητηρίου βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου. Χτίστηκε το 1891 και 

είναι έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι. Κατά την Τουρκοκρατία στέγαζε το δημοτολόγιο, 

το υποθηκοφυλακείο, το λογιστήριο, το κτηματολόγιο, την αίθουσα νομαρχιακού συμβουλίου, τη διεύθυνση 

εξωτερικών υποθέσεων, τη διεύθυνση της Αστυνομίας και της Χωροφυλακής καθώς και τα δικαστήρια. 

Γύρω του ήταν χτισμένα ένα τζαμί, ένα λουτρό, τα διαμερίσματα του χαρεμιού, αστυνομικές αρχές, 

διάφορες άλλες υπηρεσίες, φυλακές, στάβλοι και 

τηλεγραφικό κέντρο. Το 1907 στεγάστηκε η Νομική 

Σχολή, ενώ το 1911 διέμεινε ο Σουλτάνος Μεχμέτ V. Μετά το 

1912 στεγάστηκαν τα γραφεία της Γενικής Διοίκησης. Η φωτιά 

του 1917 άφησε ανέγγιχτο το κτήριο ενώ διαμορφώθηκε 

πλατεία στο νότιο μέρος που το ανέδειξε. Το 1954 έγιναν 

εργασίας αποκατάστασης και προστέθηκε άλλος ένας 

όροφος, προκειμένου να στεγαστούν περισσότερες 

υπηρεσίες . Το κτίριο έχει σήμερα τη μορφή που του δόθηκε 

μετά το πέρας των εργασιών το 1955, και στεγάζει το 

Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης και άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες. 

 
Εικόνα από την γερμανική κατοχή 

Πηγή:http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=18141 

 

 

Εικόνα 1Εικόνα του 1903 



 

 

ΠΑΛΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Ο Σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης, που κατασκευάστηκε ονομαζόταν σιδηροδρομικός 

σταθμός της Ανατολής ή σταθμός των ανατολικών σιδηροδρόμων. Σήμερα είναι γνωστός ως ο παλιός 

σιδηροδρομικός σταθμός. Βρισκόταν στα δυτικά του λιμανιού, βορείως των κήπων του Μπες Τσινάρ στους 

οποίους έφτανε κανείς μέσω της 26ης Οκτωβρίου. Σταθμός και κήποι εξυπηρετούνταν από την ίδια γραμμή 

τραμ. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

Την κατασκευή του σιδηρόδρομου και του σταθμού  ανέλαβαν οι «Ανατολικοί Σιδηρόδρομοι», 

αυστριακή εταιρεία ιδιοκτησίας του βαρόνου Μορίς ντε Χιρς, στα 1871-1874. 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 

Το νεοκλασικό κτίριο που σώζεται σήμερα εντός του σταθμού είναι το τρίτο κατά σειρά που 
αντικατέστησε το αρχικό κτίριο που καταστράφηκε και είχε κτιστεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα Πιέρο 
Αριγκόνι.Το σωζόμενο κτίριο στον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό (άγνωστου αρχιτέκτονα) κτίστηκε γύρω 
στα 1900 και χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως κατοικία του Διευθυντή των Ανατολικών σιδηροδρόμων.  

Υπήρχε εκεί παλιά ένα ποτάµι µε τέσσερα γεφύρια. Μετά τα γεφύρια ήταν τα κτίρια του Σταθµού. 
Στην άλλη πλευρά των γραµµών ήταν η οδός Αναγεννήσεως. Στο κεντρικό κτίριο βρισκόταν η Επιθεώρηση 
Σιδηροδρόµων µε κυρίαρχο πρόσωπο τον Σταθµάρχη. Επίσης, κάτω υπήρχαν τρεις αίθουσες αναµονής 
για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση. Η πρώτη, πολυτελώς διακοσμημένη χρησίµευε και για αίθουσα 
υποδοχής των επισήµων. Τριγύρω από την πλατεία του Σταθµού υπήρχαν ξενοδοχεία, ταβέρνες, κέντρα 
διασκέδασης.  

 

 

 Η υποδοχή του Ελευθέριου Βενιζέλου 

 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

1874: Κατασκευάστηκε η 1
η
 γραμμή Θεσσαλονίκη-Μητροβίτσα(Κοσσυφοπέδιο). 

1878: Κατασκευή γραμμής Θεσσαλονίκη-Μητροβίτσα-Σκόπια. 

1888: Η γραμμή ενώνεται με το σέρβικο δίκτυο και με την Κεντρική Ευρώπη. 

7 Μαΐου 1888: Φθάνει στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός από το Παρίσι. 

1890: Κατασκευή δύο γραμμών α)Θεσσαλονίκη- Κωνσταντινούπολη 

β)Θεσσαλονίκη- Μοναστήρι(FYROM) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 



Ο σταθμός αποτέλεσε πυκνοκατοικημένη περιοχή των Εβραίων, όπου πολλά από τα κέντρα 

διασκέδασης ήταν εβραϊκά μαγαζιά. Αυτή ήταν η προπολεμική εποχή. Με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, η περιοχή έγινε τόπος μαρτυρίων. Ακόμα παραμένει η φοβερή ανάμνηση για το μάζεμα και τη 

φόρτωση στα βαγόνια του θανάτου για τη μεταφορά του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. 

Στο κτήριο του σταθμού στεγάστηκαν οι τεχνικές υπηρεσίες του ΟΣΕ. Το κτήριο χαρακτηρίστηκε 

κατεδαφιστέο προκειμένου να ανοιχτεί η δυτική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς το 1997 μετά από 

πιέσεις αποφασίστηκε να μην κατεδαφιστεί αλλά να μετακινηθεί κατά μερικές δεκάδες μέτρα νότια Η 

μετακίνησή του δεν ήταν εύκολη υπόθεση δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε ανάλογη εμπειρία και το 

εγχείρημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα το κτίριο στέκει εντός του σταθμού μάρτυρας παλιότερων 

εποχών. 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Από το 1976 ο παλιός σταθμός συνεχίζει τη λειτουργία του σε διαφορετική µορφή. Έγινε εµπορικός 

και εξυπηρετεί όλη την εµπορική κίνηση του εσωτερικού, των διεθνών µεταφορών και των τράνζιτ προς 

την υπόλοιπη Ευρώπη, τις Ανατολικές χώρες, τις Σκανδιναβικές κ.λ.π. Ο παλιός σταθμός της Θεσσαλονίκης 

είναι ένας από μεγαλύτερους εμπορικούς σταθμούς της Χώρας με εξαγωγικό προσανατολισμό. Όλο το 

μεταφορικό σιδηροδρομικό έργο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς την Ευρώπη, το διαχειρίζεται ο 

Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός. 

 



Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφτηκε στα τέλη του 2013 μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης, της 

ΓΑΙΑΟΣΕ και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης προβλέπει τη δημιουργία Μουσείου 

Ολοκαυτώματος στον χώρο του παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Επίσης, εκτός από το Μουσείο για το 

Ολοκαύτωμα, το Μνημόνιο Συνεργασίας θα προβλέπει την δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου μέσα στον 

χώρο του παλιού Σταθμού της πόλης.  

 

 

ΠΗΓΗ 

http://parallaximag.gr/thessaloniki/chartis-tis-polis/i-thessaloniki-palia-paleos-sidirodr 

 
 
 

Μέγαρο Τυρολόη 
 στην οδό Αγίας Σοφίας 2 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες 

Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κωδικός τεκμηρίου: MTSN_ARCHITECTURAL_DS_070 

 

Χρονολογία: ΑΓΝΩΣΤΗ 

Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Συντελεστής: ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Είδος σχεδίου: ΟΨΗ 

Σχόλια: Μέγαρο Τυρολόη οδός Αγίας Σοφίας 2 Ιδιοκτησία Ιωάννη Δημητριάδη 

 

 

Μέγαρο Εξαρχόπουλου 
 

Το Μέγαρο Κωνσταντίνου Εξαρχόπουλου κτίστηκε το 1933. Ο Κωνσταντίνος Εμμ. Εξαρχόπουλος 

ήταν κτηματίας καταγόμενος από τον Αυγερινό Βοϊου Κοζάνης. Ζούσε στην οικοδομή έως τον θάνατό του 

το 1950. Με διαθήκη κληροδότησε μέρος του κτιρίου σε κοινωφελές ίδρυμα. Το ίδρυμα ενεργεί σήμερα, 

ώστε να εκκενωθεί μέρος του κτιρίου. Μήπως είναι επιβλαβής για το μέγαρο η εκκένωση διαμερισμάτων 

του, καθότι τα σπίτια διατηρούνται, όταν κατοικούνται; 

 

http://parallaximag.gr/thessaloniki/chartis-tis-polis/i-thessaloniki-palia-paleos-sidirodr


Η μικρού μήκους ταινία τεκμηρίωσης «Μέγαρο Εξαρχόπουλου» είναι μία πρώτη κινηματογραφική 

προσπάθεια που σκοπό της έχει τη διάσωση του κτιρίου και της αρχιτεκτονικής μνήμης της Θεσσαλονίκης. 

Η ταινία συμμετέχει στο 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (9-18.3.2012). Η σκηνοθεσία είναι του 

Χρ. Καλλίτση. 

 

πληροφορίες: 

tekmiria.wordpress.com 

βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=-Ivvr5lvMro 

 

 


