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Το ιστορικό κτήριο του Ε΄ Γυµνασίου Αρρένων 
Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη Λεωφόρο 
Βασιλίσσης Όλγας 108. Κτίστηκε το 1897, µετά 
την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στις 26 
Οκτωβρίου 1912, χρησιµοποιήθηκε σαν έδρα της 
Ελληνικής Στρατιωτικής ∆ιοίκησης.Ελληνικής Στρατιωτικής ∆ιοίκησης.



ΠΑΠΑΦΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ

Το Παπάφειο Ορφανοτροφείο αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα 
της αρχιτεκτονικής των δηµόσιων κτηρίων, που άρχισε να 
διαµορφώνεται στη Θεσσαλονίκη ήδη από την τελευταία δεκαετία διαµορφώνεται στη Θεσσαλονίκη ήδη από την τελευταία δεκαετία 
του 19ου αιώνα.

Η αποπεράτωση του κτηρίου του Παπαφείου έγινε, έπειτα από 
πολλές δυσκολίες, υπό "την ανωτάτην εποπτείαν της κατά το 
σχέδιον οικοδοµής" την οποίαν εκτελούσε ο µηχανικός κ. 
Ξενοφών Παιονίδης", µε βοηθό τον "έµπειρον αρχιτέκτονα" Β. 
Σφύρκο, και χρησιµοποιώντας "ως γενικόν επιστάτην επί των Σφύρκο, και χρησιµοποιώντας "ως γενικόν επιστάτην επί των 
υλικών τον γνωστόν αρχιτέκτονα κ. Αριστοτέλην Κοκκινάκην" µε 
βοηθό επιστάτη τον Κ. Κρέη.Το 1899 πραγµατοποιήθηκε 
συµπληρωµατική αγορά γης για τον ορθογωνισµό του αρχικού 
οικοπέδου. Για την ανέγερση του κτηρίου αγοράσθηκαν τούβλα 
και κεραµίδια από τους αδελφούς Αλατίνι.



Σοβαρή διαταραχή στη ζωή του Ορφανοτροφείου 
επήλθε κατά τη διάρκεια των βαλκανικών και του 
πρώτου παγκόσµιου πολέµου. Το 1912 το κτήριο πρώτου παγκόσµιου πολέµου. Το 1912 το κτήριο 
επιτάχθηκε και χρησιµοποιήθηκε ως νοσοκοµείο έως 
το ∆εκέµβριο του 1913, περίοδο κατά την οποία οι 
τρόφιµοι εγκαταστάθηκαν στο οίκηµα Μπαλταδώρου. 
Τον Αύγουστο του 1914 το κτήριο επιτάχθηκε και πάλι 
και χρησιµοποιήθηκε ως στρατώνας. Οι τρόφιµοι και χρησιµοποιήθηκε ως στρατώνας. Οι τρόφιµοι 
εγκαταστάθηκαν στη µονή της Αγίας Αναστασίας.



Τον Απρίλιο του 1916 οι βρετανικές στρατιωτικές 
αρχές ζήτησαν να µισθώσουν το κτήριο του 
Παπαφείου. Η αύξηση του κόστους ζωής και η 
υποτίµηση του φράγκου στην αγορά της 
Θεσσαλονίκης είχαν συντελέσει στην επιδείνωση των Θεσσαλονίκης είχαν συντελέσει στην επιδείνωση των 
οικονοµικών του Ορφανοτροφείου, και έτσι η Εφορεία 
συµφώνησε να παραχωρήσει το κτήριο, για να 
χρησιµοποιηθεί ως κεντρικό Βρετανικό στρατιωτικό 
νοσοκοµείο. Οι διαπραγµατεύσεις για το µίσθωµα 
ήταν σκληρές και οι Βρετανοί δε δίστασαν να 
προβάλουν το επιχείρηµα πως ήταν στρατός 
κατοχής. Τελικά, κατέβαλαν ένα µεγάλο µέρος του κατοχής. Τελικά, κατέβαλαν ένα µεγάλο µέρος του 
µισθώµατος υπό τη µορφή δωρεάς προς τα ορφανά. 
Οι τρόφιµοι παρέµειναν στη µονή της Αγίας 
Αναστασίας ως το Σεπτέµβριο του 1915.



Μετά δίµηνη προσωρινή εγκατάσταση στο 
Θεαγένειο Νοσοκοµείο, µεταφέρθηκαν στο "εν τη 
συνοικία Αγίας Τριάδος κατάστηµα του ∆ιδασκαλείου συνοικία Αγίας Τριάδος κατάστηµα του ∆ιδασκαλείου 
Αρρένων" όπου και έµειναν ως τον Απρίλιο του 1916. 
Η αποφοίτηση όµως των παλαιότερων τροφίµων 
δηµιούργησε σταδιακά κενό στην τεχνογνωσία 
παραγωγής. Ταυτόχρονα, οι συνεχείς µετακινήσεις 
και οι ένεκα του πολέµου διατροφικές δυσχέρειες 
δηµιούργησαν υγειονοµικά προβλήµατα στους δηµιούργησαν υγειονοµικά προβλήµατα στους 
τροφίµους.

Τα ορφανά εγκαταστάθηκαν και πάλι στο 
κτήριο του Παπάφειου το Μάιο του 1919.

Η διοίκηση του Ορφανοτροφείου Η διοίκηση του Ορφανοτροφείου 
προσπάθησε έπειτα να εκµισθώσει τµήµα 
του κτηρίου στο Υπουργείο Παιδείας, για να 
χρησιµοποιηθεί ως διδασκαλείο, συµµετείχε 
µάλιστα και σε σχετική δηµοπρασία, αλλά 
ατυχώς η προτεινόµενη πτέρυγα επιτάχθηκε 
για να εγκατασταθεί στρατιωτικό νοσοκοµείο.για να εγκατασταθεί στρατιωτικό νοσοκοµείο.





∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Το ∆ιοικητήριο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην 
οµώνυµη πλατεία, πάνω στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου. οµώνυµη πλατεία, πάνω στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου. 
Το κτήριο αυτό κτίστηκε το 1891 µε σχέδια του Ιταλού 
αρχιτέκτονα Vitaliano Poselli, στη θέση που 
βρισκόταν παλιά το τούρκικο "κονάκι". Μάλιστα, στο 
Κονάκι, που αποτελούσε το κτήριο της Τουρκικής 
διοίκησης, σφαγιάστηκαν δηµόσια επανειλληµένα διοίκησης, σφαγιάστηκαν δηµόσια επανειλληµένα 
πολλοί αγωνιστές του Απελευθερωτικού Αγώνα. 
Σήµερα το κτήριο αυτό είναι έδρα του Υπουργείου 
Μακεδονίας-Θράκης.



ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Το κτήριο του παλιού τελωνείου το λιµάνι της 
Θεσσαλονίκης κτίστηκε το 1909 µε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Freyssent και αποτελεί ένα πολύ 
χαρακτηριστικό δείγµα κατασκευής έργου µε 
οπλισµένο σκυρόδεµα της εποχής. Σήµερα έχει 
ανακαινισθεί από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης και ανακαινισθεί από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης και 
χρησιµοποιείται σαν επιβατικός σταθµός του λιµένα 
Θεσσαλονίκης.





ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΑΓΙΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης "Ο Το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης "Ο 
Άγιος ∆ηµήτριος" αποτελεί ένα πολύ 
χαρακτηριστικό κτίσµα των αρχών του αιώνα µας 
στη Θεσσαλονίκη. Το κτήριο αυτό 
χρησιµοποιήθηκε σαν νοσοκοµείο της Ελληνικής 
Κοινότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων Κοινότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
χρόνων της τουρκοκρατίας.





ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Το κεντρικό κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Το κεντρικό κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 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 έρθει στην κυριότητα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.



Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Το κτήριο του Γ΄ Σώµατος Στρατού βρίσκεται Το κτήριο 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 σαν 
στρατώνας από τους Τούρκους, ενώ σήµερα 
αποτελεί το κτήριο της διοίκησης του Γ΄ Σώµατος αποτελεί το κτήριο της διοίκησης του Γ΄ Σώµατος 
Στρατού.



ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

Το παλιό Γενικό Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης Το παλιό Γενικό Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης 
λειτούργησε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Βρίσκεται 
στη γωνία των οδών Αγίας Σοφίας και Προξένου Κοροµηλά. 
Το κτήριο αυτό, στο οποίο σήµερα στεγάζεται το Μουσείο 
Μακεδονικού Αγώνα, οικοδοµήθηκε µε δαπάνες του εθνικού 
ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού και µε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Ernest Ziller, αµέσως µετά τη µεγάλη πυρκαγιά του 1890. Το Ernest Ziller, αµέσως µετά τη µεγάλη πυρκαγιά του 1890. Το 
Γενικό Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο που υπηρέτησε σε αυτό ο Πρόξενος Λάµπρος 
Κοροµηλάς, υπήρξε το κέντρο από όπου οργανώθηκε και 
συντονίσθηκε ο Μακεδονικός Αγώνας.



ΒΙΛΛΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ

Η Βίλλα Αλλατίνη βρίσκεται στην παλιά περιοχή 
των Εξοχών Θεσσαλονίκης. Στο κτήριο αυτό των Εξοχών Θεσσαλονίκης. Στο κτήριο αυτό 
φυλακίστηκε ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαµήτ Β΄, 
µετά την επανάσταση των Νεοτούρκων το 1909. 
Στο ίδιο κτήριο, µετά την απελευθέρωση, 
στεγάστηκε το 1926 το νεοσύστατο -τότε-
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Το κτήριο αυτό Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Το κτήριο αυτό 
κτίστηκε το 1896 µε σχέδια και επίβλεψη του 
Ιταλού αρχιτέκτονα Vitaliano Poselli.





Κάζα Μπιάνκα (Casa Bianca)

Στην περιοχή των "Πύργων", των επαύλεων που άρχισαν να 
κτίζονται από το Λευκό Πύργο και µέχρι τη βίλλα Αλλατίνι στα κτίζονται από το Λευκό Πύργο και µέχρι τη βίλλα Αλλατίνι στα 
τέλη του 19ου, η Casa Bianca ξεχωρίζει µε την εκλεκτικιστική της 
διάθεση στην επιλογή των µορφολογικών της στοιχείων, όπου 
κυριαρχεί το ρεύµα της Art-Nouveaux. Αναπτύσσεται σε δυο 
κύρια επίπεδα, µε ηµιυπόγειο και σοφίτα και διαθέτει 
χαρακτηριστική ασύµµετρη κάτοψη. Σύµφωνα µε στοιχεία που 
βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του 
µνηµείου, κτίσθηκε στο χρονικό διάστηµα 1911-19913, σε σχέδια µνηµείου, κτίσθηκε στο χρονικό διάστηµα 1911-19913, σε σχέδια 
του γνωστού και από άλλα έργα του στη Θεσσαλονίκη, Pietro 
Arrigoni. Αποτελεί ιδιοκτησία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Οι 
εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται εν εξελίξει και η χρήση του 
κτηρίου δεν έχει ακόµη αποφασισθεί.



Ε΄ ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα

Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα της εκλεκτικιστικής 
αρχιτεκτονικής, που χαρακτήριζε τους "πύργους" της οδού Βασ. αρχιτεκτονικής, που χαρακτήριζε τους "πύργους" της οδού Βασ. 
Όλγας. Είναι διόροφο, κεραµοσκεπές κτίσµα µε ηµιυπόγειο και 
σοφίτα. Χαρακτηριστική είναι η συνύπαρξη στοιχείων 
νεοκλασικών, αναγεννησιακών, baroque και art-nouveaux. Η 
γωνιακή πυργοειδής διαµόρφωση µε τον τρούλο δίνει µια 
ιδιαιτερότητα στο κτήριο. Ενδιαφέρων εσωτερικός ζωγραφικός 
διάκοσµος. Η Βίλλα Μορντώχ κτίστηκε για τον τούρκο µέραρχο 
Σεϊφουλάχ πασά, σε σχέδια του γνωστού αρχιτέκτονα Ξ. Παιονίδη, Σεϊφουλάχ πασά, σε σχέδια του γνωστού αρχιτέκτονα Ξ. Παιονίδη, 
το 1905. Η χρονολογία αυτή επιβεβαιώνεται και από την 
υπογραφή τούρκου καλλιτέχνη των τοιχογραφιών, που φέρουν το 
έτος κατασκευής τους, σε αραβική γραφή: Νουρεντίν 1905. Σήµερα 
στεγάζει τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη και το Ε' ∆ηµοτικό διαµέρισµα.



Οικία Μεχµέτ Καπαντζή

Το κτήριο αυτό βρίσκεται στη Λεωφόρο 
Βασιλίσσης Όλγας 105. Κτίσθηκε το 1893 µε 
σχέδια και επίβλεψη του Ιταλού αρχιτέκτονα 
Piero Arrigoni και χρησιµοποιήθηκε σαν κατοικία 
του πλούσιου Τουρκαλβανού εµπόρου Μεχµέτ 
Καπαντζή.Καπαντζή.



ΟΙΚΙΑ Κ.ΜΗΤΤΑ

Το κτήριο αυτό κτίστηκε το 1920 και 
χρησιµοποιήθηκε σαν κατοικία του χρησιµοποιήθηκε σαν κατοικία του 
Μακεδονοµάχου Κ. Μήττα. Αποτελεί 
χαρακτηριστική κατοικία της παλιάς 
Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στην οδό Ευζώνων 
34. Το κτήριο έχει έντονα στοιχεία "µπαρόκ" µε 
κυρίαρχο καµπύλο αέτωµα που περιλαµβάνει 
ανάγλυφες παραστάσεις από γιγαντοµαχία και µία ανάγλυφες παραστάσεις από γιγαντοµαχία και µία 
κόγχη στον άξονα όπου είναι τοποθετηµένο ένα 
άγαλµα.



ΟΙΚΙΑ ΜΗΤΤΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΣΟΥΛΑ

ΜΟΥΡΑΝΤΙΑΝ ΑΝΝΑΜΟΥΡΑΝΤΙΑΝ ΑΝΝΑ

ΧΡΟΝΗ ΗΡΩ

ΧΑΤΖΗΒΑΝΟΥ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΡΒΙΝ ΖΑΝΑΤΙ


