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1. Εισαγωγή

«Η πόλη είναι η προβολή της κοινωνίας στο 
έδαφος» Lefebvre (1968:75)

«η πόλη αποτελεί το πεδίο συγκρούσεων και 
(ανταγωνιστικών) σχέσεων (…), η πόλη αποτε-
λεί τον “τόπο της επιθυμίας” (…) και τόπο των 
επαναστάσεων» Lefebvre (1968:76)

Η παρουσίαση της πολεοδομικής εξέλιξης της 
Θεσσαλονίκης έχει διπλό στόχο: Πρώτον, στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων αυτομόρφωσης να 
ανασυνθέσει το πολεοδομικό ιστορικό νήμα 
ώστε η σημερινή βιωμένη εμπειρία της πόλης 
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Πολεοδομική εξέλιξη 
της Θεσσαλονίκης: 
Από την πόλη των μαχαλάδων και των 
εξεγέρσεων στην ιπποδάμεια ρυμοτομία



2 Μπάσταρδες με Μνήμη

να εμπλουτιστεί από τη γνώση του παρελθό-
ντος. Δεύτερον να αποφετιχοποιήσει τη μορφή 
του χώρου της πόλης και να αναδείξει τις κοινω-
νικές σχέσεις οι οποίες την κάθε συγκεκριμένη 
ιστορική στιγμή τον διαμορφώνουν. 

Η Θεσσαλονίκη στο πέρασμα από τον 19ο στο 
20ο αιώνα θα αλλάξει ριζικά την πολεοδομική 
της μορφή και τον χωροταξικό της προσανατολι-
σμό. Από την πολυεθνική και πολύγλωσση οθω-
μανική μητρόπολη στην οποία οι πολυποίκιλες 
κοινωνικές σχέσεις διαμόρφωναν μαχαλάδες 
και καμπυλωτά πολυδαίδαλα στενοσόκακα, θα 
επιδιωχθεί να μεταμορφωθεί τις πρώτες δεκαε-
τίες του 20ου αιώνα σε εθνικά ομογενοποιημέ-
νη και ορθολογική καπιταλιστική πόλη ή οποία 
εδαφικοποιείται στην ευκλείδεια γεωμετρία 
του πολεοδομικού καννάβου. Ταυτόχρονα σε 
χωροταξικό επίπεδο η Θεσσαλονίκη χάνει τον 
Βαλκανικό προσανατολισμό της και τη σύνδεσή 
της με τη βόρεια ενδοχώρα της Μακεδονίας και 
εξαρτάται πλέον από την νότια Ελλάδα.

Πρόκειται για μια διαδικασία μετασχηματι-
σμού της πόλης η οποία κράτησε σχεδόν πέντε 
δεκαετίες, από το συμβολικό έτος 1869 όταν 
κατεδαφίστηκε το παραλιακό τείχος της πόλης 
και ξεκίνησε η διαδικασία εκμοντερνισμού-δυ-
τικοποίησης έως το 1922 με την εγκατάσταση 
των προσφύγων και τις πρώτες αυθαίρετες πα-
ραγκούπολης-προσφυγικές γειτονιές στην πε-
ρίμετρο της πόλης. Βασικοί σταθμοί σε αυτήν 
την περίοδο είναι η διάνοιξη των κύριων οδι-
κών αρτηριών τις δεκαετίες 1870-1889, η δια-

μόρφωση του διπόλου της εύπορης ανατολικής 
πλευράς (περιοχή των Εξοχών) και της δυτικής 
«υποβαθμισμένης-πίσω αυλής» (Μπάρα, Βαρ-
δάρης), η πυρκαγιά του 1890 και η πρώτη (απο-
τυχημένη) απόπειρα ιπποδάμειας ρυμοτομίας, 
η τροχοδρόμηση των πρώτων τραμ το 1891 και 
η συγκοινωνιακή σύνδεση της πόλης με τα Βαλ-
κάνια, η χωροθέτηση των πρώτων εργοστασίων 
περιφερικά του αστικού ιστού και η πυρκαγιά 
του 1917 που είχε ως αποτέλεσμα την ριζική με-
ταμόρφωση του κεντρικού τμήματος της πόλης.

Οι μετασχηματισμοί που έλαβαν χώρα στη 
Θεσσαλονίκη συνδέονται με τις ευρύτερες κοι-
νωνικοοικονομικές εξελίξεις στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία καθώς και με τις μετέπειτα εθνι-
κιστικές επιδιώξεις του ελληνικού κράτους. Η 
ανάδυση του καπιταλισμού στα Βαλκάνια συν-
δέθηκε με τη διαμόρφωση ενός νέου αστικού 
περιβάλλοντος. Οι παραδοσιακές πόλεις λι-
μάνια, διαμετακομιστικοί σταθμοί θα είναι οι 
πρώτες που θα αναμορφωθούν Κωνσταντινού-
πολη, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Σόφια, Φιλλιπού-
πολη, Ανδριανούπολη. Την περίοδο που εξετά-
ζουμε σε όλες τις παραπάνω πόλεις καθώς και 
σε αρκετές μικρότερες θα λάβουν χώρα πολε-
οδομικές επεμβάσεις που είχαν ως στόχο τόσο 
την καταστολή των εξεγέρσεων και των ποικί-
λων κινημάτων όσο και το μετασχηματισμό των 
συντεχνιακών «ανθυγιεινών» μεσαιωνικών πό-
λεων σε ορθολογικές λειτουργικές καπιταλιστι-
κές μεγαμηχανές ώστε να εξυπηρετείται καλύ-
τερα ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής, 
το εμπόριο, η κυκλοφορία και να διαμορφωθεί 

1850                                            1900                                           1917
Πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης
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ο ανθρωπολογικός τύπος του καταναλωτή - μι-
σθωτού εργάτη.     

Ταυτόχρονα την εποχή που εξετάζουμε σε δι-
εθνές επίπεδο κυριαρχεί το ρεύμα των λεγό-
μενων «Ομορφων Πόλεων» (City Beautiful 
Movement), πρόκειται για το πολεοδομικό μο-
ντέλο κοινωνικού έλεγχου που βασίζεται από τη 
μια στη μνημειακότητα και από την άλλη στις 
ευθύγραμμες με μεγάλη ορατότητα χαράξεις 
που στόχο είχαν την «πολιτική και ηθική αρετή» 
μεταξύ των αστικών πληθυσμών. Αρκετές πό-
λεις το ακολούθησαν για να ελέγξουν την πολι-
τική και κοινωνική τους σύνθεση που γεννούσε 
μικρές ή μεγάλες εξεγέρσεις, Παρίσι, Μόσχα, 
Σικάγο, Ντιτρόιτ, Ουάσινγκτον, Μελβούρνη 
καθώς και πολλές πρωτεύουσες στη Λατινι-
κή Αμερική. Πνευματικό παιδί του κινήματος 
των Ομορφων Πόλεων ήταν και ο πολεοδόμος 
Ernest Hebrard ο οποίος σχεδίασε το νέο πο-
λεοδομικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης μετά την 
πυρκαγιά του 1917. Το πρότυπο για το πολεο-
δομικό μοντέλο των Ομορφων Πόλεων ήταν οι 
επεμβάσεις του βαρόνου Haussmann στο Παρί-
σι από το 1852 έως το 1870 με τις οποίες διέλυ-
σε την παλιά πυκνοδομημένη πόλη και σχεδία-
σε φαρδιές μνημειακές λεωφόρους (boulevard) 
οι οποίες συγκλίνουν σε μεγάλες πλατείες με 
εμβληματικά κτίρια και συνδέουν τους σιδηρο-
δρομικούς σταθμούς, τόπους αποβάσεις των 

στρατευμάτων με τις «επικίνδυνες» εργατικές 
συνοικίες της πόλης. Ο στόχος ήταν τριπλός, 
να αναζωογονηθεί η οικονομία της πόλης, να 
διωχθεί το προλεταριάτο από το κέντρο και οι 
πιθανές μελλοντικές συγκρούσεις να γίνονται 
σε ανοικτό χώρο, πρόκειται για την τακτική που 
αργότερα έγινε γνωστή ως το λεγόμενο μίγ-
μα πολιτικού και στρατιωτικού κεϋνσιανισμού 
(Harvey 2011). «Οι νέες πλατείες και οι ευθείς 
δρόμοι πρέπει να αντικαταστήσουν τις ανθυ-
γιεινές συνοικίες και τα στενά δρομάκια που 
χρησιμοποιούνται στα επαναστατικά κινήμα-
τα, διευκολύνοντας την υγιεινή και τις κινήσεις 
των στρατευμάτων». Πρόκειται για την πρώτη 
σύγχρονη οργανωμένη «πολεοδομική βόμβα» 
εναντίον των εξεγέρσεων και των ταραχών που 
συμβαίνουν σε πόλεις (urban riots). Αστοί λογο-
γράφοι, ποιητές και βουλευτές της εποχής εξυ-
μνούν τα πλεονεκτήματα των νέων ευθύγραμ-
μων χαράξεων, για να διατηρείται η δημόσια 
τάξη και γιατί «οι σφαίρες δεν ξέρουν να στρί-
βουν με την πρώτη δεξιά». Ωστόσο ένα χρόνο 
μετά την ολοκλήρωση των έργων έρχεται η Κομ-
μούνα του 1871, η απάντηση στους στρατηγούς 
πολεοδόμους, οι εξεγερμένοι επιστρέφουν στο 
κέντρο της πόλης και το ανακαταλαμβάνουνε 
για δυο μήνες σε μια ατμόσφαιρα οργισμένης 
γιορτής. Τα στρατεύματα της αντεπανάστασης 
κινήθηκαν στις νέες λεωφόρους και θεωρεί-
ται πως εάν δεν υπήρχε το σχέδιο Haussmann 

Με μαύρες χαρακιές οι επεμβά-
σεις του βαρόνου Haussmann 

στο Παρίσι από το 1852 έως το 
1870 με τις οποίες διέλυσε την 

παλιά πυκνοδομημένη πόλη
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η πόλη δύσκολα θα έπεφτε. Εδώ αξίζει να επι-
σημανθεί ότι η αρχετυπική ορθοκανονική ιππο-
δάμεια ρυμοτομία έχει την καταγωγή της στο 
διάσημο πολεοδόμο της αρχαιότητας Ιππόδαμο 
ο οποίος για πρώτη φορά το 479 π.Χ. σχεδίασε 
το πολεοδομικό σχέδιο της Μιλήτου (στη Μικρά 
Ασία) ως απάντηση στις μακροχρόνιες εξεγέρ-
σεις με σαφή ταξικά χαρακτηριστικά που έλαβαν 
χώρα στη πόλη κατά τον 5ο και 6ο αιώνα π.Χ.. 

Η παρουσίαση της πολεοδομικής εξέλιξης της 
Θεσσαλονίκης δομείται σε τέσσερα τμήματα. 
Στο πρώτο παρουσιάζουμε συνοπτικά την πο-
λεοδομική μορφή της πόλης έως τα μέσα του 
19ου αιώνα. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την 
περίοδο του εκσυγχρονισμού-δυτικοποίησης 
της πόλης χωρίζοντας την σε δυο υποπεριόδους 
από το 1839 έως το 1868 και από το 1869 έως 
το 1904. Επειτα παρουσιάζουμε την μορφή της 
πόλης τις πρώτες δυο δεκαετίες του 20ου αιώ-
να και τέλος η παρουσίαση κλείνει με ορισμένα 
συμπεράσματα.    

2. Περίοδος έως τα μέσα του 19ου αιώνα

Από την εποχή της ίδρυσής της το 315 π.Χ. έως 
τα μέσα του 19ου αιώνα η Θεσσαλονίκη γνώρι-
σε πλήθος κοινωνικών και ταξικών κινημάτων, 
εξεγέρσεων1, πολέμων, σφαγών λεηλασιών, οι 
οποίες διαμόρφωσαν και τη πολεοδομική μορ-
φή του χώρου. Σε χωροταξικό επίπεδο η γεω-
γραφική της θέση ως το βασικό λιμάνι των Βαλ-
κανίων στο Αιγαίο καθώς και η γεωπολιτική της 
θέση στο κέντρο της διαδρομής από τα δυτικά 
βαλκανικά παράλια της Αδριατικής έως τα ανα-
τολικά βαλκανικά παράλια του Εύξεινου Πόντου 
και την Κωνσταντινούπολη καθιστούν την Θεσ-
σαλονίκη σε όλη την περίοδο της ζωής της «πε-
ριπόθητη πόλη» (Ριζάλ 1917).

Η Θεσσαλονίκη έως τα μέσα του 19ου αιώνα εί-
ναι μια πόλη σφιχτά κλεισμένη για είκοσι δυο 

αιώνες στον ίδιο χώρο που ορίζουν τα τείχη 
της, πυκνώνει και αραιώνει ανάλογα τις εποχές 
όμως πάντα φυλάγει στο πλέγμα των δρόμων 
της αποτυπωμένες τις μνήμες του παρελθόντος.  

2.1 Πυρκαγιές: 1545-1610-1620

Σύμφωνα με αρκετούς περιηγητές και μελετη-
τές η Θεσσαλονίκη όταν ιδρύθηκε κατά την αρ-
χαιότητα είχε όπως και οι περισσότερες πόλεις 
και αποικίες της εποχής της, πολεοδομικό κάννα-
βο με ιπποδάμεια ρυμοτομία. Ωστόσο η μορφή 
αυτή άρχισε σταδιακά κατά την περίοδο της Βυ-
ζαντινής αυτοκρατορίας να αλλοιώνεται και τους 
πρώτους αιώνες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
είχε πλέον παραχαραχθεί σε σημαντικό βαθμό.                         

Κομβικό ρόλο στην αλλοίωση της αρχικής ορ-
θοκανονικής ρυμοτομίας έπαιξαν οι άλλοτε τυ-
χαίες και άλλοτε με κίνητρο πυρκαγιές. Ωστόσο 
ενώ τους πρώτους αιώνες οι πυρκαγιές είχαν 
ως στόχο την παραχάραξη του αρχαίου ορθοκα-
νονικού καννάβου και τη δημιουργία πολυδαί-
δαλων στενών δρόμων, στη πορεία του χρόνου 
αντιστρέφεται το σχήμα και από το 16ο αιώνα 
οι πυρκαγιές χρησιμοποιούνται για την κατα-
στροφή των στενοσόκακων και τη διάνοιξη των 
ευθύγραμμων δρόμων. Σύμφωνα με αρκετούς 
μελετητές (Ριζάλ 1917, Γερόλυμπου 1995, Δη-
μητριάδης 1983, Βακαλόπουλος 1978) οι πυρ-
καγιές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρ-
φωση και ανάπλαση του χώρου της πόλης αφα-
νίζοντας αργά τα πολλαπλά και ποικιλόχρωμα 
στοιχεία που αναδείκνυαν τον ανατολίτικο χα-
ρακτήρα της πόλης. Οι σημαντικότερες πυρκα-
γιές συνέβησαν τα έτη 1545, 1610 και 1620.

Σύμφωνα με την Γερόλυμπου (1995:17) με την 
πυρκαγιά του 1620 ανοικοδομείται η πόλη φέρ-
νοντας νέες ανακατατάξεις. Οι συνοικίες συ-
γκροτούνται ολοένα πιο αμιγείς ως προς την 
εθνικοθρησκευτική προέλευση των κατοίκων. 

1. Σημαντικές εξεγέρσεις που συνέβησαν στη Θεσ-
σαλονίκη ήταν το 391 π.Χ. ενάντια στον αυτοκράτο-
ρα Θεοδόσιο ο οποίος στη συνέχεια έσφαξε 15.000 
κατοίκους της πόλης στον ιππόδρομο, το 479 ενά-

ντια στον αυτοκράτορα Ζήνων, το 1205 ενάντια 
στον Βονιφάτιο του μαρκησίου του Μομφεράτο 
καθώς και  το 1342 η κομμούνα των Ζηλωτών για 
7 χρόνια.
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Οι μουσουλμάνοι κατοικούν στο υψηλότερο ση-
μείο της πόλης. Οι Εβραίοι κατοικούν κάτω από 
την Εγνατία προς την θάλασσα και οι ορθόδοξοι 
είναι διασκορπισμένοι σκορπισμένοι σε διάφο-
ρες περιοχές κατά μήκος της Εγνατίας, παράλ-
ληλα με τα ανατολικά τείχη, γύρω από την Μη-
τρόπολη, στην Μονή Βλατάδων και στον Βαρδά-
ρη. Τέλος τότε είναι που αρχίζει η περιοχή γύρω 
από την εκκλησία του Αγίου Μήνα να χάνει τον 
ελληνικό πληθυσμό και αποκτά την ονομασία 
«Φραγκομαχαλάς» λόγω της εγκατάστασης δυ-
τικών εμπόρων και προξένων. Η κατανομή, αυτή 
του πληθυσμού διατηρείται μέχρι και το 1850.

2.2 Χαρακτηριστικά των Συνοικιών

Καθ’όλη τη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων της 
Οθωμανικής εποχής έως και τα μέσα του 19ου 
αιώνα οι συνοικίες της πόλης είναι άλλοτε πυ-
κνοκατοικημένες με διώροφα, σπάνια τριώρο-
φα σπίτια ενώ υπάρχουν και συνοικίες σχεδόν 
έρημες π.χ η μουσουλμανική συνοικία στην 
Ανω Πόλη2 είναι αραιά δομημένη με μεγάλους 
κήπους σε αντίθεση με την Κάτω Πόλη η οποία 
είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη με άτακτη 
μάζα σπιτιών σχηματίζοντας ένα τυπικό μεσο-
γειακοανατολίτικο λαβύρινθο με φανερή περι-
φρόνηση κάθε σχεδίου και κάθε οικοδομικής 

Η Θεσσαλονίκη το 1700

2.  Η  Άνω Πόλη απλώνεται στην πλαγιά της περί-
κλειστης Θεσσαλονίκης, από την οδό Ολυμπιάδος 
ως τα βόρεια βυζαντινά τείχη και ήταν από τα χρό-
νια της ίδρυσης της πόλης ιδανικός τόπος κατοικί-
ας. Στην Άνω Πόλη, κάτω από τα κάστρα, έμειναν 
στη βυζαντινή εποχή οι άρχοντες της συμβασιλεύ-
ουσας και στην οθωμανική περίοδο οι πλούσιοι 
Τούρκοι που αναζητούσαν πέρα από το υγιεινό κλί-
μα και την ασφάλειά τους στην κοντινή ακρόπολη. 
Όπως δείχνουν σχέδια του 17ου και 18ου αιώνα η 
Άνω Πόλη, γνωστή ως Μπαϊρι, ήταν αραιοκατοικη-
μένη και είχε μεγάλες αυλές. Μόνο γύρω από τις εκ-
κλησίες, τα τζαμιά και τους τεκέδες διακρινόταν πυ-
κνότερη δόμηση. Στην περίοδο που εξετάζουμε η 
Άνω Πόλη είναι τόπος κατοικίας Τούρκων και Ντον-
μέδων. Τα περισσότερα σπίτια έχουν τα χαρακτηρι-
στικά της βαλκανικής αρχιτεκτονικής αλλά με επιρ-

ροές από διάφορα αρχιτεκτονικά ρεύματα. Κύρια 
γνωρίσματά τους είναι τα σαχνισιά (οι προεξοχές 
στους ορόφους), το χαγιάτι (στεγασμένο μπαλκό-
νι) και τα φουρούσια (ξύλινα ή σιδερένια στηρίγ-
ματα των προεξοχών). Η περιοχή έμεινε ανέπαφη 
από την πυρκαγιά του 1917. Με την ανταλλαγή των 
πληθυσμών το 1923 τα σπίτια που εγκατέλειψαν 
οι μουσουλμάνοι κατοικήθηκαν ως ανταλλάξιμα 
από προσφυγικές αστικές οικογένειες της Μ. Ασίας. 
Τότε αρχίζει και διαμορφώνεται η πυκνή δόμηση 
της περιοχής. Για την άμεση κάλυψη των αδήριτων 
στεγαστικών αναγκών η περιοχή οικοπεδοποιήθη-
κε νόμιμα η αυθαίρετα, χτίστηκε χωρίς σχέδιο και 
πυκνοκατοικήθηκε από τους πρόσφυγες. Τα αυθαί-
ρετα χαμόσπιτα κατεδαφίστηκαν για την ανάδειξη 
των βυζαντινών τειχών, όπως συμβαίνει ακόμα.
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ευθυγράμμισης. (Ριζάλ 1917, Γερόλυμπου 1995, 
Βακαλόπουλος 1978)

Η αρχαία ορθογώνιος κάνναβος παραχαράσσε-
ται και αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο αντί-
ληψης των κατοίκων της καθημερινότητας και 
του τρόπου ζωής τους. Συγκεκριμένα, ο χώρος 
του δρόμου και των κατοικιών τους δεν διαφο-
ροποιείται στην αντίληψή τους από πλευράς 
χρήσης και νομικού καθεστώτος. Η κουλτούρα 
που υπερισχύει είναι ότι ο κάθε δρόμος ανήκει 
στους κατοίκους του και το εθιμικό δίκαιο που οι 
ίδιοι καθορίζουν είναι το μοίρασμα των δρόμων 
στον άξονα μεταξύ των απέναντι κατοικιών.

2.3 Περίοδος 1800-1830

Λίγο πριν μπούμε στην περίοδο του εκσυγχρονι-
σμού θα πρέπει αν επισημάνουμε ότι οι πρώτες 
δεκαετίες των αρχών του 19ου αιώνα ήταν η πε-
ρίοδος της μεγαλύτερης πολιτικής και οργανω-
τικής αποδυνάμωσης της Οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας. Σε αντίθεση με την αλματώδη καπιταλι-
στική και βιομηχανική ανάπτυξη της Δυτικής 
Ευρώπης η Οθωμανική αυτοκρατορία βρίσκεται 
στο περιθώριο των εξελίξεων απομονωμένη γε-
ωπολιτικά καθώς έχουν βρεθεί νέοι δρόμοι για 
τις αποικίες και το κέντρο βάρους της παγκόσμι-
ας οικονομικής δραστηριότητας έχει μετατοπι-
στεί προς τη δύση. Η Οθωμανική αυτοκρατορία 
είναι ένας «πήλινος γίγαντας» με απαρχαιωμέ-
νες δομές φεουδαρχικού τύπου. Πρόκειται για 
μια περίοδο γενικότερης παρακμής που συμπί-
πτει και με τα αναπτυσσόμενα εθνικοαπελευθε-
ρωτικά κινήματα και επηρεάζει ιδιαίτερα τις πό-
λεις. Η προσπάθεια κατάπνιξης των διαθέσεων 
για συμμετοχή στον αγώνα ενάντια στην οθω-
μανική κυριαρχία, οι πολεμικές επιχειρήσεις, 
η χαλάρωση του αισθήματος πειθαρχίας στις 
στρατιωτικές δυνάμεις δημιουργούν μια ατμό-
σφαιρα καταπίεσης, έντονης ανασφάλειας και 
οικονομικού μαρασμού. Η αγροτική παραγωγή 
μειώνεται, και το εμπόριο σχεδόν μηδενίζονται. 
Η ανέχεια εξωθεί στην παρανομία. Οι μεγάλοι 
δρόμοι μεταξύ των πόλεων γίνονται αδιάβατοι 
και επικίνδυνοι και μόνο ισχυρά οπλισμένες 
ομάδες μπορούν να τους διασχίσουν. Ελάχιστες 
οργανωμένες εμπορικές εκθέσεις και πανηγύ-
ρια παρουσιάζουν κάποια κίνηση, τα λιμάνια 
είναι σχεδόν έρημα, η αγορά φυτοζωεί, η φτώ-

χεια, η θνησιμότητα, η ανασφάλεια κυριαρχούν. 
(Γερόλυμπου 1995:19)

Η κατάσταση αυτή επιδρά και στην πολεοδομι-
κή οργάνωση της Θεσσαλονίκης:       

Η πόλη διασπάται σε μικρές ενότητες, ακόμα 
πιο έντονα από πριν καθώς ο τρόμος, η ανασφά-
λεια και η έλλειψη κεντρικής αρχής αναγκάζουν 
τους κατοίκους να βασίζονται μόνο στον εαυτό 
τους και στις μεταξύ τους σχέσεις. Οι κάτοικοι 
δημιουργούν δίκτυα επικοινωνίας στις γειτονιές 
τους, κρυψώνες και αμύνονται ένοπλα στις νυ-
χτερινές επιθέσεις. Οι συνθήκες υγιεινής επιδει-
νώνονται εξαιτίας της άτακτης διάρθρωσης της 
πόλης στην προσπάθειά της να ενισχύσει την 
εσωτερική της άμυνα.       

Η αδυναμίας της πολιτείας να ελέγξει την πο-
λεοδόμηση και την συντήρηση της πόλης είναι 
πλήρης. Το 1850  η πόλη έχει μόλις 40.000 κατοί-
κους και διανύει μια από τις πιο σοβαρές στην 
ιστορία της στιγμές παρακμής.

3. Εποχή του Εκσυγχρονισμού

3.1 Πρώιμη περίοδος εκσυγχρονισμού (1839 – 
1869)

Η Θεσσαλονίκη θα αρχίσει να αναζωογονείται 
μετά τέλος της τέταρτης δεκαετίας του 19ου 
αιώνα μέσα στο γενικό κλίμα των Μεταρρυθμί-
σεων- Tanzimat που βαθμιαία από το 1839 τρο-
ποποιούν και αναδιαρθρώνουν την Οθωμανική 
κοινωνία με στόχο την προσέγγισή της με την 
Δύση και την ευρύτερη πίεση για καπιταλιστική 
ανάπτυξη.                                                                                                                          

Η «δυτικοποίηση» της Θεσσαλονίκης είχε διπλό 
στόχο. Από την μία, να εξισωθούν οι εθνικοθρη-
σκευτικές μειονότητες με τους μουσουλμάνους 
και από την άλλη να απαγκιστρωθεί η κρατική 
εξουσία από το Κοράνι ώστε ο νέος κρατικός μη-
χανισμός να συμβαδίζει με τις κοινωνικοοικονο-
μικές απαιτήσεις της Δύσης.                                                                                      

Οι μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν πιο αποφα-
σιστικά από το 1856 και επέφεραν την απελευ-
θέρωση των οικονομικών δυνάμεων των εθνι-
κών μειονοτήτων με την εξασφάλιση της ζωής, 
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της τιμής και της περιουσίας των χριστιανών και 
μη και ακόμα έφεραν ένα νέο πρότυπο οργάνω-
σης με πιο προσδιορισμένες θέσεις κατά τα γαλ-
λικά δεδομένα. (Γερόλυμπου 1995:21)

Βασικός μοχλός στην καπιταλιστική ανάπτυξη εί-
ναι οι πόλεις στις οποίες συγκεντρώνεται οι υπη-
ρεσίες, το εμπόριο, η κατανάλωση και διαμορ-
φώνονται νέες επιθυμίες, ήθη, συμπεριφορές 
καθώς επίσης συγκεντρώνεται και το εργατικό 
δυναμικό. Για το λόγο αυτό έπρεπε στην Οθω-
μανική αυτοκρατορία να ενισχυθεί η αστικο-
ποίηση. Εως τα μέσα του 19ου αιώνα εκτός από 
την Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχουν στα Βαλ-
κάνια σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις 
καθώς όλες οι πόλεις έχουν πληθυσμούς κάτω 
των 40.000 κατοίκων όταν όλες οι σημαντικές 
ευρωπαϊκές πόλεις έχουν πληθυσμούς άνω των 
100.000 κατοίκων3. Για το λόγο αυτό φαίνεται ότι 
ανατέθηκε πρώτα στη Θεσσαλονίκη να επιτελέ-
σει το ρόλο της καπιταλιστικής ατμομηχανής για 
την ευρύτερη εξάπλωση του καπιταλισμού στα 
Βαλκάνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύνδεση της 
πολεοδομική μορφής των πόλεων με την εμπο-
ρική λειτουργία εκφράζεται με τον οθωμανικό 

κώδικα του 1864 ο οποίος ορίζει για πρώτη φορά 
τον τρόπο με τον οποίο επεκτείνεται η πόλη και 
σύμφωνα με αυτόν ιδιώτες ή εταιρίες δίνουν το 
πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής στο Υπουργείο 
Εμπορίου και ανάλογα με το αν γίνεται δεκτό 
προχωράνε στην κατασκευή του.

Με το πλαίσιο του εκσυγχρονισμού αναπτύσ-
σεται η Θεσσαλονίκη, κάτι που φαίνεται:

• Από την αύξηση του πληθυσμού. Η Θεσσαλο-
νίκη μέσα σε τριάντα χρόνια 1850-1880 υπερ-
διπλασιάζει τον πληθυσμό της, από 40.000 σε 
90.000 κατοίκους και στη συνέχεια τα επόμενα 
δεκαπέντε χρόνια 1880-1895 προστίθενται ακό-
μα 30.000 κάτοικοι και φτάνει πλέον το 1895 να 
κατοικείται από 120.000 άτομα. Η Θεσσαλονίκη 
πλέον έχει ανελιχθεί στην βαλκανική ιεραρχία 
των πόλεων και μόνο η Κωνσταντινούπολη την 
ξεπερνάει σε πληθυσμό. Ολες οι σημαντικές πό-
λεις των Βαλκανίων (Αθήνα, Σόφια, Αδριανού-
πολη, Φιλλιπούπολη, Σκόπια, Τίρανα) έχουν αρ-
κετά μικρότερους πληθυσμούς (δες πίνακες 1,2 
στο παράρτημα)

αρχές 20ου αιώνα επέκταση 
κρειπιδώματος στην παραλία

3. Ενδεικτικοί πληθυσμοί ευρωπαϊκών πόλεων για 
το 1850. Λονδίνο 2.320.000, Παρίσι 1.300.000, Αγία 
Πετρούπολη 600.000, Βιέννη 500.000, Βερολίνο 
419.000, Λίβερπουλ 400.000, Νάπολη 400.000, Μά-

ντσεστερ 300.000, Μπέρμινχαμ 280.000, Μαδρίτη 
250.000, Άμστερνταμ 220.000, Λιντς 200.000, Βενε-
τία 170.000,  Κοπεγχάγη 150.000
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• Από την δημιουργία ενός εκτενούς σιδηρο-
δρομικού δικτύου τριών βασικών γραμμών με 
το οποίο συνδέθηκε η Θεσσαλονίκη με τη δυτι-
κή Μακεδονία και το Μοναστήρι, με τα Σκόπια 
το Βελιγράδι και τη βόρεια Ευρώπη και με την 
ανατολική Μακεδονία την Θράκη και την Κων-
σταντινούπολη (1869 έως το 1896)

• Συγκέντρωση των εμπορικών δραστηριοτήτων 
της Μακεδονίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
σβήνοντας την κινητικότητα των ενδιάμεσων 
σταθμών (οι Σέρρες π.χ θα παρακμάσουν μετά 
το 1875). Στα 1880 η νέα οικονομική πραγματι-
κότητα της Θεσσαλονίκης θα οδηγήσει και στην 
αποκέντρωση του εμπορικού μονοπωλίου της 
Κωνσταντινούπολης.

Η εκσυγχρονιστική περίοδος δημιουργεί ευνοϊ-
κή συγκυρία για την ανάπτυξη της κρατικής πα-
ρέμβασης στην οργάνωση των αστικών χωρών. 
Η πολεοδομία που επιχειρείται, εμπνευσμένη 
από αντίστοιχες ευρωπαϊκές εμπειρίες, επιλέγει 
ορισμένα στοιχεία που χαρακτηρίζονται από πε-
ριορισμένες ad hoc επεμβάσεις και αποσκοπούν 
να αντιμετωπίσουν με μερικό τρόπο τα νέα δε-
δομένα: την αύξηση του πληθυσμού, την επι-
δείνωση των συνθηκών υγιεινής, το αίτημα να 
βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, τις 
ανάγκες νέων χώρων και υποδομών για μεταφο-
ρές, αποθήκευση και εμπορικές συναλλαγές, την 
ανάγκη βελτίωσης και αξιοποίησης της αστικής 
γης και ιδιοκτησίας, η οποία με την αναγόρευση 
της σε περιουσιακό στοιχείο απαιτεί ένα θεσμι-
κό πλαίσιο που θα περιφρουρεί τις αξίες και θα 
ελαχιστοποιεί τους κινδύνους από καταστροφές 
και επιδημίες. (Γερόλυμπου 1995:22)

Επίσης το 1869 για πρώτη φορά εγκαθίστανται 
δημοτικές αρχές με αρμοδιότητες πολεοδομι-
κής φύσεως ενώ παράλληλα θεσπίζεται νομι-
κό πλαίσιο σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα της ιδιοκτησίας του αστικού εδά-
φους. Παράλληλα πολλοί Τούρκοι που κατέχουν 
διοικητικές θέσεις έχουν ευρωπαϊκή μόρφωση. 
Ο συνδυασμός των παραπάνω καλλιεργούν το 
έδαφος στο οποίο θα αναπτυχθεί η πολεοδο-
μία της εποχής. Πλαίσιο τυπικό της πολεοδομί-
ας που προκύπτει εκ των άνω χωρίς καμία δια-
μορφωμένη πίεση ή αιτήματα από κοινωνικούς 
φορείς και με πλήρη έλλειψη της κοινωνικής δι-

άστασης που αφήνεται, και σε αυτήν την περίο-
δο, στην φροντίδα των κοινοτήτων (στέγαση και 
κοινωνική περίθαλψη χαμηλών εισοδημάτων 
και προσφύγων) (Γερόλυμπου 1995:22)

3.2 Πολεοδομικές επεμβάσεις (1866-1903)

Η αφορμή για τον εξωραϊσμό της πόλης θεωρεί-
ται η επίσκεψη του Σουλτάνου Αβδούλ Μετζήτ 
στα 1858, ωστόσο σημαντικότερος παράγοντας 
που την προωθεί αποδεικνύεται η εγκατάστα-
ση των δημοτικών αρχών στα 1869. Η αφετηρία 
των επεμβάσεων γίνεται με την κατεδάφιση του 
παραθαλάσσιου τείχους στα 1869. Κύριο πεδίο 
άσκησης της πολεοδομίας είναι ο πυκνοδομη-
μένος πυρήνας του ιστορικού κέντρου, τόπος 
εγκατάστασης των οικονομικών δραστηριοτή-
των της πόλης.

Οι επεμβάσεις διαρθρώνονται στα παρακάτω 
σημεία:

1. Διανοίγονται, ευθυγραμμίζονται και δημιουρ-
γούνται πέντε βασικές αρτηρίες οι οποίες δια-
τρέχουν τον ιστορικό πυρήνα

• ευθυγράμμιση της οδού Βαρδαρίου (σημερι-
νής Εγνατία) το 1868

• χάραξη της παραλιακής οδού (Λεωφόρου Νί-
κης) το 1870

• διάνοιξη της οδού Σαμπρή Πασά (σημερινής 
Βενιζέλου) από το Κονάκι (Διοικητήριο) ως την 
θάλασσα, μήκους 1,5 χλμ. το 1870

• διάνοιξη της οδού Μιδάτ Πασά (σημερινής 
Αγίου Δημητρίου) από το Κονάκι ως το Δημοτι-
κό νοσοκομείο (νοσοκομείο Αγιος Δημήτριος) το 
1875

• χάραξη της λεωφόρου Εθνικής Αμύνης μετά 
την κατεδάφιση του νοτιανατολικού τείχους, τα 
έτη 1879 έως 1889

2. Αναμορφώνονται και ενοποιούνται οι πε-
ριοχές του λιμανιού και των σιδηροδρομικών 
σταθμών. Γκρεμίζεται το δυτικό τείχος το 1870. 
Διαμορφώνεται η περιοχή των Λαδάδικων και 
μετατοπίζεται το κέντρο βάρους της εμπορικής 
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περιοχής της αγοράς από τη διασταύρωση Βε-
νιζέλου με Εγνατία νοτιότερα και πιο δυτικά. 
Με αυτόν τον τρόπο σχηματοποιείται ο βασικός 
εμπορικός και επιχειρηματικός πόλος της Θεσ-
σαλονίκης, ο οποίος περιλαμβάνει το Λιμάνι, 
την πλατεία Ελευθερίας4 με τα καφέ και τα και-
νούρια καταστήματα πολυτελείας, τα Λαδάδικα 
με τις εμπορικές αποθήκες, τον Φραγκομαχαλά 
με τις τράπεζες, τον Βαρδάρη με τα ξενοδοχεία 
και τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό. Μάλι-
στα  υπήρξε η σκέψη να μεταφερθεί το Κονάκι 
(σημερινό Διοικητήριο) στο χώρο ανατολικά της 

πλατείας Ελευθερίας, στοιχείο που υποδουλώνει 
την σημασία που αρχίζει να αποκτά η παραλία 
μετά την απαλλαγή της από το θαλάσσιο τεί-
χος.                                                                                                                                                 

3. Διευκολύνεται η επέκταση της πόλης έξω 
από τον παραδοσιακό της πυρήνα «εντός των 
τειχών πόλη» με

• την αποξήρανση του έλους (Μπάρας5) στα δυ-
τικά της πόλης και την εξυγίανση της περιοχής 
του Βαρδαρίου6  με την διαμόρφωση κοίτης για 

4.  Πλατεία Ελευθερίας: Διανοίχτηκε το 1867 μαζί 
με την οδική προέκτασή της, την οδό Σαμπρή Πασά, 
τη σημερινή οδό Βενιζέλου. Ήταν ένα πλατύ παρα-
θαλάσσιο τμήμα του δρόμου που ονομαζόταν Όλυ-
μπος από το παρακείμενο ξενοδοχείο, ως το 1908, 
όταν με την επανάσταση των Νεότουρκων μετο-
νομάστηκε σε πλατεία Ελευθερίας. Σε ενθουσιώδη 
συγκέντρωση τον Ιούλιο του 1908, όλος ο λαός της 
Θεσσαλονίκης φωνάζοντας «Yasasin hurriyet» άκου-
σε τη διακήρυξη των Νεότουρκων. Η πλατεία Ελευ-
θερίας αποτέλεσε το κέντρο της θεσσαλονικιώτικης 
ζωής ως το 1917 οπότε καταστράφηκε από την πυρ-
καγιά. Με τα πολυτελή ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία 
και εμπορικά καταστήματα ήταν ένα ευρωπαϊκό 
ξάφνιασμα για τους ταξιδιώτες της βαλκανικής. Μια 

γαλλίδα περιηγήτρια περιγράφει: «Τα τραπεζάκια 
των καφέ καταλαμβάνουν το πεζοδρόμιο, άνθρω-
ποι από τα γύρω παράθυρα κοιτούν όσους κάθονται 
κάτω και αυτοί με τη σειρά τους κοιτούν τους περα-
στικούς. Και γιατί να στερηθούν μια τέτοια καθημε-
ρινή απόλαυση, γιατί να μη μαζευτούν σ’ αυτό το 
είδος αρχαίας αγοράς για να σχολιάσουν τα νέα, να 
παρατηρήσουν τους νεοφερμένους, να δοκιμάσουν 
την παγωμένη λεμονάδα ή την αρωματική μαστίχα;». 
Μετά την πυρκαγιά του 1917 ο Εμπράρ προσπάθη-
σε να της δώσει τις παλιές της διαστάσεις αλλά δεν 
ξαναβρήκε ποτέ την παλιά της αίγλη. Αποτέλεσε το 
θέατρο για τα συλλαλητήρια του Μάη του 36 και το 
χώρο συγκέντρωσης 9000 εβραίων ανδρών για κα-
ταναγκαστικά έργα τον Ιούλιο του 42.

5.  Μπάρα: ο έρωτας εκτός των τειχών. Η συνοικία 
περιοριζόταν ανάμεσα στις οδούς Λαγκαδά και Μο-
ναστηρίου ως το σιδηροδρομικό σταθμό και την 
Ξηροκρήνη. Η ερωτική περιοχή εκτεινόταν από το 
Μπέχτσιναρ ως τη Ραμόνα, κοντά στο δήμο Αμπε-
λοκήπων, και του Καφαντάρη, στην αφετηρία της 

Αγίου Δημητρίου. Τη μεγάλη της φήμη απέκτησε 
η Μπάρα την περίοδο του Α’ παγκοσμίου Πολέμου 
καθώς την επισκέπτονταν οι στρατιώτες που είχαν 
στρατοπεδεύσει γύρω από τη Θεσσαλονίκη και 
ανέρχονταν στους 300.000.

6.  Βαρδάρης: ο έρωτας εντός των τειχών. Η περιοχή 
του Βαρδάρη υπήρξε ανέκαθεν η πύλη της πόλης και 
στο κέντρο της βρίσκεται θαμμένο το κατώφλι της 
χρυσής πύλης (θύρας της Εγνατίας και δυτικής εξό-
δου των τειχών της πόλης). Στο τέλος του 19ου αιώ-
να, ο «Τζάντε γιολ» (φαρδύς δρόμος),όπως ονομαζό-
ταν η Εγνατία στο ύψος του Βαρδάρη, συγκέντρωνε 
όλες τις λειτουργίες για τους ταξιδιώτες. 15 ξενο-
δοχεία περιελάμβανε ο οδηγός της πόλης το 1920. 
Από τις αρχές του 20ου αιώνα ως τον μεσοπόλεμο 
υπήρχαν γύρω από την πλατεία και τα χάνια πολλά 
καφέ αμάν, δηλαδή καφενεία όπου στο ξύλινο πάλκο 
γυναίκες (Μικρασιάτισσες, Εβραίες και Αρμένισσες) 
τραγουδούσαν τσιφτετέλια, αμανέδες και γιαρέδες. 

Πελάτες: ντόπιοι, ναυτικοί, ταξιδιώτες, έμποροι, πρό-
σφυγες και στρατιώτες. Μετά το 1923 πολλά καφέ 
αμάν μετεξελίχτηκαν σε κέντρα διασκέδασης όπου 
τραγουδούσαν ρεμπέτες, μικρασιάτες και θρακιώτες 
πρόσφυγες. Στα καφέ σαντάν της περιοχής ελλη-
νίδες, εβραίες, σέρβες, γαλλίδες  διασκέδαζαν τους 
στρατιώτες και τους ντόπιους μεσοαστούς. Οι αξιω-
ματικοί και οι μεγαλοαστοί προτιμούσαν τους οίκους 
ανοχής και τα maisons privees της πλατείας Ελευθε-
ρίας. Στις αρχές της δεκαετίας του ’30, από τους 47 
οίκους που υπήρχαν στην πόλη (σύμφωνα με τους 
επίσημους οδηγούς) 6 τρίτης και 30 τέταρτης κατη-
γορίας βρίσκονταν στον Βαρδάρη.
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τα νερά (1893)

• κατεδάφιση του βορειοδυτικού (1870) και νο-
τιοανατολικού (1889) τείχους

• συγκοινωνιακή σύνδεση της «περιοχής των 
εξοχών» με τραμ (1893)

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να κάνουμε στην 
ανατολική περιοχή της πόλης, την καλή μεριά 
(Καλαμαριά). Πρόκειται για την πρώτη οργα-
νωμένη συνοικία που ανοικοδομείται και που 
αναγκάζει, κατά σειρά την Οθωμανική διοίκηση 
να προχωρήσει σε τοπογράφηση της περιοχής. 
Η περιοχή αναπτύσσεται μετά το 1866 και κυρί-
ως μετά την πυρκαγιά του 1890 με την έλευση 
ενός αριθμού ρωσοεβραίων προσφύγων στην 
Θεσσαλονίκη. Σε αυτήν την περιοχή η οποία 
εκτείνεται κατά μήκος των πέντε χιλιομέτρων 
της λεωφόρου Χαμιδιέ (σημερινής Βασ. Ολγας) 
θα εγκατασταθούν οι εύπορες οικογένειες της 
πόλης οι οποίες αναζητούν καλύτερο βιοτικό 
επίπεδο στην «εξοχή» έξω από την ανθυγιεινή 
παλιά πόλη. Εδώ λοιπόν θα κτιστούν τα εντυ-
πωσιακά μέγαρα των πλούσιων Εβραίων, Ελλή-
νων Αρμένιων της οθωμανικής άρχουσας τάξης, 
των προξένων και των βιομηχάνων (π.χ. βίλα 
Αλλατίνη-σημερινή Νομαρχία, βίλα Φερνάντες-
σημερινή Κάζα Μπιάνκα, βίλα Μορντόχ – σημε-

ρινή δημοτική πινακοθήκη, βίλα Μοδιάνο - ση-
μερινό λαογραφικό μουσείο κ.α.). Ουσιαστικά 
πρόκειται για την πρώτη κίνηση προαστιοποί-
ησης της Θεσσαλονίκης η οποία ακολουθεί το 
μοντέλο της Κωνσταντινούπολης (βίλες προ-
ξένων και δυτικών τραπεζιτών-εμπόρων στην 
περιοχή του Πέραν – Ταξίμ έναντι του παλιάς 
ιστορικής χερσονήσου). Η περιοχή των Εξοχών 
ή Πύργων έχει επομένως σαφή ταξικό χαρακτή-
ρα, ο οποίος ξεπερνάει τις έως τότε εθνικές ή 
θρησκευτικές ομογενείς συνοικίες της παλιάς 
πόλης. Στη περιοχή των Εξοχών συνυπάρχουν 
Τούρκοι, Ελληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι, Ντονμέ-
δες και δυτικοί (κυρίως Γάλλοι και Αυστριακοί) 
τους οποίους τους ενώνει η οικονομική και τα-
ξική τους θέση απέναντι στα φτωχά κοινωνικά 
στρωματά του κέντρου της πόλης. Η ταξική σύν-
θεση της περιοχής των Εξοχών θα διατηρηθεί 
τουλάχιστον για μισό αιώνα και μόνο μετά την 
έλευση των προσφύγων το 1922 θα αλλοιωθεί 
ο χαρακτήρας της. Τέλος η περιοχή των Εξοχών 
είναι η περιοχή η οποία θα συνδεθεί με τη πρώ-
τη γραμμή του τραμ με το εμπορικό κέντρο της 
πόλης (λιμάνι, παραλία και Φραγκομαχαλάς) το 
1891.

4. Κτίζονται δημόσια κτίρια (π.χ. στρατώνες, 
Διοικητήριο, Σουλτανικά σπίτια) και οικοδομού-
νται κτίρια με νέες χρήσεις (π.χ σιδηροδρομικός 

7.  Μπεχτσινάρ: Σημαίνει σκιερός χώρος με πλα-
τάνια. Ήταν πάρκο αναψυχής με εξωτικά φυτά και 
λουλούδια, σιντριβάνια, κιόσκια και σπιτάκια, όπου 
κατέφθαναν οι Θεσσαλονικείς για να διασκεδάσουν 
με ορχήστρες. Οικογένειες και ζευγάρια έκαναν πικ 
νικ ή μπάνιο στην ακρογιαλιά. Ως ελεγχόμενος χώ-
ρος αναψυχής, το Μπέχτσιναρ οργανώθηκε το 1867 
από τον Οθωμανό περιφερειάρχη Σαμπρή Πασά, με 
το όνομα Μιλέτ Μπαξεσί, δηλαδή Εθνικός Κήπος. 
Ήταν η εποχή  της οθωμανικής προσπάθειας για τον 
εκσυγχρονισμό της πόλης, μαζί με το γκρέμισμα του 
θαλάσσιου τείχους. Στις αρχές του 20ου αιώνα το 
Μπέχτσιναρ διέθετε καφενείο, μπιραρία, εστιατόριο, 
καμπαρέ, πίστα πατινάζ, λούνα πάρκ και θεατρική 
σκηνή. Όταν έπεφτε το σούρουπο, οι παρέες νοίκια-
ζαν βάρκες στολισμένες με φαναράκια. Οι χριστιανοί 
συνόδευαν τη βόλτα τους με κιθάρες και μαντολίνα, 
οι τούρκοι με ούτια, σαντούρια και βιολιά. Στον Μπε-

χτσινάρ γιόρτασε για πρώτη φορά το 1910 την εργα-
τική πρωτομαγιά, με κόκκινες σημαίες και τραγούδια 
η Φεντερασιόν. Άλλωστε το Μπέχτσιναρ παρά τον 
αριστοκρατικό χαρακτήρα του χώρου, συγκέντρωνε 
και τους εργάτες της πόλης και εδώ είναι που ήχησε 
για πρώτη φορά το Avanti Popolo. Έχει ενδιαφέρον 
να σημειωθεί ότι στο Μπεχτσινάρ λειτούργησε το 
1926 το πρώτο κάμπους γυμνιστών από ιταλό γιατρό 
που εφάρμοζε τη νέα σωματική αγωγή και την ελεύ-
θερη φυσιολατρία, αλλά τα συντηρητικά ήθη ενερ-
γοποίησαν τις εκκλησιαστικές και αστυνομικές αρχές 
και διέλυσαν το σύλλογο. Λίγο πριν απ’ το δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο η κοσμική κίνηση μετατοπίζεται 
στην ανατολική Θεσσαλονίκη και το Μπέχτσιναρ γί-
νεται τόπος εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων 
και στην παραλιακή του ζώνη εγκαθίστανται μεγάλες 
πετρελαιοδεξαμενές.
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σταθμός, τράπεζες, βιομηχανικά κτίρια). Επίσης 
οι θρησκευτικές κοινότητες ανταγωνίζονται για 
το ποια θα χτίσει τα καλύτερα νοσοκομεία, να-
ούς και σχολεία με αποτέλεσμα την διαφορο-
ποίηση της εικόνας της πόλης καθώς και την ει-
σαγωγή νέων αρχιτεκτονικών μορφών

5. Η πόλη αποκτά δίκτυα υποδομής: Δημόσια 
συγκοινωνία με ιππήλατα τραμ στα 1891 και ηλε-
κτροκίνητα στα 1907, δίκτυο ύδρευσης (1893), 
φωταέριο (1890), δίκτυο αποχέτευσης (1890), 
πυροσβεστική (1901), δημόσιο φωτισμό (1893), 
καθαριότητα των δρόμων (1869), διαμόρφωση 
του κήπου Μπεχτσινάρ7  (1870), δημιουργία των 
Κήπων του Πασά (1904).

6. Θεσπίζονται οι πρώτοι πολεοδομικοί κανονι-
σμοί το 1864 και το 1883 με τους οποίους επι-
χειρείται ο εξορθολογισμός της πόλης με το σχε-
διασμό κανονικών οικοδομικών τετράγωνων στη 
θέση των έως τότε ακανόνιστων οικοδομικών 
νησίδων, και την ευθυγράμμιση των οδών. 

3.3 Η πυρκαγιά του 1890

Ενα σημαντικό γεγονός το οποίο επιτάχυνε την 
πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης ήταν η 
καταστροφική πυρκαγιά του 1890, η οποία κατέ-

στρεψε μεγάλο τμήμα του κέντρου της πόλης (20 
εκτάρια) εκατέρωθεν της σημερινής Αγίας Σοφί-
ας. Η πυρκαγιά του 1890 διευκολύνει τη σημεια-
κή και μερική αναδιάρθρωση του πολεοδομικού 
σχεδίου. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η 
πολεοδομική επέμβαση έχει σαν αποτέλεσμα να 
μετατοπισθεί η σημασία από το συγκρότημα της 
γειτονιάς–συνοικίας που επί αιώνες αποτέλεσε 
τη βασική οργανωτική μονάδα του παραδοσι-
ακού ιστού  της πόλης –μονάδα αρχιτεκτονική, 
κοινωνική, ιστορική– στο οικοδομικό τετράγωνο 
και στο δίκτυο των δρόμων, που συνιστούν από 
εδώ και πέρα το ουσιαστικό διαρθρωτικό πλέγ-
μα του νέου αστικού ιστού. Η βασική αυτή δια-
φοροποίηση στη μονάδα οργάνωσης του χώρου 
υποδεικνύει και τις διαφοροποιήσεις στο επίπε-
δο της κοινωνικής οργάνωσης και κυρίως σημα-
τοδοτεί την απαρχή του χαλαρώματος των σφι-
κτών κοινοτικών δεσμών και της απαγκίστρωσης 
των ατόμων από τον παραδοσιακό χώρο της κοι-
νότητας στην επιλογή του τόπου κατοικίας κατά 
οικονομική δυνατότητα. Χαρακτηριστικά η οδός 
Αγίας Σοφίας περιγράφεται μετά το 1890 ως ο 
δρόμος των πλουσίων σπιτιών, ενώ λίγα χρόνια 
πριν η ίδια περιοχή περιγράφονταν ως «πυκνός 
οικισμός εκ πενιχρών οικιών». (Γερόλυμπου 
1995)

Ρυμοτομία μετά την πυρκαγιά 
του 1890
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4. Η Θεσσαλονίκης στη κόψη των επανα-
στατικών κινημάτων και των εθνικισμών, 
περίοδος  1903-1922

4.1 Διαλεκτική ιστορική περίοδος

Τις πρώτες δυο δεκαετίες του 20ου αιώνα η 
Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει το πολιτικό, κοινω-
νικό και κινηματικό εργαστήριο των Βαλκανίων. 
Εθνοκαθάρσεις, Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανι-
κοί Πόλεμοι, κίνημα Νεότουρκων, Α’ Παγκόσμι-
ος Πόλεμος, βιομηχανική άνθηση, Πυρκαγιά του 
1917, ανταλλαγή πληθυσμών, ανάδυση εργατι-
κού κινήματος και σοσιαλιστικών ιδεών, πρώτες 
γυναικείες οργανώσεις, αποτελούν μερικά μόνο 
από τα σημαντικότερα γεγονότα που διαμόρ-
φωσαν νέες κοινωνικές σχέσεις οι οποίες άλλα-
ξαν οριστικά και την μορφή της πόλης.

Η περίοδος των αρχών του 20ου αιώνα αποτελεί 
μια από τις πιο διαλεκτικές ιστορικές περιόδους 
της Θεσσαλονίκης. Ενώ εντείνονται οι εθνικι-
σμοί διαλύονται οι πρότερες ξεχωριστές θρη-
σκευτικοεθνοτικές γειτονιές, ενώ χειραφετείται 
ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού μέσα από 
εργατικούς αγώνες η λαίλαπα των εθνικισμών 
συντηρικοποιεί και πολώνει τους κοινωνικούς 
ανταγωνισμούς, ενώ μετά την πυρκαγιά του 
1917 σχεδιάζεται και οργανώνεται ορθολογικά η 
πόλη η έλευση προσφύγων ανατρέπει τα σχέδια 
και γεννάει παραγκουπόλεις. 

Εως τα τέλη του 19ου αιώνα παρ’όλες τις εκσυγ-
χρονιστικές προσπάθειες η Θεσσαλονίκη εξακο-
λουθούσε να είναι δομημένη κατά έναν τρόπο 
που αντανακλούσε το σύστημα των millet. Ξε-
χωριστές συνοικίες, συντεχνίες, τράπεζες, δικα-
στήρια, σχολεία και νοσοκομεία υπό την άνοδο 
των εθνικισμών διαιώνιζαν την καχυποψία και 
τις αμοιβαίες αντιπάθειες. Ωστόσο, χωρίς να πα-
ραβλέπονται τα τεράστια εμπόδια που ορθώνο-
νταν μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων της 
πόλης, δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς και 
σημαντικούς διαύλους οριζόντιας επικοινωνίας. 
Χαρακτηριστικά παράδειγμα αποτελούν τα ευ-
ρωπαϊκών ιδιωτικά σχολεία, τα οποία δέχονταν 
μαθητές όλων των θρησκευμάτων και εθνοτήτων 
και η συνακόλουθη διείσδυση και η κυριαρχία 
της ευρωπαϊκής κουλτούρας σε θέματα μόδας, 
λογοτεχνίας, ιδεολογίας και διασκέδασης. Οι 
εξελίξεις αυτές έτειναν να δημιουργήσουν μια 
κοσμοπολίτικη τάξη με κοινά οικονομικά συμφέ-
ροντα (εύποροι χριστιανοί και Εβραίοι, προστα-
τευόμενοι των Δυτικών, μαζί με τους Ντονμέδες 
κυριαρχούσαν στο εμπορικό επιμελητήριο). Πα-
ρόμοια σημάδια προσέγγισης ήταν εμφανή και 
στις σχέσεις της εργατικής τάξης π.χ. η πολυε-
θνική Φεντερασιόν. Επομένως είναι εμφανές ότι 
στις αρχές του 20ού αιώνα η Θεσσαλονίκη, λόγω 
της άνθησης του εμπορίου, της βιομηχανίας, των 
νέων στυλ ζωής της ταξικής χειραφέτησης απο-
κτούσε ταχύτατα ευρωπαϊκό χαρακτήρα ορατό 
από όλους τους παρατηρητές. Ισως ορισμένοι 
αισιόδοξοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν μάλι-

Πυρίκαυστος ζώνη 1917
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στα ότι ο εκσυγχρονισμός και η ευημερία οδη-
γούσαν στην παγίωση μιας πολυεθνικής πόλης. 
Η πραγματικότητα όμως ήταν ότι κάτω από το 
λεπτό μανδύα του κοσμοπολίτικου και του σοσι-
αλισμού οι κοινότητες της Θεσσαλονίκης παρέ-
μεναν ακόμα βαθύτατα διχασμένες. Μέσα στο 
κλίμα του αυξανόμενου εθνικισμού που συντη-
ρούνταν από την προσδοκώμενη κατάρρευση 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι δεσμοί της 
παράδοσης και της θρησκείας αποδεικνύονται 
εξίσου ισχυροί με τα οποιαδήποτε οικονομικά ή 
ταξικά συμφέροντα. (Γούναρης 1997)

4.2 Σημαντικά γεγονότα

Πυρκαγιά 1917 και ανοικοδόμηση της πόλης 

18 Αυγούστου 1917: «Ολίγοι σπινθήρες εκ της 
πυράς ενός μαγειρείου πεσόντες επί σωρού χόρ-
του» ήταν η αρχή της μεγαλύτερης καταστροφής 
που γνώρισε η πόλη στα νεότερα χρόνια. Ξεκί-
νησε στη συνοικία Μεβλανέ μεταξύ του κέντρου 
και της Ανω πόλης (σημερινή Ολυμπιάδος) και 
αιτία της ταχύτατης εξάπλωσής της ήταν ο Βαρ-
δάρης, η έλλειψη νερού-ειδικά στην περιοχή 
του δυτικού υδραγωγείου όπου η κατανάλωση 
είχε αυξηθεί λόγω της παρουσίας των συμμα-
χικών στρατευμάτων στις περιοχές του Λεμπέτ, 

του Χαρμάνκιοϊ και του Ζέϊτενλικ, η ασφυκτική 
ρυμοτομία και η απουσία ανοιχτών χώρων και 
βέβαια η ξύλινη κατασκευή των σπιτιών. Εντός 
32 ωρών καταστράφηκαν τα 2/3 της πόλης: δη-
μόσια κτίρια, πολυτελή ξενοδοχεία, γραφεία και 
τυπογραφεία εφημερίδων, οι εταιρίες ύδρευσης 
και φωταερίου, σχολεία, εκκλησίες, τζαμιά και 
συναγωγές, τράπεζες, αποθήκες, καταστήματα. 
9.500 σπίτια. Το κεντρικό τμήμα της Θεσσαλο-
νίκης, «ωραίο σαν την Κόρδοβα, το Τολέδο, τη 
Σεβίλλη» έπαψε να ζει. 72.000 άστεγοι (τα ¾ αυ-
τών ήταν Εβραίοι) προστίθενται  στους πρόσφυ-
γες που είχαν φθάσει στην πόλη από εμπόλεμες 
ζώνες της Μακεδονίας και από την Θράκη. Αξίζει 
να επισημανθεί ότι η πυρκαγιά κατέστρεψε κυ-
ρίως τις μουσουλμανικές και εβραϊκές γειτονιές. 
Η Κυβέρνηση των Φιλελευθέρων με υπουργό 
Συγκοινωνιών τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου 
σχεδιάζει νόμο που προέβλεπε την πλήρη κα-
τεδάφιση της πυρίκαυστης ζώνης, απαγόρευε 
την ανοικοδόμηση χωρίς κυβερνητική άδεια, και 
πρότεινε τη σύσταση διεθνούς επιτροπής για την 
εκπόνηση νέου πολεοδομικού σχεδίου. Συμμε-
τείχαν oι αρχιτέκτονες  Thomas Mawson, Ernest 
Hebrard, Α. Ζάχος, Κωνστ. Κιτσίκης, οι μηχανικοί  
Α. Γκίνης και I. Pleyer και ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Κ. Αγγελάκης. «Η ανοικοδόμηση της Θεσ-
σαλονίκης από τον Ερνεστ Εμπράρ είναι το πρώ-

το πολεοδομικό σχέδιο του Ernest Hebrard
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το μεγάλο έργο της ευρωπαϊκής πολεοδομίας 
του 20ου αιώνα» αναφέρει ο Pierre Lavedan το 
1933. Η πυρίκαυστη ζώνη ανασχεδιάζεται αγνο-
ώντας το προϋπάρχον καθεστώς ιδιοκτησίας και 
τις παραδοσιακές χρήσεις γης και υιοθετώντας 
οργανωτικά και μορφολογικά μοντέλα ευρω-
παϊκής σύλληψης. Η κεντρική περιοχή αποκτά 
οργανωμένο δίκτυο δρόμων και δημοσίων χώ-
ρων, γεωμετρικές χαράξεις που εστιάζονται στα 
βυζαντινά μνημεία (και κρύβει τα οθωμανικά), 
εκλεκτική αρχιτεκτονική και πολυώροφα κτίρια 
από μπετόν. Πολλοί λένε ότι αν η πυρκαγιά δεν 
είχε συμβεί, θα έπρεπε να εφευρεθεί  και αυτό 
γιατί η φωτιά αποτίναξε ακαριαία και βίαια τα 
όποια εμπόδια έθετε η παγιωμένη αιωνόβια αρ-
χιτεκτονική διάρθρωση του κτισμένου χώρου, 
επιταχύνοντας τη διαδικασία ενσωμάτωσης της 
πόλης στο ελληνικό κράτος. (Mazower 2006, Γε-
ρόλυμπου 1995)

Ελευση Προσφύγων 1922-1925

Η Θεσσαλονίκη δεν είχε προλάβει να αποκατα-
στήσει τους πληγέντες από την πυρκαγιά του 
1917 όταν το 1922 καταφθάνουν πάνω 100.000 
έλληνες της Μικράς Ασίας ενώ με τη Συμφωνία 
της Λοζάννης εκτοπίζονται από την πόλη 30.000 
μουσουλμάνοι. Οι πρόσφυγες στεγάζονται στο 
κέντρο, σε κοινόχρηστους χώρους και στα σπίτια 
που εγκαταλείπουν οι μουσουλμάνοι καθώς και 
σε παράγκες περιμετρικά της πόλης. Το 1923, 
σύμφωνα με έκθεση της Αμερικανικής Επιτροπής 
Περίθαλψης, 110.000 πρόσφυγες «στεγάζονταν 
σ’ επιταγμένα δωμάτια (…) στο λοιμοκαθαρτή-
ριο του Μικρού Καρα-Μπουρνού, στο αγγλικό 
στρατόπεδο της Καλαμαριάς, στην παλιά Τουρ-
κική Γεωργική Σχολή, στο γαλλικό νοσοκομείο 
του Χαριλάου, στον καταυλισμό του Λεμπέτ και 
στο αγγλικό νοσοκομείο του Χαρμάνκιοϊ και σε 
116 άλλα σημεία μέσα στην πόλη». Επίσης, κυ-
ρώνονται συμβάσεις που καταρτίστηκαν μεταξύ 
του ελληνικού δημοσίου και της εθνικής τρά-
πεζας για χορήγηση δανείων σε οργανωμένες 
ομάδες προσφύγων και δρομολογούνται απαλ-
λοτριώσεις αγροτικών και αστικών κτημάτων. 
Μεταξύ 1922 και 1932, 15.000 οικοδομές χτί-
σθηκαν στη Θεσσαλονίκη εκ των οποίων 2.200 
στο κέντρο, πάνω από 3.000 στην ανατολική 
περιοχή και 9.000 προσφυγικές. Παραπήγματα 
και παραγκουπόλεις στήθηκαν στις περιοχές της 

νέας Βάρνας, της Οσίας Ξένης, των Συκεών (Εσκί 
Ντελίκ), Πολίχνης (καράισίν), του Βενιζελοχωρί-
ου (Δήμος Τριανδρίας), της νέας Κρήνης, της Ξη-
ροκρήνης (Τενεκέ Μαχαλά). Το μουσουλμανικό 
νεκροταφείο, που εκτεινόταν έξω από τα τείχη 
του Βαρδάρη ως το στρατόπεδο του Ζέϊτενλικ, 
καταστράφηκε και ο χώρος έγινε προσφυγικός 
συνοικισμός. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφυγες 
εγκαταστάθηκαν και στην Ανω πόλη, στα σπίτια 
που εγκατέλειψαν με την ανταλλαγή Τούρκοι 
και Ντονμέδες. Τότε αρχίζει και διαμορφώνεται 
η πυκνή δόμηση της περιοχής. 

Μεσοπόλεμος, πολεοδομία της εθνικής ομογε-
νοποίησης και ταξικοί ανταγωνισμοί 

Το νέο εργατικό δυναμικό της πόλης, σε απελπι-
στική ανάγκη για δουλειά (το 1930, 25.000 άτο-
μα τρέφονται χάρη στα δημοτικά συσσίτια ενώ 
καταγράφονται 70.000 άποροι), θα αποτελέσει 
μία νέα εργατική τάξη που θα έρθει αντιμέτωπη 
με το γραφειοκρατικό, αποδιοργανωμένο ελλη-
νικό κράτος σε μια σειρά έντονων συγκρούσεων. 
Πρωτεργάτες σε αυτές τις κινητοποιήσεις οι κα-
πνεργάτες, αφού η επεξεργασία καπνού παρέ-
μεινε η σπουδαιότερη «βιομηχανία» της περιο-
χής, όπως ήταν άλλωστε και επί οθωμανικής κυ-
ριαρχίας. Εβραίοι, πρόσφυγες και γηγενείς δημι-
ουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Οι συγκρούσεις 
και οι ζυμώσεις μεταξύ τους εγγράφονται στον 
χώρο. Και όπως έχει ειπωθεί, αν ο Εμπράρ δεν 
είχε φροντίσει στο σχέδιο του 1918 να αντικα-
ταστήσει τους λαβυρινθώδεις συνοικισμούς με 
οικοδομικά τετράγωνα, δε θα καταστέλλονταν 
εύκολα η εξέγερση του ’36. 

Η πόλη, που κυριαρχείται από το ελληνικό και 
χριστιανικό στοιχείο θα εκτοπίσει στην περιφέ-
ρεια κυριολεκτικά και μεταφορικά τους λίγους 
Μουσουλμάνους και τη φθίνουσα ισραηλιτική 
κοινότητα.  Ο,τι απόμεινε από τα ηχοχρώματα 
της Οθωμανικής πόλης σύντομα θα κατεδαφι-
στεί για να οικοδομηθεί μια νέα πόλη εθνικά 
ομογενοποιημένη. Χαρακτηριστικά οι δημοτι-
κές αρχές αποφάσισαν άμεσα σχεδόν, να κατε-
δαφίσουν τους μιναρέδες της πόλης που είχαν 
υπάρξει χαρακτηριστικό γνώρισμα του ουρανού 
της, από τους 47 μιναρέδες το 1910 σήμερα έχει 
απομείνει μόνον αυτός της Ροτόντας. Μέσα από 
τις λάσπες του μαχαλά και τις στάχτες της πυρ-
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καγιάς θα ξεπηδήσουν νέες ευθύγραμμες χα-
ράξεις αναδεικνύοντας και μνημειοποιώντας τα 
θρησκευτικά, στρατιωτικά και διοικητικά κτίρια. 
Βέβαια η νέα ρυμοτόμηση έχει επιλεκτική προ-
τιμήσει μόνο στα χριστιανικά μνημεία καθώς η 
ομάδα του Εμπράρ έχει σαφείς εντολές να υπο-
βαθμίσει τα αλλόθρησκα μνημεία και τεμένη. 
Ετσι λοιπόν το κατά τα άλλα πολυβραβευμένο 
πολεοδομικό σχέδιο κέντημα με τις φαρδιές λε-
ωφόρους και τις διαγώνιες αναδεικνύει μόνο τα 
μνημεία της ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής 
(Καμάρα, Ροτόντα, Αγία Σοφία, Αγιος Δημήτρι-
ος, κ.τλ) ενώ υποβαθμίζει και περικυκλώνει με 
πολυώροφες οικοδομές τα μουσουλμανικά τε-
μένη, τζαμιά και χαμάμ (π.χ., Αλατζά Ιμαρέτ, Γενί 
Χαμάμ - Αίγλη, Γιαχοντί Χαμάμ – λουλουδάδι-
κα, Γενί τζαμί των Ντονμέδων) το δε οθωμανικό 
φρούριο μετατρέπεται σε φυλακές Γεντί Κουλέ, 
αντίστοιχη τύχη θα έχουν και οι εκκλησίες άλ-
λων εθνότητα (π.χ. αρμένικη εκκλησία κρυμμέ-
νη πίσω από τις πολυκατοικίες της Διαλλέτη και 
Τσιμισκή, αντίστοιχα η ρωμαιοκαθολική εκκλη-
σία χαντακωμένη πίσω από τις πολυκατοικίες 
της Φράγκων και βέβαια οι εβραϊκές συναγωγές 
έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τον χάρτη. Η ση-
μαντικότερη φυσικά μέθοδος για να σβηστούν 
τα ίχνη του πολυεθνικού παρελθόντος δεν ήταν 
άλλη από την καταστροφή των νεκροταφείων 
των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων. Η 
αποικιοκρατική λογική του σχεδίου του Εμπράρ 
δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα εβραϊκά και 
τούρκικα νεκροταφεία τα οποία τα μετατρέπει 
στην πανεπιστημιούπολη και την ΔΕΘ.

5. Επίλογος

Μέσα από την ιστορική εξέλιξη της Θεσσαλονί-
κης θελήσαμε να φωτίσουμε εκείνες τις πτυχές 
των κοινωνικών σχέσεων που διαμόρφωσαν τον 
χώρο της πόλης. Σίγουρα σε αυτήν την σύντομη 
παρουσίαση αρκετά σημεία μας διαφεύγουν. 
Ωστόσο περισσότερο θελήσαμε να θέσουμε ένα 
θεωρητικό πλαίσιο – πρίσμα μέσα από το οποίο 
διαβάζουμε τον χώρο παρά να μιλήσουμε με μια 
φετιχοποιημένη νοσταλγία για παρελθόν που 
χάθηκε. Προτείνουμε λοιπόν ως μέθοδο ανά-
γνωσης την διαλεκτική προσέγγιση που αναδει-
κνύει τους κάθε φορά ιστορικούς κοινωνικούς 
ανταγωνισμούς. Επομένως τα γνωστά πολεοδο-
μικά δίπολα ιπποδάμεια ρυμοτομία ή δαιδαλώ-

δη σοκάκια, κεντρικός σχεδιασμός ή αυθαίρετη 
δόμηση, ανοιχτοί μεγάλοι χώροι ή πυκνή δόμη-
ση, προτείνουμε να εξετάζονται μέσα από το 
πρίσμα των συστημάτων εξουσίας: φύλο, φυλή 
και τάξη. 
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Πίνακας 1. εξέλιξη του πληθυσµού της Θεσσαλονίκης 1850 - 1940 

 

Πίνακας 2. Πληθυσµιακές συγκρίσεις 

Πληθυσµοί το 1890 

πόλη πληθυσµός πόλη  πληθυσµός 

Θεσσαλονίκη 118.000 Θεσσαλονίκη 118.390 

Βαλκανικές πόλεις Ελληνικές πόλεις 
Βουκουρέστι 220.000 Αθήνα 114.000 

Αδριανούπολη 57.000 Πειραιάς 45.500 
Βελιγράδι 54.000 Πάτρα 45.000 

Σόφια 45.000 Κέρκυρα 29.000 
Σκόπια 35.000 Πύργος 25.000 

Φιλλιπούπολη 24.000 Ερµούπολη 20.000 
Τίρανα 10.000 Βόλος 16.000 

Ανατολική Μεσόγειος 
Οθωµανική Αυτοκρατορία 

Παγκόσµιες πόλεις 

Κωνσταντινούπολη 900.000 Λονδίνο 6.000.000 

Σµύρνη 200.000 Νέα Υόρκη 4.200.000 

Αλεξάνδρεια 70.000 Παρίσι 3.700.000 
  Βερολίνο 2.000.000 

  Μόσχα 1.000.000 
 

Πληθυσµός 
Έτος 

Σύνολο Έλληνες Εβραίοι Μουσουλµάνοι Βούλγαροι Λοιποί 

Έκταση  
(εκτάρια) 

1850 40.000      330 

1870 80.000      330 

1880 90.000  45.000    330 

1890 118.000 16.000 55.000 26.000 10.000 11.000 330 

1904 129.796 52.761 45.000 18.620 2.115 1.300 330 

1913 157.899 39.956 61.439 45.867 6.263 4.364 700 

1920 174.390 µ.δ. 72.000 25.000 - µ.δ. 900 

1928 244.680 µ.δ. 48.000 - - µ.δ. 1.500 

1940 273.635 µ.δ. µ.δ. - - µ.δ. 2.000 
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Έτος Πολεοδοµικά γεγονότα 

1869  Ιδρύεται ο Δήµος Θεσσαλονίκης 

1869 Κατεδάφιση του παραλιακού τείχους και χάραξη της παραλιακής λεωφόρου 

1870 Διάνοιξη της οδού Σαµπρή Πασά (σηµερινής Βενιζέλου) 

1870 Διαµόρφωση των κήπων του Μπεχτσινάρ (στη σηµερινή περιοχή των σφαγείων) 

1872 

Σιδηροδροµική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σκόπια. Μια νέα εποχή είχε αρχίσει, όµως οι 
προσδοκίες ήταν ανάµικτες και αρκετές φορές αντικρουόµενες. Τα διλήµµατα έγιναν 
οξύτερα το 1888, όταν ολοκληρώθηκε η σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε το Βελιγράδι και τη 
Βιέννη. Για τους συντηρητικούς η ένωση αυτή µε την Ευρώπη σήµαινε έκλυση των ηθών, 
για τους κοσµοπολίτες αστούς γρήγορη πρόσβαση στις όπερες και για τους µεταπράτες 
αυξηµένα οικονοµικά οφέλη. 

1875 Διάνοιξη της οδού Μιδάτ Πασά (σηµερινής Αγίου Δηµητρίου) 

1879 Κατεδάφιση του ανατολικού τείχους και χάραξη της σηµερινής Εθνικής Αµύνης 

1890 
Πυρκαγιά και καταστροφή µικρού τµήµατος του κέντρου, θα ακολουθήσει µερική 
πολεοδοµική αναδιάρθρωση  

1890-
1893 

Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φωταερίου και δηµόσιος φωτισµός καθώς υπηρεσίες 
καθαριότητας 

1893 Γραµµή τραµ στην αρχή ιππήλατο και από το 1898 ηλεκτροκίνητο 

1896 Επέκταση και διαµόρφωση του λιµανιού, το 1907 χτίζεται το σηµερινό κτίριο του λιµανιού 

1890-
1904 

Το 1893 η γαλλική κοινότητα δηµιουργεί το πρώτο νοσοκοµείο της πόλης στο σηµερινό 
κτίριο της πρώην κατάληψης επιβίωσης Β-ΙΚΑ) την ίδια χρονιά χτίζεται από την ελληνική 
κοινότητα το Θεαγένειο νοσοκοµείο και από την ιταλική κοινότητα χτίζεται το νοσοκοµείο 
Βασίλισσα Μαργαρίτα (σηµερινό Λοιµωδών), την ίδια εποχή χτίζεται το τουρκικό 
νοσοκοµείο (σηµερινό 424). Το 1902 χτίζεται το µεγαλύτερο της εποχής εκείνης 
νοσοκοµείο της πόλης το Οθωµανικό νοσοκοµείο (σηµερινό Άγιος Δηµήτριος), το 1904 
χτίζεται από την εβραϊκή κοινότητα το νοσοκοµείο Χιρς (σηµερινό Ιπποκράτειο), και από τη 
ρωσική κοινότητα το Αγία Σοφία (σηµερινό Ιπποκράτειο).  

1894  
Σιδηροδροµική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Μπίτολα (Μοναστήρι) η οποία ενίσχυσε το 
εµπόριο και συνέβαλε στην άνθιση της βιοµηχανίας νηµάτων 

1896 
Σιδηροδροµική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης. Η χάραξη της γραµµής 
γίνεται βαθιά στην ενδοχώρα ώστε να µην κινδυνεύει από πιθανή κατάληψη των παραλίων 
(π.χ. της Καβάλας) από τον ελληνικό στρατό.  

1901 
Εκβιοµηχάνιση µε τα πρώτα εργοστάσια Υφανέτ (1901), Αλλατίνη κεραµοποιείο (1880), 
Μύλος (1898), Φιξ (1892), εργοστάσιο φωταερίου (1888) 

1904 Διαµόρφωση των κήπων του Πασά πίσω από το δηµοτικό νοσοκοµείο 

1917 Πυρκαγιά και καταστροφή του ιστορικού κέντρου της πόλης 

1922 Έλευση 120.000 προσφύγων από τη Μικρά Ασία  και εκτοπισµός 30.000 µουσουλµάνων 
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