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ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. 
 
Ο Λευκός Πύργος, έχει γίνει σύµβολο της πόλης λόγω της θέσης του και όχι της ιστορίας του. Είναι 
χτισµένος µετά το 1430 και µετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από Βενετσιάνους τεχνίτες. 
Παλιότερα ονοµαζόταν Πύργος των Γενιτσάρων ή Πύργος του Αίµατος. Κι αυτό σήµαινε ότι εκεί 
υπήρχε φρουρά Γενιτσάρων και ότι έγιναν τροµερές σφαγές. Από την παραλία περνούσε το τραµ. 
Τα γύρω από το Λευκό Πύργο τείχη κατεδαφίστηκαν το 1904. 
Στις αρχές του αιώνα η Θεσσαλονίκη είναι µια µεγαλούπολη γεµάτη αντιθέσεις. Στο κεντρικό τµήµα 
της συναντά κανείς τους αρχιτεκτονικούς ρυθµούς και την ζωή της Μεσευρώπης και στις άλλες 
συνοικίες της την όψη και την ζωή της Ανατολής. Οι πολύγλωσσοι Εβραίοι, της Θεσσαλονίκης 
δίνουν ένα κοσµοπολίτικο χρώµα στην γοητευτική από την φύση της πόλη. 
Σήµερα, στην Θεσσαλονίκη ο µιναρές είναι αυτός της Ροτόντας. Η Ροτόντα είναι Ρωµαϊκό κτίσµα 
της εποχής 4ου µ.x.αιώνα και πιθανώς προοριζόταν για Μαυσωλείο του Μαξιµιανού Γαλερίου. 
Αργότερα καθιερώθηκε ως ναός του των Αγίων Ασωµάτων ή Αρχαγγέλων και υπήρξε για καιρό 
µητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Οι Τούρκοι το 1591 µετέτρεψαν το κτίσµα σε τζαµί και το ονόµασαν 
‘’τζαµί Χορτάτς Εφέντη’’ και πρόσθεσαν τον απαραίτητο µιναρέ. Σήµερα είναι είδος βυζαντινού 
µουσείου, µε υπέροχα ψηφιδωτά. Ο λαός την Ροτόντα την ονοµάζει Άγιο Γεώργιο. 
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Η ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ βρύση και ποτίστρα του σιντριβανιού στήθηκε το 1866,στο σηµείο που 
βρισκότανε άλλοτε η λεγόµενη Κασσανδρεωτική Πύλη. Αργότερα έπαψε να έχει νερό και παρέµεινε 
αρχιτεκτονικό στολίδι. Στην δεκαετία του 50 ξηλώθηκε από την θέση του, λόγω των έργων που 
γινόταν στην περιοχή και παρέµεινε έτσι µέχρι το 1977, όπου και αναστηλώθηκε. 
Οι `Aγιοι Απόστολοι µια εκκλησία στα ∆υτικά της Θεσσαλονίκης κοντά στην Ληταία Πύλη, 
µετατράπηκε σε τζαµί γύρω στο 1520. ∆ίπλα στον ωραίο σταυροειδή ναό του 14oυ αιώνα 
υψώθηκε µιναρές και το κτίσµα µετονοµάστηκε σε ‘’τζαµί του κρύου νερού’’ όνοµα που προήλθε 
από την βυζαντινή δεξαµενή νερού, που βρίσκεται πολύ κοντά του. 
 

Τα ΑΝΑΓΛΥΦΑ της Αψίδας του Γαλερίου, κοινώς 
Καµάρας, δεν είναι σπουδαίας τέχνης, έχουν 
όµως το νόηµά τους και την ιστορία τους. 
Παριστάνουν µάχες και σκηνές από τους αγώνες 
του Γαλερίου εναντίον των Περσών και άλλων 
λαών της Ανατολής. Η συσσώρευση των 
προσώπων και η επικάλυψη των κινήσεων κάνει 
τις σκηνές των ανάγλυφων συχνά δυσδιάκριτες 
και µάλλον διακοσµητικές παρά ερµηνευτικές του 
νοήµατος της Αψίδας. Πάντως, σηµείο ραντεβού 
του σήµερα, από χιλιάδες ζευγαράκια, θεωρείται 
ένα από τα χαρακτηριστικά µνηµεία της πόλης, 
και στήθηκε το 306 µ.x προς τιµήν του µέλους της 
Τετραρχίας, Μαξιµιανού Γαλερίου, που είχε κάνει 
πρωτεύουσα του την Θεσσαλονίκη. 
 
Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, καταγόταν από 
αριστοκρατική οικογένεια της Θεσσαλονίκης και 
νέος, ήταν αξιωµατικός του ρωµαϊκού στρατού. 
Συνήθιζε να πηγαίνει σε συγκεντρώσεις για την 
διδαχή του λόγου του Χριστού, σε υπόγειες στοές, 
κοντά στα λουτρά. Κάποτε, τον έπιασαν, τον 
φυλάκισαν και τελικά τον σκότωσαν µέσα στην 
φυλακή και οι  χριστιανοί έθαψαν το σώµα του 

στα ερείπια του λουτρού όπου µαρτύρησε. Πάνω στο τάφο του έχτισαν ένα µικρό ναό και αργότερα 
έναν µεγαλύτερο, οποίος καταστράφηκε από λεηλασίες και πυρκαγιές αλλά οι πιστοί τον 
αναστήλωσαν και έτσι ο ναός ξαναλειτούργησε το 1948, όπως είναι και σήµερα. 
Στην υπόγεια κρύπτη, υπάρχει ένας χώρος µε δεξαµενές, στο δε κεντρικό του µέρος δηµιουργείται 
µια χτιστή λεκάνη, όπου εκεί έτρεχε συνέχεια µύρο που γέµιζε τις µυροδόχες, δεξαµενές και για 
αυτό ονοµάστηκε ‘’Μυροβλύτης’’. 
 
Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται το ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ. Είναι η παλιά κλειστή αγορά της πόλης 
που χτίστηκε, για να προστατεύσει πολύτιµα εµπορεύµατα, όπως µεταξωτά υφάσµατα και 
χρυσαφικά. Μπεζεστένι στα τούρκικα, σηµαίνει ακριβώς Υφασµαταγορά, µε τέσσερις εισόδους, µια 
στο κέντρο της κάθε πλευράς, που κλείνουν µε βαριές σιδερένιες πόρτες. 
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Το Γιαχούντι Χαµάµ ή τα Λουλουδάδικα βρίσκεται στην περιοχή της κεντρικής αγοράς, γι’ αυτό 
και ήταν γνωστό µε την επωνυµία ‘’Λουτρό της µεγάλης Αγοράς’’, και χρησιµοποιούνταν από 
Μωαµεθανούς και µε δεδοµένο ότι τα αρχοντικά και τα σπίτια της εποχής εκείνης δεν είχανε 
λουτρά. Λειτούργησε µέχρι το 1912 ως λουτρά, µε ξεχωριστό τµήµα για άνδρες και γυναίκες, και 
σήµερα ονοµάζεται ‘’Λουλουδάδικα’’ γιατί ο χώρος έξω από το κτίριο είναι γεµάτος από 
ανθοπωλεία. 
Η Θεσσαλονίκη εξαπλώθηκε πολύ, κυρίως κατά µήκος της ακτής, του Θερµαϊκού Κόλπου µε 
αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί νέα και µεγάλα οικιστικά κέντρα. 
Τα ιστορικά µέρη εξακολουθούν να διατηρούνται και να προσελκύουν πολλούς επισκέπτες, αλλά 
και να γίνονται εργασίες ανάπλασης κτιρίων ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μια τέτοια περιοχή, είναι 
και τα Λαδάδικα, όπου γινόταν χοντρεµπόριο τροφίµων. Την εποχή της Τουρκοκρατίας, η 
συνοικία ονοµαζόταν ISTIRA, που σηµαίνει αγορά. Υπάρχουν πολλά µαγαζιά, χτισµένα σε 
διαφορετικές εποχές και σήµερα, η  περιοχή είναι πολύ της µόδας, τόσο για βόλτα, όσο και για 
δοκιµή για τα νόστιµα µεζεδάκια και µια άλλη ατµόσφαιρα, χειµώνα καλοκαίρι. 
Μετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε µε ταχύτατο ρυθµό. ∆ιαµορφώθηκαν 
φαρδιές προβλήτες κατά µήκος του λιµανιού, κατασκευάστηκαν µεγάλα δηµόσια κτίρια θέατρα και 
ωδεία. Στο κεντρικότερο σηµείο της Πόλης, στην περίφηµη οδό Αριστοτέλους, χτίστηκαν µεγάλα 
κτίρια µε αψίδες στα ανοίγµατα και κιονοστοιχίες στο ισόγειο. Ο δρόµος αυτός σχεδιάστηκε µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδεικνύονται τα µνηµεία που βρίσκονται στο βάθος. 
Όλες τις ηµέρες και όλες τις ώρες σφύζει από ζωή, µε τα υπέροχα µαγαζιά, παρά τις 
πεζοδροµήσεις, τα καταστήµατα τα παγωτατζίδικα, τις βιτρίνες. 
Το Επταπύργιο, είναι ένα βυζαντινό φρούριο που χτίστηκε στην εποχή των Παλαιολόγων και 
πήρε την ονοµασία του από τους επτά πύργους. Βρίσκεται µέσα στον περίβολο της αρχαίας 
Ακρόπολης, στο ψηλότερο σηµείο της Θεσσαλονίκης. Ονοµάζεται και Γεντί Κουλέ, όπως και το 
αντίστοιχο Επταπύργιο της Κωνσταντινούπολης. Έχει τριώροφους πύργους, και άλλοι είναι 
ορθογώνιοι και άλλοι τριγωνικοί. Σ’ ένα από αυτούς τους πύργους, στο ισόγειο, υπάρχει µια 
µεγάλη δεξαµενή νερού. Στον κεντρικό πύργο της εισόδου, υπάρχει εντοιχισµένη µια µαρµάρινη 
επιγραφή, τουρκική, µε αλαζονικά λόγια. Εκεί στεγαζόταν µέχρι πριν λίγα χρόνια, οι φοβερές 
φυλακές-σηµείο έµπνευσης τραγουδιών-όπου και είχαν φυλακιστεί αρκετοί αγωνιστές. 
Βορειοανατολικά της Άνω Πόλης, υπάρχει µια τοποθεσία, όπου λέγεται Κέδρινος Λόφος ή Χίλια 
∆έντρα ή Σέιχ Σου. 
Στα τούρκικα “Σέιχ” σηµαίνει αρχηγός και “Σου” νερό. Η περιοχή έχει πλούσια βλάστηση και 
τρεχούµενα νερά η δε θέα προς το Θερµαϊκό Κόλπο είναι καταπληκτική. Αποτελεί σηµείο 
περιπάτου και ηρεµίας των Θεσσαλονικέων αλλά και επισκεπτών µιας και τώρα, υπάρχει ο 
Ζωολογικός Κήπος και το Θέατρο ∆άσους. 
Στην πλαζ του ΕΟΤ, στην Αρετσού, πάνω στην αµµουδιά, υπήρχαν, διάφορες ξύλινες κατασκευές 
όπου γέµιζαν από παραθεριστές κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Εδώ µπορεί κανείς να απολαύσει 
την θάλασσα, σ’ αυτό το άνοιγµα προς την Μεσόγειο, κάτι άλλωστε που έδινε την δυνατότητα, 
στους ναυτικούς να πλέουν στα πελάγη, να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες, να αράζουν σε ξένα 
λιµάνια, µεταφέροντας εµπορεύµατα και εµπειρίες. Άλλωστε το Αιγαίο Πέλαγος ονειρεύτηκαν να 
κυριαρχήσουν όλοι οι βόρειοι λαοί που δεν βρέχονται από θάλασσα, και γι’ αυτό τον λόγο έγιναν 
όλες οι επιθέσεις ,από Ρωµαίους, Γότθους, Σλάβους, Νορµανδούς, Σέρβους, Αυστρο-Ούγγρους 
κλπ. 


