
Χρονολόγιο 100 ετών

Από την απελευθέρωση του 1912 µέχρι τις ηµέρες µας, στη 
Θεσσαλονίκη συνέβησαν πολλά και σηµαντικά γεγονότα, Θεσσαλονίκη συνέβησαν πολλά και σηµαντικά γεγονότα, 

κάποια εκ των οποίων είχαν και πανευρωπαϊκή διάσταση. Η 
κοσµοπολίτισσα του Θερµαϊκού µε τη συνδροµή και του 

προσφυγικού στοιχείου που µετεγκαταστάθηκε στην περιοχή 
µεταµορφώθηκε σε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή µεγαλούπολη, 
οικονοµικό και πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής 

των Βαλκανίων.των Βαλκανίων.

Τα γεγονότα που σηµάδεψαν τη ζωή της πόλης τα τελευταία 
100 χρόνια είναι :

1912
Στις 27 Οκτωβρίου, ο αρχιστράτηγος των ελληνικών 
στρατευµάτων, διάδοχος Κωνσταντίνος, µαζί µε τον στρατευµάτων, διάδοχος Κωνσταντίνος, µαζί µε τον 
βασιλιά Γεώργιο και τον ελληνικό στρατό µπαίνουν 
στη Θεσσαλονίκη. Την προηγούµενη, ανήµερα του 

πολιούχου της πόλης, Αγίου ∆ηµητρίου, είχε 
υπογραφεί το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης 
από τον τούρκο αρχιστράτηγο Χασάν Ταξίν πασά. Η 
Θεσσαλονίκη µετά από 482 χρόνια επιστρέφει στις Θεσσαλονίκη µετά από 482 χρόνια επιστρέφει στις 

ελληνικές της ρίζες.



1913

Στις 5 Μαρτίου δολοφονείται στην Θεσσαλονίκη ο 
βασιλιάς Γεώργιος, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στην 
πόλη, για να δηλώσει την αποφασιστικότητα της 

Ελλάδος για τη µελλοντική τύχη της Θεσσαλονίκης.





1914-1919

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου η Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου η 
Θεσσαλονίκη γίνεται το κέντρο του Ανατολικού 

Μετώπου. Συµµαχικές δυνάµεις που 
εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη µετατρέπουν την 
πόλη σε “Περιχαρακωµένο Στρατόπεδο”, µέσα 
στο οποίο δηµιουργούν δεκάδες στρατιωτικές στο οποίο δηµιουργούν δεκάδες στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις.

1916
Ξεσπά το κίνηµα της “Εθνικής Αµύνης” από 

αξιωµατικούς και παράγοντες της Θεσσαλονίκης. αξιωµατικούς και παράγοντες της Θεσσαλονίκης. 
Το κίνηµα υιοθετείται από τον Ελ. Βενιζέλο, ο 

οποίος µαζί µε τους Π. Κουντουριώτη, Π. ∆αγκλή 
και ελληνικά στρατεύµατα εγκαθίστανται στην 
πόλη, δηµιουργούν ξεχωριστή κρατική οντότητα 
και η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο. Το Κίνηµα 
καταργεί την πολιτική ουδετερότητας της καταργεί την πολιτική ουδετερότητας της 

Ελλάδας, απέναντι στον πόλεµο, συµµαχεί µε τις 
δυνάµεις της Αντάντ, συγκροτεί αξιόµαχες 
στρατιωτικές µονάδες και συµµετέχει στις 

εχθροπραξίες.



1917

Ιδρύεται το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης το 
οποίο θα εκφράσει και θα αναδείξει τις 

συνδικαλιστικές δυνάµεις των εργαζοµένων της 
πόλης.



1917

Στις 5 Αυγούστου ξεσπά µεγάλη καταστροφική 
πυρκαγιά, η οποία κατακαίει το µεγαλύτερο 

µέρος της, εντός των τειχών, πόλης.







1918

Ιδρύεται το Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης το οποίο τις 

επόµενες δεκαετίες θα συµβάλλει αποφασιστικά 
στην ανάπτυξη κάθε επιχειρηµατικής, αλλά και 

κοινωνικής δραστηριότητας στην πόλη.κοινωνικής δραστηριότητας στην πόλη.



1919

Η ∆ιεθνής Επιτροπή Καταρτισµού του Νέου Η ∆ιεθνής Επιτροπή Καταρτισµού του Νέου 
Σχεδίου Ρυµοτοµίας της Θεσσαλονίκης, υπό τον 
αρχιτέκτονα Er. Hebrand, καταθέτει τα σχέδιά της 

για την ανοικοδόµηση µιας σύγχρονης 
Θεσσαλονίκης. Ανάµεσα στις προτεινόµενες 

καινοτοµίες περιλαµβάνεται και η δηµιουργία του 
µνηµειακού άξονα της πλατείας Αριστοτέλους.µνηµειακού άξονα της πλατείας Αριστοτέλους.

1922-1940

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, 
εγκαθίστανται στην πόλη δεκάδες χιλιάδες 

πρόσφυγες. Οι διαδικασίες αποκατάστασης και 
ενσωµάτωσή τους θα συµβάλουν στη 

γιγάντωση της Θεσσαλονίκης, γύρω από το 
ιστορικό κέντρο της οποίας δηµιουργούνται 

πολλοί προσφυγικοί οικισµοί.πολλοί προσφυγικοί οικισµοί.



1925

Ιδρύεται το Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Ιδρύεται το Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης το οποίο, το 1940 
θα διαχωριστεί σε δύο διαφορετικά επιµελητήρια, 

το Επαγγελµατικό και το Βιοτεχνικό 
Επιµελητήριο τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά 
στην οικονοµική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.



1926

Ιδρύεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, το οποίο τις επόµενες δεκαετίες 
θα εξελιχθεί στο µεγαλύτερο πανεπιστήµιο της 

Ελλάδας.



1926

∆ιοργανώνεται η πρώτη ∆ιεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, η µεγάλη επιτυχία της οποίας θα 
την καταστήσει, κατά τη διάρκεια του 20ου 

αιώνα, το σπουδαιότερο οικονοµικό γεγονός της 
χώρας.



1928

Λειτούργησε στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος 
ραδιοφωνικός σταθµός της Ελλάδας, από τον 

Χρήστο Τσιγγιρίδη.





1930

Στις 14 Νοεµβρίου πραγµατοποιούνται 
επαναληπτικές δηµοτικές εκλογές στις οποίες 
ψηφίζουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 140 

γυναίκες.

1933

Το Νοέµβριο πραγµατοποιείται στην πόλη η ∆΄ Το Νοέµβριο πραγµατοποιείται στην πόλη η ∆΄ 
Βαλκανική Συνδιάσκεψη µε την παρουσία 

αντιπροσωπειών από όλες τις βαλκανικές χώρες. 
Οι Συνδιασκέψεις είχαν ξεκινήσει το 1930, µε 

ελληνική πρωτοβουλία, µε σκοπό την 
προσέγγιση των βαλκανικών λαών.προσέγγιση των βαλκανικών λαών.



1936

Στις 9 Μαΐου, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, Στις 9 Μαΐου, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, 
προκαλούνται θλιβερά επεισόδια, στα οποία 
σκοτώνονται 12 διαδηλωτές. Μια φωτογραφία 
στις εφηµερίδες, µε τη µάνα να κρατάει το νεκρό 
παιδί της, εµπνέει τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο να 

γράψει τον “Επιτάφιο”.γράψει τον “Επιτάφιο”.



1939

Ιδρύεται η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η 
οποία συνέβαλε σηµαντικά στη διάσωση, 
καταγραφή και προβολή της ιστορίας της 

Μακεδονίας.



1939

Λειτούργησε η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Λειτούργησε η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
Θεσσαλονίκης µε πρώτο διευθυντή της τον Γ. 
Βαφόπουλο και αποτέλεσε τη µεγαλύτερη λαϊκή 
βιβλιοθήκη της πόλης. Από το 2000 στεγάζεται 

σε ιδιόκτητο κτίριο δωρεά του ζεύγους 
Αναστασίας και Γεωργίου Βαφόπουλου.

1940

Στις 2 Ιουλίου εγκαινιάζεται το Βασιλικό Θέατρο 
της Θεσσαλονίκης, η πρώτη σηµαντική θεατρική 

σκηνή της πόλης.



1940

Στις 28 Οκτωβρίου η φασιστική Ιταλία κηρύσσει 
τον πόλεµο στην Ελλάδα. Οι νέοι της 

Θεσσαλονίκης, µαζί µε όλα τα ελληνόπουλα, 
τρέχουν να υπερασπιστούν την τιµή και την 

αξιοπρέπεια της πατρίδας τους.



1941

Τα γερµανικά στρατεύµατα µπαίνουν στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ οι έλληνες στρατιώτες στα 

οχυρά της Ανατολικής Μακεδονίας, στα 
ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ακόµη αντιστέκονται.



1942

Οι δυνάµεις κατοχής κατάσχουν όλα τα τρόφιµα 
της χώρας. Το χειµώνα, η Θεσσαλονίκη 

λιµοκτονεί και δεκάδες άνθρωποι κείτονται νεκροί 
στους δρόµους.



1943

Η πολυπληθής εβραϊκή κοινότητα της πόλης 
εξορίζεται και εξοντώνεται στα κρεµατόρια των 

Ναζί.



1944

Στις 30 Οκτωβρίου τα Γερµανικά Στρατεύµατα 
αποχωρούν και η Θεσσαλονίκη 

απελευθερώνεται. ∆ύο µήνες νωρίτερα οι 
Γερµανοί είχαν πυρπολήσει το Χορτιάτη, 

δολοφονώντας 146 άτοµα, κυρίως γυναικόπαιδα.





1948

Τον Μάιο, δολοφονείται ο αµερικανός 
δηµοσιογράφος του CBS, Τζώρτζ Πολκ, ο 
οποίος είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη για να 
καλύψει τον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο.





1949

Μετά από πολυετείς εργασίες αναστύλωσης, 
παραδίδεται στους πιστούς ο Ιερός Ναός του 
Αγίου ∆ηµητρίου, πολιούχου της πόλης, ο 
οποίος είχε καταστραφεί από τη µεγάλη 

πυρκαγιά του 1917.

1950-1970

Μεγάλη οικιστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Η 
πόλη διπλασιάζεται, οι όµορφες περιφερειακές πόλη διπλασιάζεται, οι όµορφες περιφερειακές 
συνοικίες αποκτούν πολυώροφες κατοικίες και ο 
πληθυσµός της φτάνει στους 800.000 κατοίκους. 

Στην ανατολική πλευρά της πόλης 
κατασκευάζεται, µε επιχωµατώσεις, η νέα 

παραλία της Θεσσαλονίκης, στην οποία, ο ∆ήµος παραλία της Θεσσαλονίκης, στην οποία, ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης δηµιουργεί όµορφους κήπους.



1957

Ιδρύεται ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών 
της Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) και αναλαµβάνει τις 

αστικές µετακινήσεις των Θεσσαλονικέων.



1957

Ξεκινά τη λειτουργία της η Ανωτάτη Βιοµηχανική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, η οποία, το 1990, 

µετασχηµατίζεται στο Πανεπιστήµιο Μακεδονία.

1960

Εγκαινιάζεται το Καυτανζόγλειο Στάδιο 
Θεσσαλονίκης, 40.000 θέσεων, το οποίο θα 

αποτελέσει έκτοτε σπουδαία κυψέλη αθλητισµού.



1960

∆ιοργανώνεται το πρώτο Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο, στα 
χρόνια που ακολουθούν, καθιερώνεται ως το 
µεγαλύτερο φεστιβάλ της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης.



1961

Από τη Θεσσαλονίκη εκπέµπεται η πρώτη 
τηλεοπτική εκποµπή στην Ελλάδα, κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της ∆ιεθνούς Εκθέσεως 

Θεσσαλονίκης.

1963

Εγκαινιάζεται το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα εκτίθενται έκτοτε οι 

εξαιρετικοί θησαυροί της Μακεδονίας



1963

Το Μάιο, δολοφονείται στην πόλη ο αγωνιστής, 
βουλευτής και υπέρµαχος της Ειρήνης, 

Γρηγόρης Λαµπράκης.





1966

Αποκαλύπτεται σε ανασκαφές η αρχαία Ρωµαϊκή Αποκαλύπτεται σε ανασκαφές η αρχαία Ρωµαϊκή 
Αγορά της Θεσσαλονίκης, η οποία τις επόµενες 

δεκαετίες θα αποτελέσει έναν από τους 
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της 

πόλης.

1966

Θεσµοθετείται, από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, το 
Φεστιβάλ ∆ηµητρίων, το οποίο αναβιώνει τις 
σπουδαίες βυζαντινές γιορτές της πόλης.



1966

Ιδρύεται η ∆ηµοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, 
η οποία στεγάζεται σε αίθουσες της Χ.Α.Ν.Θ. 
µέχρι το 1986 και έκτοτε, στο νεοκλασικό κτίριο 

της οδού Βασιλίσσης Όλγας.



1966

Εγκαινιάζεται το κλειστό γήπεδο Αλεξάνδρειο 
Μέλαθρο (Palais des Sports) που έδωσε 

χειµερινή στέγη σε εκατοντάδες αθλητές της 
πόλης.



1970

Κατασκευάζεται ο πύργος του ΟΤΕ στη 
Θεσσαλονίκη, ένα από τα σύγχρονα αξιοθέατα 

της πόλης.



1973

Τον Νοέµβριο, οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης 
συγκεντρώνονται στο Πολυτεχνείο της πόλης και 

διαδηλώνουν εναντίον της χούντας των 
συνταγµαταρχών.



1974

Τοποθετείται στην παραλία της πόλης το άγαλµα 
του έφιππου Μεγάλου Αλεξάνδρου, έργο του 

γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα.



1974

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει µαζί µε την υπόλοιπη 
Ελλάδα την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας.

1977

Στις 8 Νοεµβρίου, ο αρχαιολόγος Μανώλης 
Ανδρόνικος, µετά από 15 χρόνια ερευνών, Ανδρόνικος, µετά από 15 χρόνια ερευνών, 
ανακαλύπτει στην περιοχή της Βεργίνας τον 

ασύλητο τάφο του µακεδόνα Βασιλιά Φιλίππου, 
πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα πλούσια 
ευρήµατα των ανασκαφών εκτίθεντο, µέχρι την 
κατασκευή του Μουσείου της Βεργίνας, στο κατασκευή του Μουσείου της Βεργίνας, στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.



1978

Μεγάλος καταστρεπτικός σεισµός 6,5 βαθµών Μεγάλος καταστρεπτικός σεισµός 6,5 βαθµών 
ρίχτερ προκαλεί µεγάλες καταστροφές στην 
πόλη και το θάνατο 49 ανθρώπων, 29 εκ των 
οποίων από την κατάρρευση µιας οικοδοµής 
στην πλατεία Ιπποδροµίου. Σε ολόκληρη την 

πόλη δηµιουργούνται καταυλισµοί µε σκηνές για 
τη στέγαση των πολιτών.τη στέγαση των πολιτών.



1979

Ιδρύεται το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, το πρώτο ίδρυµα σύγχρονης τέχνης 

στην Ελλάδα.



1982

Εγκαινιάζεται το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 
για να διαφυλάξει την ιστορική µνήµη.



1983

Ιδρύεται, από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, το Κέντρο 
Ιστορίας Θεσσαλονίκης για τη διάσωση 

ιστορικών αρχείων της πόλης και την ανάπτυξη 
των ιστορικών σπουδών για τη Θεσσαλονίκη.

1983

Ξεκινάει τη λειτουργία του το Βαφοπούλειο 
Πνευµατικό Κέντρο στην ανατολική 

Θεσσαλονίκη, µετά από δωρεά του ζεύγους 
Αναστασίας και Γεωργίου Βαφόπουλου.



1985

Η Θεσσαλονίκη εορτάζει την επέτειο των 2.300 
ετών από την ίδρυσή της µε πλήθος 

καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.



1989

Η Ουνέσκο ανακηρύσσει 16 παλαιοχριστιανικά 
και βυζαντινά µνηµεία της Θεσσαλονίκης, 

Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.

1989

Ιδρύεται η ∆ηµοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης 
TV 100, η πρώτη δηµοτική και µη κρατικά 
ελεγχόµενη τηλεόραση της Ελλάδος.



1992

Πραγµατοποιείται στη Θεσσαλονίκη πολυπληθές 
συλλαλητήριο κατοίκων από ολόκληρη τη 
Μακεδονία, ενάντια στην προσπάθεια 

οικειοποίησης του ονόµατος και της ιστορίας της 
Μακεδονίας από γειτονικό λαό.



1993

Εγκαινιάζεται το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 
στη Θεσσαλονίκη, µε σκοπό να αναδείξει τη 
σπουδαία βυζαντινή κληρονοµιά της πόλης.

1995

Ιδρύεται µε έδρα τη Θεσσαλονίκη το Παγκόσµιο 
Συµβούλιο του Απόδηµου Ελληνισµού µε σκοπό 

τη συνεργασία και επικοινωνία όλων των 
ελληνικών κοινοτήτων σε όλες τις ηπείρους του 

πλανήτη.πλανήτη.



1997

Η Θεσσαλονίκη ανακηρύσσεται Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης και στη πόλη 

διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις. Ανάµεσά 
τους ξεχωρίζει η έκθεση των θησαυρών του 

Αγίου Όρους.Αγίου Όρους.

1997-1998

Επ’ ευκαιρία της ανακήρυξης της πόλης, 
πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, 

ιδρύονται στη Θεσσαλονίκη σηµαντικά µουσεία, 
ανάµεσά τους το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, το οποίο προικίζεται µε τη σπουδαία 

συλλογή Κωστάκη, το Μουσείο Κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης και το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Ολυµπιακό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης.



2000

Στις 2 Ιανουαρίου εγκαινιάζεται το Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης.

2005

Ιδρύεται το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.



2006

Συστήνεται η Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης 
για την ανάπτυξη στην πόλη εταιρειών 

τεχνολογίας αιχµής.

2008

Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Europa Nostra 
βραβεύει τις εργασίες αναστήλωσης και 

συντήρησης του Γαλεριανού Αυτοκρατορικού 
Συγκροτήµατος στην πλατεία Ναυαρίνου.



2008

Εγκαινιάζεται στους εσωτερικούς χώρους του 
Λευκού Πύργου µόνιµη ψηφιακή έκθεση για την 

ιστορία της Θεσσαλονίκης.



2009

Η πόλη, µετά από 140 χρόνια, αποκτά σύγχρονο 
∆ηµαρχιακό Μέγαρο.

2012

Η Θεσσαλονίκη εορτάζει το ιστορικό ορόσηµο 
των 100 ετών από την απελευθέρωση της.
















