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Περίληψη

Η φιλοξενία στο χώρο της Θεσσαλονίκης έχει τις 
ρίζες της στις αρχές του 18ου αιώνα, κατά την 
περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε, 
κάνουν την εμφάνισή τους πρώιμες μορφές 
φιλοξενίας, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της 
πόλης, με λειτουργίες που αφορούν όχι μόνο τη 
διανυκτέρευση των επισκεπτών, αλλά και εμπο-
ρικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Με τον εκ-
συγχρονισμό της πόλης στο τελευταίο τέταρτο 
του 19ου αιώνα, συναντώνται τα πρώτα ξενο-
δοχεία, τα οποία μάλιστα προσφέρουν καινοτό-
μες παροχές και πολυτέλεια άγνωστη για τα δε-
δομένα της εποχής. Η καταστροφική πυρκαγιά 
του 1917 αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για 
την ανοικοδόμηση και τον επανασχεδιασμό της 
πόλης, στις αρχές του 20ου αιώνα,  στο πλαίσιο 
των οποίων δόθηκε έμφαση στη μορφή και τις 
σχεδιαστικές λεπτομέρειες των νέων ανοικοδο-
μούμενων χώρων φιλοξενίας. Μεταπολεμικά, 
η φιλοξενία στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα 
στη Θεσσαλονίκη, παρακμάζει, με ξενοδοχεία να 
ανεγείρονται αποσπασματικά και σε πολύ μι-
κρότερη συχνότητα, συγκριτικά με τις προηγού-
μενες περιόδους, ενώ αυτή την εποχή ξεκινούν 
οι προσπάθειες αποκατάστασης και επαναλει-
τουργίας των διασωθέντων ξενοδοχείων.

Η παρούσα ερευνητική εργασία μελετά τα ιστο-
ρικά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης μέχρι και σή-
μερα, καταγράφοντας και αναλύοντας τα ιστο-
ρικά και κοινωνικά γεγονότα που καθόρισαν 
την εξέλιξή τους στο πέρασμα του χρόνου, τα 
αίτια χωροθέτησής τους στις διάφορες περιοχές 
του ιστορικού πυρήνα της πόλης, τα αρχιτεκτο-
νικά τους χαρακτηριστικά και την εξέλιξη αυτών 
κατά τη διάρκεια κομβικών ιστορικών περιό-
δων, καθώς και τον αριθμό αυτών των κτιρίων 
που σώζονται μέχρι σήμερα, αλλά και την υφι-
στάμενη χρήση που φιλοξενούν. Σημαντικό στά-
διο της έρευνας αποτελεί η μελέτη αυτού του 
ιδιαίτερου κτιριακού τύπου, μέσα από την ανά-
λυση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του 
και την συγκριτική ανάλυση με παραδείγματα 
άλλων περιοχών, στην προσπάθεια κατανόησης 
της διαφοροποίησής του από άλλους κτιρια-
κούς τύπους. Παράλληλα, εξετάζεται ο τρόπος 
με τον οποίο έχουν αποκατασταθεί ιστορικοί 
χώροι φιλοξενίας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
δίνοντας έμφαση στην πολιτιστική αξία αυτών 
των κτισμάτων και τη συμβολή τους στη διατή-
ρηση της ιστορικής συνέχειας της πόλης.
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Abstract

Hospitality in Thessaloniki has its roots in the 
early 18th century, during the Ottoman Empire. 
At that time, early forms of hospitality appeared 
on the main roads of the city, with functions that 
concern not only the overnight stay of the visitors, 
but also commercial and social activities. With the 
modernization of the city in the last quarter of the 
19th century, the first hotels show up, which in fact 
offer innovative facilities and luxury unknown to the 
feautures of the time. The devastating fire of 1917 
was a determining factor in the reconstruction and 
redesign of the city in the early 20th century, with 
an emphasis on the form and design details of the 
new hosting spaces. Post-war, hospitality in Greece, 
and especially in Thessaloniki, declined, with hotels 
being built in fragments and at a much lower 
frequency than in previous periods, while efforts 
are currently being made to restore and reopen the 
rescued hotels.

The present research thesis studies the historical 
hotels of Thessaloniki until today, recording and 
analyzing the historical and social events that 
determined their evolution over time, the reasons 
for their location in the various areas of the historic 
core of the city, their architectural features and the 
evolution of these during key historical periods, as 
well as the number of these buildings that survive 
until today, but also the existing use they host. An 
important stage of the research is the study of 
this particular building type, through the analysis 
of its specific characteristics and the comparative 
analysis with examples of other areas, in the effort 
to understand its differentiation from other building 
types. At the same time, the way in which historical 
spaces of hospitality have been restored in the city 
of Thessaloniki is being examined, emphasizing 
the cultural value of these buildings and their 
contribution to the preservation of the city’s 
historical continuity.
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Εισαγωγή
Η παρούσα ερευνητική εργασία εκπονήθηκε 
στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Στόχος της είναι η καταγραφή, μελέτη, τεκμηρί-
ωση και αξιολόγηση των ιστορικών ξενοδοχείων 
και χώρων φιλοξενίας, στο ιστορικό κέντρο της 
Θεσσαλονίκης από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου μελετήθηκαν 
ιστορικά τεκμήρια της διαθέσιμης βιβλιογραφί-
ας, εργασίες συμφοιτητών, άρθρα,  ενώ σε ορι-
σμένες περιπτώσεις  χρησιμοποιήθηκε επιτόπια 
έρευνα.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε για τη 
μελέτη αυτού του ιδιαίτερου κτιριακού τύπου, 
διότι αποτελεί μία πόλη με πλούσια αρχιτεκτο-
νική ιστορία, από τα αρχαία χρόνια, και ένα από 
τα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα κατά την 
περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αυτή 
την περίοδο κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώ-
τες μορφές φιλοξενίας, που έθεσαν τα θεμέλια 
για τις σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες του 
σήμερα. Συνεπώς, η μελέτη αυτών των ιστορι-
κών ξενοδοχείων στο χώρο της Θεσσαλονίκης, 
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και οδηγεί σε 
σημαντικά συμπεράσματα για την εξέλιξή τους 
στο πέρασμα του χρόνου και την επιρροή τους 
στα μεταγενέστερα ξενοδοχεία.
Για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας από 
τους αναγνώστες και, εξαιτίας του μεγάλου 
χρονικού εύρους της, τα υπό μελέτη κτίρια ταξι-
νομούνται με βάση τρεις κομβικές ιστορικές πε-
ριόδους. Η πρώτη περίοδος ξεκινά από τις αρχές 
του 19ου αιώνα και καταλήγει στην μεγάλη πυρ-
καγιά του 1917. Η δεύτερη περίοδος με αφετηρία 
την καταστροφική πυρκαγιά αφηγείται την ανέ-
γερση κτιρίων φιλοξενίας μεσοπολεμικά, ενώ η 
τρίτη και  τελευταία περίοδος ξεκινάει περίπου 
το 1940 και καταλήγει στο σήμερα.

Η ταξινόμηση, καταγραφή και ανάλυση αυτών 
των στοιχείων πραγματοποιείται σε 5 κεφάλαια. 
Στο πρώτο κεφάλαιο μελετώνται οι πρώτες μορ-
φές φιλοξενίας της Οθωμανικής Θεσσαλονίκης, 
τα Χάνια, που κτίστηκαν μέχρι τα τέλη του 19ο 
αιώνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται 
οι πρώτες ξενοδοχειακές μονάδες που ανεγέρ-
θηκαν μέχρι και την μεγάλη πυρκαγιά του 1917. 
Στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται όσα ξενοδοχεία 
κτίστηκαν κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου, 
ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 
μεταπολεμικά ξενοδοχεία μέχρι και σήμερα. Τέ-
λος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα συ-
γκεντρωτικά συμπεράσματα της παραπάνω 
έρευνας. 
Η δομή των πρώτων τεσσάρων κεφαλαίων πα-
ρουσιάζει μια κοινή αντιμετώπιση των ξενοδο-
χειακών μονάδων. Αναλυτικότερα, στην αρχή 
κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται περιληπτικά 
τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της πε-
ριόδου, προκειμένου να γίνει πιο κατανοητό το 
πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, που ενδεχομέ-
νως έχει επηρεάσει την δημιουργία και εξέλιξη 
της εκάστοτε ξενοδοχειακής μονάδας, και κατ’ 
επέκταση την τουριστική δραστηριότητα της 
πόλης. Έπειτα, γίνεται μια καταγραφή όλων των 
μονάδων για την συγκεκριμένη χρονική περίο-
δο, που περιλαμβάνει κάποια γενικά στοιχεία 
όπως το έτος ανέγερσης, την τοποθεσία, τους 
ιδιοκτήτες και την τωρινή κατάσταση του κτιρί-
ου. Στη συνέχεια αναλύονται τα τυπολογικά και 
μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, με βάση το 
διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό και σχέδια που 
έχουν διασωθεί από τα κτίρια αυτά, αξιολογώ-
ντας την αρχιτεκτονική εξέλιξή τους στο πέρα-
σμα του χρόνου. Ιδιαίτερο ζήτημα σχολιασμού 
θα αποτελέσει η χρήση που φιλοξενούν σήμερα 
όσα από τα υπό μελέτη κτίρια σώζονται, καθώς 
και οι επεμβάσεις αποκατάστασής τους, οι οποί-
ες θα αξιολογηθούν, με βάση τον σεβασμό στα 
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αυθεντικά χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων 
και την αναστρεψιμότητα των παρεμβάσεων 
σε αυτά. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί μια συ-
γκριτική ανάλυση της κάθε περιόδου, ανάμεσα 
στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και σε αυτά 
άλλων πόλεων, προκειμένου να διερευνηθούν 
οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους, αλλά και 
τυχόν επιρροές που μπορεί να έχουν συμβάλει 
στη δημιουργία κοινών αρχιτεκτονικών επιλο-
γών. Τέλος,  παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά 
συμπεράσματα όλης της παραπάνω ανάλυσης, 
στα οποία θα επιχειρηθεί να διερευνηθεί ο κτι-
ριακός αυτός τύπος διαχρονικά και να αναλυ-
θεί ως προς την προσαρμοστικότητά του στις 
εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες. Πέρα από τις αλ-
λαγές στη μορφή, ως απόρροια των επικρατού-
ντων αρχιτεκτονικών στυλ της κάθε εποχής, θα 
επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση στα παρακάτω 
ερωτήματα:
1. τα ξενοδοχεία διαφέρουν τυπολογικά 
από άλλα κτίρια της ίδιας εποχής;
2. Υπάρχουν κύρια χαρακτηριστικά του 
κτιριακού αυτού τύπου που διατηρούνται δια-
χρονικά και αν ναι ποια είναι αυτά;
3. Υπάρχουν χαρακτηριστικά  που διαφο-
ροποιούνται και ποια είναι αυτά;
4. Που χωροθετούνται τα ξενοδοχεία στον 
ιστό της πόλης; Διαφέρει αυτό σε κάθε εποχή και 
γιατί;
5. Τι ποσοστό από τα ιστορικά ξενοδοχεία 
διατηρούν ανανεωμένη την αρχική τους χρήση 
και τι αλλαγές έχουν υποστεί;
6. Ποιες είναι οι νέες χρήσεις που μπορούν 
να φιλοξενήσουν χωρίς να αλλοιωθεί η αρχική 
τους τυπολογική διάρθρωση και  ο χαρακτήρας 
τους;
7. Αποτελούν τα ιστορικά ξενοδοχεία 
χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής 
κληρονομάς της πόλης? Αν ναι τι θα πρέπει να 
προσεχθεί ώστε να προστατευτούν και να εντα-
χθούν στη σύγχρονη ζωή της πόλης;
 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή ορισμένων 
βιβλιογραφικών πηγών, οι οποίες αποτέλεσαν 
καθοριστικό παράγοντα, τόσο για τη διαδικασία 
της έρευνας, όσο και για την εμπεριστατωμένη 
ολοκλήρωσή της. Μία από τις πιο χρήσιμες πη-
γές της παρούσας ερευνητικής ήταν το βιβλίο 
του Βασίλη Κολώνα, με τίτλο «τα ξενοδοχεία της 
Θεσσαλονίκης (1914-2014) - εκατό χρόνια φιλο-
ξενίας», από τις εκδόσεις University Studio Press. 
Από αυτό αντλήθηκαν πληροφορίες για το ευ-
ρύτερο πλαίσιο της εκάστοτε ιστορικής περιό-
δου, στοιχεία για τα μεσοπολεμικά και μεταπο-
λεμικά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και 
σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Εξίσου βοηθητικό 
υπήρξε και το βιβλίο του Αλέξανδρου Γρηγορίου, 
με τίτλο «χάνια, πανδοχεία, ξενοδοχεία της Θεσ-
σαλονίκης,  1875-1917», των εκδόσεων University 
Studio Press, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά 
στοιχεία για τα χάνια και τα πρώτα ξενοδοχεία 
της πόλης.
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Εικόνα 1: Εσωτερικό χανίου στη Μακεδονία. Σχέδιο του D.Maillart, σύμφωνα με περιγραφές του Henri Belle.
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1.1
Ιστορικό πλαίσιο του χώρου 
της Θεσσαλονίκης στα τέλη 

του 18ου και τις αρχές του 
19ου αιώνα

Το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα είναι η εποχή 
των μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών ανα-
ταραχών στην Ευρώπη. Ένα από τα σημαντικά 
γεγονότα αυτής της εποχής είναι η κατάλυση 
των φεουδαρχικών συστημάτων και η κατί-
σχυση της αστικής τάξης (Γαλλική Επανάσταση 
1789). Παράλληλα, ο ελληνικός χώρος εισέρχεται 
σε περίοδο ακμής με τη συνθήκη του Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή (1774) και την καθιέρωση προστα-
τευτικού κλίματος για τις ελληνικές εμπορικές 
και εφοπλιστικές δραστηριότητες. Οι Ναπο-
λεόντειοι Πόλεμοι και ο ναυτικός αποκλεισμός 
της Ευρώπης από τους Άγγλους δημιουργούν 
πρόσθετες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
αστικών μορφών στην Ελλάδα. Μέσα στις συν-
θήκες αυτές, κατά το τελευταίο τέταρτο του 
18ου αιώνα, στον ελληνικό χώρο η αγροτική 
οικονομία αλλάζει μορφή και από «κλειστή» γί-
νεται εμπορευματική. Αυτό έχει σαν συνέπεια 
την ανάπτυξη της μονοκαλλιέργειας σε ορισμέ-
νες περιοχές και τη δημιουργία αξιόλογων κέ-
ντρων εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου.1

Παραπομπές
1. Γαβρά Ε., 1986, Χάνια και καραβάν σεράγια από την Θεσσα-
λονίκη εώς την πόλη των Σερρών και γύρω από αυτήν από 
το 1774 μέχρι το 1913, Μακεδονικά, 25, σελ.143-179, Θεσσαλο-
νίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σελ.144-145
2. ό.π., σελ.144-145

Αυτή την περίοδο, η Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο, μαζί 
με την Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Ιδιαί-
τερα, η Θεσσαλονίκη είναι κόμβος στο σύστημα 
των μεγάλων χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων 
Ανατολής και Δύσης. Μέσα απ’ αυτούς, πραγ-
ματοποιείται  η διακίνηση των προϊόντων της 
Μακεδονίας προς την Κεντρική Ευρώπη και «ει-
σάγονται» τα προϊόντα της αναπτυσσόμενης ευ-
ρωπαϊκής βιομηχανίας. Στους χερσαίους αυτούς 
δρόμους, αρτηρίες ανάμεσα στα πιο σημαντικά 
κέντρα, η διακίνηση των εμπορευμάτων γίνεται, 
την εποχή αυτή, με καραβάνια. Τα καραβάνια 
αποτελούν κοινές πορείες, που μαρτυρούνται 
από το 1398 μέχρι και το 1874, και δημιουργή-
θηκαν σαν συνέπεια της ανάγκης για ασφάλεια 
κατά τη διαδρομή. Για την εξυπηρέτηση των τε-
λευταίων δημιουργήθηκε δίκτυο σταθμών, γνω-
στών με το όνομα χάνια και καραβάν σεράγια.2
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1.2
Γενική καταγραφή των 
χανίων της Θεσσαλονίκης

Πρόδρομοι των χανίων αποτελούν τα καραβάν 
σεράγια. Η λέξη «καραβάν σεράι» ή «καραβάν 
σαράι» σημαίνει μεγάλο και πολυτελή ξενώνα, 
κατάλυμα οδοιπόρων, μέγαρο, «ανάκτορο» των 
καραβανιών. Τα καραβάν σεράγια ήταν γνωστά 
στην Ανατολία από την εποχή των Σελτζούκων 
(1077-1308) και κυρίως από τη λεγόμενη «χρυσή 
εποχή» (1077-1243). Συνήθως προορίζονταν για 
να προσφέρουν νυκτερινό κατάλυμα, ασφάλεια 
και ησυχία στους οδοιπόρους. Ο χρόνος διαμο-
νής σ’ αυτά ήταν περιορισμένος, συνήθως μια 
νύκτα.3 Επρόκειτο, ουσιαστικά, για οχυρωμα-
τικές κατασκευές, τα μοτέλ της ισλαμικής και 
οθωμανικής περιόδου, που κτίζονταν κοντά 
σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους και είχαν ως 
στόχο την ασφαλή διαμονή των ταξιδιωτών. 
Στη Θεσσαλονίκη εντοπίζονται δύο καραβάν 
σεράγια, στις αρχές του 16ου αιώνα, κτισμένα 
από τον Koca ή Maktul Μουσταφά πασά, Μπεη-
λέρμπεη της Ρούμελης (1498-1505) και αργότερα 
μεγάλο Βεζίρη του σουλτάνου Βαγιαζίτ Β’. Πρό-
κειται για το «Μεγάλο καραβάν σεράι», στη συμ-
βολή της Εγνατίας με Βενιζέλου, και το «Μικρό 
καραβάν σεράι», για την τοποθεσία του οποίου 
δεν έχουν διασωθεί στοιχεία.4 Περισσότερα για 
την τυπολογία και κατασκευή αυτών των κτι-
σμάτων θα αναφερθούν στις επόμενες ενότητες.

3. ό.π.,σελ.152
4. Στεφανίδου Α., 2001, Τα χάνια της Θεσσαλονίκης, 7 Ημέ-
ρες-Η Καθημερινή, σελ.6

Εικόνα 2: Σχέδιο αναπαράστασης οθωμανικού χανίου
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αλλά και σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπως 
η πύλη του Βαρδάρη και της Καλαμαριάς (ση-
μερινή πλατεία Σιντριβανιού). Επιπλέον, χάνια 
εντοπίζονταν στην περιοχή του λιμανιού, στον 
Σιδηροδρομικό Σταθμό και σε άλλα σημεία. 6  

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα παρατηρείται μια 
αλλαγή στον κτιριακό τύπο των χανίων τα οποία 
διατηρούν μόνο την εμπορική τους χρήση, χάνο-
ντας την χρήση τους ως κατάλυμα ταξιδιωτών. 
Σε αυτά στεγάζονται εμπορικοί και βιοτεχνικοί 
χώροι, γραφεία επαγγελματιών και αντιπροσω-
πιών. Κύρια αιτία για αυτή την αλλαγή φαίνεται 
πως είναι η εμφάνιση των πρώτων ξενοδοχείων 
στην πόλη, τα οποία εξυπηρετούν περισσότερο 
τον ταξιδιώτη, προσφέροντάς του,εκτός από δι-
αμονή, φαγητό και διασκέδαση. Τα νέα, πλέον, 
χάνια  συγκεντρώνονται στις ίδιες γνωστές περι-
οχές με τα παλιά, αλλά και στον Φραγκομαχαλά. 
Το 1906 καταγράφονται 87 χάνια στην Θεσσαλο-
νίκη, τα οποία είναι μοιρασμένα στις διάφορες 
συνοικίες. Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα 
εντοπίζονται στην αγορά της Θεσσαλονίκης, 43 
στον αριθμό, άλλα 26 στη συνοικία χαμιδιέ, 10 
χάνια στις εβραϊκές συνοικίες, 7 στις τούρκικες, 
και τέλος ένα στην συνοικία του Αγίου Μηνά.7

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με γενικά 
στοιχεία για το σύνολο όλων των χανιών,καθώς 
και χάρτης διασποράς.

Ο όρος «χαν» είναι περσικής προέλευσης και ση-
μαίνει ξενώνα, ξενοδοχείο. Το χάνι με την έννοια 
που το γνωρίζουμε σήμερα, ως σταθμός κατά 
τη διαδρομή, καθιερώθηκε γύρω στα 1550 από 
τον Ιμπραήμ, βεζίρη του Σουλεϊμάν του Μεγα-
λοπρεπούς (1520-1566). Πρόκειται για κτίσμα 
μικρότερο από το καραβάν σεράι. Ο χρόνος δι-
αμονής των ταξιδιωτών σ’ αυτό ήταν μεγαλύτε-
ρος, καθώς το χάνι χρησίμευε επιπλέον και σαν 
τόπος εμπορικών συναλλαγών και ανταλλαγής 
ιδεών. Γενικά τα χάνια ήταν κτίρια πολλαπλών 
χρήσεων, με καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα, 
καθώς λειτουργούσαν ως χώροι φιλοξενίας για 
τους ταξιδιώτες, ως στάβλοι και αποθήκες για τα 
ζώα, ενώ φιλοξενούσαν και εμπορικές δραστη-
ριότητες.5 Τα περισσότερα χάνια της Θεσσαλονί-
κης κτίζονταν κατά μήκος των εμπορικότερων 
δρόμων της πόλης, την Εγνατία και Βενιζέλου, 

5. Γαβρά Ε., ό.π. σελ.156
6. Γρηγορίου Αλέξανδρος. Χ , 2003, Χάνια, πανδοχεία, ξενο-
δοχεία της Θεσσαλονίκης 1875-1917, Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, σελ.13
7. ό.π. σελ.14, 50

Εικόνα 3: Χάνι στη Θεσσαλονίκη, έξω από τα Δυτι-
κά τείχη, το 1850, σύμφωνα με την περιγραφή του 
Vladimir Zittelbach
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Π1_Κατάλογος πληροφοριών για τα πιο γνωστά χάνια της Θεσσαλονίκης 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βοσνάκ Χάνι 17ος αιώνας Αθανάσιος Κοντογιάννος-Σαούλ 
Μοδιάνο

Φράγκων-Λέοντος Σοφού (απέναντι από την 
Οθωμανική Τράπεζα)

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917

Ελληνικό Χάνι πριν το 1879 Φραγκομαχαλάς ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Τιάνο Χάνι πριν το 1875 Κολόμβου(φραγκομαχαλάς) ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Μουσούρη 1875 Γεράσιμος Μουσούρης Παλαιά Ψαράδικα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917
Χάνι στα παλαιά Ψαράδικα πριν το 1875 Παλαιά Ψαράδικα ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Γενή Χάνι πριν το 1879 Γουδατσών Γενής και Χαμβδή Βέης Οδός Μάλτα(δίπλα στο Οθωμανικό Ταχυδρομείο) ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1890
Σιμαχά Χάνι 1878 Λιμάνι ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1890

Τας Χάνι Λιμάνι (περιοχή παλιού τελωνείου) ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1890
Χάνι αδερφών Σαούλ Μοδιάνο 1867-1881 Σαούλ Μοδιάνο Οδός Τσαρσίμπαση και Βενιζέλου ΣΩΖΕΤΑΙ

Μάλτα Χάνι 17ος αιώνας Ερρίκος Μάλτα Φραγκομαχαλάς ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Ρογκότη πριν το 1875 Γιακουμής Ρογκότης Φράγκων 39 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Αλλατίνι Χάνι τέλη 19ου αιώνα Μωύς Αλλατίνι Φράγκων ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Τσικούρ Χάνι πριν το 1886 Τσικούρ Νότια από την πύλη του Βαρδάρη ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Τζαμλί Χάνι πριν το 1890 Τζαμπλί Βασιλέως Ηρακλείου ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Τσιγκελτζή Χάνι πριν το 1890 Τσγκελτζής Μεγάλη οδός του Βαρδάρη ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Τζιερτζί Χάνι πριν το 1887 Τζιερτζί Φραγκομαχαλάς ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Μαζί Χάνι πριν το 1880 Φραγκομαχαλάς ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Λομπάρδο Χάνι πριν το  1880 Lobardo Λέοντος Σοφού και Βεροίας ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917
Χάνι Φρανσαίζ Συγγρού ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Περιστερά Α.Αλεξόπουλου Εγνατία ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Εμνιέτ 1896 Ραντίμ Εφέντης Εδέσσης-Βίκτορος Ουγκώ ΣΩΖΕΤΑΙ
Χάνι Κορυτσά 1902 Χατζή Μουσταφά Μοναστηρίου 7 και Οδυσσέως ΣΩΖΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

Μπενρουμπί Χάνι πριν το 1900 Joseph Benroubi Βερροίας 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Σωσσίδη Αθανάσιος Σωσσίδης ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Τούρκογλου πριν το 1890 Τούρκογλου ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Κύρτση Χάνι πριν το 1880 Κύρτσης Εδέσσης 5 ΣΩΖΕΤΑΙ

Χάνι του Hafiz Lufti Efenti πριν το 1906 Hafiz Lufti Efenti Αριστερά από την πύλη του Βαρδάρη ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι του Sufi Efenti Sufi Efenti Βενιζέλου ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Sa'iar Tophane ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι του Dervis Aga Δερβής Αγάς Tophane ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι του Agop Pasa Αγόπ Πασάς Yelikapi ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι του Salomon el Haschi Yelikapi ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι του Κωστάκη-Στεφανάκη Ντάνη Κωστάκης-Στεφανάκης Ντάνης Yelikapi ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Γιλδίζ πριν το 1890 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Τούρμπαλη πριν το 1913 Τούρμπαλης ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΤΟ 1978

Χάνι Αράω Αράω Συγγρού 12 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Σαρφάτη Σαρφάτης ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Χαμβδή Βέη  Χαμβδή Βέη Συγγρού ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Τελτζή Τελτζής Φράγκων ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917
Χάνι Αράπ Αράπ Εγνατίας-Συγγρού ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Δαβιδέτο Συγγρού 2-Καθολικών ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Μπενσουσάν 1894-1907 Σαμουήλ Μπενσουσάν Εδέσσης 6 ΣΩΖΕΤΑΙ

Ισμαήλ Πασά Χαν 1907 Ισμαήλ Πασάς εκ Δίρβης Συγγρού, Βαλαωρίτου και Πάικου ΣΩΖΕΤΑΙ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βοσνάκ Χάνι 17ος αιώνας Αθανάσιος Κοντογιάννος-Σαούλ 
Μοδιάνο

Φράγκων-Λέοντος Σοφού (απέναντι από την 
Οθωμανική Τράπεζα)

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917

Ελληνικό Χάνι πριν το 1879 Φραγκομαχαλάς ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Τιάνο Χάνι πριν το 1875 Κολόμβου(φραγκομαχαλάς) ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Μουσούρη 1875 Γεράσιμος Μουσούρης Παλαιά Ψαράδικα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917
Χάνι στα παλαιά Ψαράδικα πριν το 1875 Παλαιά Ψαράδικα ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Γενή Χάνι πριν το 1879 Γουδατσών Γενής και Χαμβδή Βέης Οδός Μάλτα(δίπλα στο Οθωμανικό Ταχυδρομείο) ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1890
Σιμαχά Χάνι 1878 Λιμάνι ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1890

Τας Χάνι Λιμάνι (περιοχή παλιού τελωνείου) ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1890
Χάνι αδερφών Σαούλ Μοδιάνο 1867-1881 Σαούλ Μοδιάνο Οδός Τσαρσίμπαση και Βενιζέλου ΣΩΖΕΤΑΙ

Μάλτα Χάνι 17ος αιώνας Ερρίκος Μάλτα Φραγκομαχαλάς ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Ρογκότη πριν το 1875 Γιακουμής Ρογκότης Φράγκων 39 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Αλλατίνι Χάνι τέλη 19ου αιώνα Μωύς Αλλατίνι Φράγκων ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Τσικούρ Χάνι πριν το 1886 Τσικούρ Νότια από την πύλη του Βαρδάρη ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Τζαμλί Χάνι πριν το 1890 Τζαμπλί Βασιλέως Ηρακλείου ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Τσιγκελτζή Χάνι πριν το 1890 Τσγκελτζής Μεγάλη οδός του Βαρδάρη ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Τζιερτζί Χάνι πριν το 1887 Τζιερτζί Φραγκομαχαλάς ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Μαζί Χάνι πριν το 1880 Φραγκομαχαλάς ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Λομπάρδο Χάνι πριν το  1880 Lobardo Λέοντος Σοφού και Βεροίας ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917
Χάνι Φρανσαίζ Συγγρού ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Περιστερά Α.Αλεξόπουλου Εγνατία ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Εμνιέτ 1896 Ραντίμ Εφέντης Εδέσσης-Βίκτορος Ουγκώ ΣΩΖΕΤΑΙ
Χάνι Κορυτσά 1902 Χατζή Μουσταφά Μοναστηρίου 7 και Οδυσσέως ΣΩΖΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

Μπενρουμπί Χάνι πριν το 1900 Joseph Benroubi Βερροίας 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Σωσσίδη Αθανάσιος Σωσσίδης ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Τούρκογλου πριν το 1890 Τούρκογλου ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Κύρτση Χάνι πριν το 1880 Κύρτσης Εδέσσης 5 ΣΩΖΕΤΑΙ

Χάνι του Hafiz Lufti Efenti πριν το 1906 Hafiz Lufti Efenti Αριστερά από την πύλη του Βαρδάρη ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι του Sufi Efenti Sufi Efenti Βενιζέλου ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Sa'iar Tophane ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι του Dervis Aga Δερβής Αγάς Tophane ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι του Agop Pasa Αγόπ Πασάς Yelikapi ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι του Salomon el Haschi Yelikapi ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι του Κωστάκη-Στεφανάκη Ντάνη Κωστάκης-Στεφανάκης Ντάνης Yelikapi ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Γιλδίζ πριν το 1890 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Τούρμπαλη πριν το 1913 Τούρμπαλης ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΤΟ 1978

Χάνι Αράω Αράω Συγγρού 12 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Σαρφάτη Σαρφάτης ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Χαμβδή Βέη  Χαμβδή Βέη Συγγρού ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Χάνι Τελτζή Τελτζής Φράγκων ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917
Χάνι Αράπ Αράπ Εγνατίας-Συγγρού ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Χάνι Δαβιδέτο Συγγρού 2-Καθολικών ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
Μπενσουσάν 1894-1907 Σαμουήλ Μπενσουσάν Εδέσσης 6 ΣΩΖΕΤΑΙ

Ισμαήλ Πασά Χαν 1907 Ισμαήλ Πασάς εκ Δίρβης Συγγρού, Βαλαωρίτου και Πάικου ΣΩΖΕΤΑΙ
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Δ1_Χάρτης της Θεσσαλονίκης των αρχών του 20ου αιώνα με τα χάνια για τα οποία 
υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για την ακριβή τους τοποθεσία
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1.3.1  
Ανάλυση αρχιτεκτονικών 

χαρακτηριστικών των 
παραδοσιακών χανίων στον 

χώρο της Θεσσαλονίκης, 
μέχρι τον 19ο αιώνα

8. Γαβρά Ε., ό.π., σελ.158-160
9. Στεφανίδου, Α. (2006). Τα χάνια της Θεσσαλονίκης: ο με-
τασχηματισμός τους από χώρους πρόσκαιρης διαμονής και 
συναλλαγής σε χώρους μόνιμης εργασίας. Σε ΣΤΟΑ-τιμητι-
κός τόμος στον καθηγητή Γιώργο Γ.Κονταξάκη, Οικονόμου, 
Κ. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
σελ. 341

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότη-
τα, προάγγελος του χανιού υπήρξε το καραβάν 
σεράι.  Σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία, 
το κτίσμα αυτό παρουσιάζει ενδιαφέροντα αρ-
χιτεκτονικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένη 
χωρική οργάνωση. Πρόκειται για μια κατασκευή 
δομημένη γύρω από μία αυλή, που αποτελεί κε-
ντρικό στοιχείο της σύνθεσης. Στο κέντρο της 
αυλής τοποθετείται συνήθως ένα τζαμί ή μια 
κρήνη ή πολλές φορές κάποιο αιωνόβιο δέντρο. 
Το καραβάν σεράι διαθέτει οχυρωματικό χαρα-
κτήρα, καθώς περιλαμβάνει ελάχιστα ανοίγμα-
τα στους εξωτερικούς του τοίχους, προκειμένου 
να εξυπηρετήσει την λειτουργία του, ως χώρος 
προστασίας των ταξιδιωτών. Αποτελείται από 
20-30 δωμάτια, περίπου, τα οποία βρίσκονται 
στο ισόγειο ή τους ορόφους και ορισμένα από 
αυτά διαθέτουν και τζάκι. Όσα από αυτά βρί-
σκονται στο ισόγειο είναι στραμμένα προς την 
εσωτερική αυλή, ενώ τα υπόλοιπα προς τον 
δρόμο. Για την πρόσβαση σε αυτά υπάρχει μια 
στοά που περιβάλει την αυλή και σκάλες για τις 
κατακόρυφες συνδέσεις.8

Σχετικά με το μεγάλο καραβάν σεράι της Θεσ-
σαλονίκης, υπάρχουν διαθέσιμες  πληροφορίες 
και σχέδια από τους πρώτους μελετητές του 
Texier και Pullan (1864). Το καραβάν σεράι ήταν 
κτισμένο με διάταξη παρόμοια μ’ αυτή των αντί-
στοιχων κτισμάτων: γύρω από μια ορθογώνια 
εσωτερική αυλή, που περιβαλλόταν από στοά, 
διατάσσονταν 33 δωμάτια με τζάκι σε 2 ορό-
φους. Στη βόρεια πλευρά, πίσω από τα δωμά-
τια, βρισκόταν ο χώρος για τους στάβλους και τ’ 
αμαξοστάσια, ενώ στις υπόλοιπες τρεις πλευρές 
του κτίσματος, μπροστά από τα δωμάτια του 
ισογείου, υπήρχαν μονώροφα καταστήματα. Ο 
διώροφος πυλώνας της κεντρικής εισόδου ήταν 
ιδιαίτερα τονισμένος και τοποθετημένος ασύμ-
μετρα. Η κατασκευαστική δομή του συγκροτή-
ματος ήταν λίθινη και ιδιαίτερα επιμελημένη. 
Το κτίριο σωζόταν ως τα μέσα του περασμένου 
αιώνα.9
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 δωμάτια                      καταστήματα             διάδρομος                  στάβλοι

Εικόνα 4: Τομή, όψη και κάτοψη του Καραβάν Σεράι Θεσσαλονίκης με ένδειξη χώρων 
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Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τα στοιχεία από 
την διαθέσιμη βιβλιογραφία και από όσα χάνια 
έχουν διασωθεί, δίνουν χρήσιμες πληροφορίες 
για την τυπολογία, μορφολογία και την κατα-
σκευαστική δομή αυτών των κτισμάτων. Φαίνε-
ται πως, ανεξάρτητα από την θέση και την χρο-
νολογία δημιουργίας τους, όλα διατηρούσαν, σε 
γενικά πλαίσια, την παραδοσιακή τυπολογική 
διάταξη γύρω από μια αυλή, ένα αίθριο. Στην 
πλευρά του χανιού που ήταν στραμμένη προς 
τον δρόμο υπήρχε η κεντρική είσοδος, η λεγό-
μενη «χάν καπουσού», συνήθως θολωτή και 
επιμήκης. Μέσω αυτής, πραγματοποιούνταν η 
μετάβαση  στο χάνι με τα υποζύγια ή τις άμα-
ξες. Η είσοδος έμενε όλη τη μέρα ανοικτή, ενώ το 
βράδυ, για λόγους ασφάλειας, έκλεινε με βαριά 
ξύλινη ή σιδερένια πόρτα, την «πορτάρα», μέσω 
σιδερένιων αμπάρων, τα «κολντεμίρια». Στην 
πλευρά του χανιού απέναντι από την είσοδο, 
στο ισόγειο, βρίσκονταν οι στάβλοι και οι απο-
θήκες, ενώ όσες πλευρές ήταν στραμμένες προς 
τον δρόμο, φιλοξενούσαν εμπορικές χρήσεις, με 
καταστήματα όλων των ειδών. 

Τα δωμάτια τοποθετούνταν στους ορόφους 
και επικοινωνούσαν μεταξύ τους με ένα εσω-
τερικό ημιυπαίθριο χώρο, το χαγιάτι, που ήταν 
στεγασμένο για να προστατεύει από τις καιρι-
κές συνθήκες. Το χαγιάτι σε όλο του το μήκος 
έκλεινε με «μπαρμακλήκια»(=κιγκλιδώματα) 
ξύλινα. Τα δωμάτια συνήθως δεν είχαν όλα 
τις ίδιες διαστάσεις, αλλά υπήρχαν «οντάδες» 
( = μεγάλα δωμάτια) και «ονταδάκια» (= μι-
κρά δωμάτια), προορισμένα για εμπόρους ή 
απλούς ταξιδιώτες. Μερικές φορές ένα ή δύο 
δωμάτια του χανιού θερμαίνονταν με τζάκι.10

Στην πλειοψηφία τους ήταν διώροφα ή τριώ-
ροφα κτίρια, κτισμένα στο ισόγειο με λιθοδομή 
και στους ορόφους με κάποιο πιο ελαφρύ υλικό, 
συνήθως μπαγδατί. Η στέγη του τυπικού χανιού 
ήταν συνήθως ξύλινη, με επικάλυψη από κερα-
μίδι.11 

Μορφολογικά, αυτά τα κτίρια διέθεταν απλά χα-
ρακτηριστικά, χωρίς πολλά διακοσμητικά στοι-
χεία. Τα ανοίγματα στον όροφο, όπου φιλοξε-
νούνταν τα δωμάτια, ήταν συνήθως συμμετρικά 
τοποθετημένα, το ένα δίπλα στο άλλο, ως προς 
την όψη. Στο ισόγειο οι χώροι ήταν πιο εξωστρε-
φείς, εξαιτίας της εμπορικής τους χρήσης, με 
αποτέλεσμα τα καταστήματα που έβλεπαν στον 
δρόμο να έχουν μεγάλα ανοίγματα.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για τα πιο 
γνωστά χάνια της πόλης.

• Κορυτσά Χάνι

Το Κορυτσά Χάνι, τοποθετημένο στην γωνία Μο-
ναστηρίου 7 και Οδυσσέως,  κτίστηκε το 1902 
από τον Χατζή Μουσταφά. Αργότερα, λειτούρ-
γησε σαν ξενοδοχείο Ε’ κατηγορίας που άνηκε 
στην ιδιοκτησία του Γερούση και των συνεταί-
ρων του.12 Το χάνι οργανώνεται και αυτό σε 
δύο ορόφους γύρω από μια εσωτερική αυλή. 
Στο ισόγειο, οι πλευρές που κοιτούν τον δρό-
μο φιλοξενούν καταστήματα, ενώ όσες είναι 
στραμμένες στην εσωτερική αυλή προορίζονται 
για στάβλους και αποθηκευτικούς χώρους. Στον 
όροφο βρίσκονται τα δωμάτια, 30 στον αριθμό, 
τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με χαγιάτι. 
Η κατασκευή του ισογείου είναι από λιθοδομή, 
ενώ του ορόφου από τσατμά και σε τμήματα 
από μπαγδατί.13 Μετά το σεισμό του ‘78 και το 
πέρασμα του χρόνου, το επάνω μέρος κατέρ-
ρευσε και δεν έγινε καμιά προσπάθεια επιδιόρ-
θωσης της ζημιάς. Έτσι, έμειναν μόνο τα μαγαζιά 
που υπάρχουν και μερικά λειτουργούν ακόμα 
και σήμερα κανονικά. Από τότε, δεν έχει γίνει 
καμιά άλλη παρέμβαση στο χώρο. 14

10. Γαβρά Ε., ό.π.,σελ.161, 165
11. Στεφανίδου, Α. (2006), ό.π., σελ. 341
12. Γρηγορίου Αλέξανδρος. Χ , ό.π., σελ.40
13. Στεφανίδου Α., 2001, Τα χάνια της Θεσσαλονίκης, 7 Ημέ-
ρες-Η Καθημερινή, σελ.6
14.Τσιτιρίδης, Γ. (10/2/2015), Το τελευταίο χάνι της πό-
λης. Parallaximag, Διαθέσιμο σε: https://parallaximag.gr/
thessaloniki/chartis-tis-polis/to-telefteo-chani-tispolis (Ανακτή-
θηκε 30/3/2020)
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• Πατέρα Χάνι

Σε κοντινή απόσταση από το χάνι Κορυτσά, στη 
συμβολή των οδών Μοναστηρίου 11 με Ενωτι-
κών, υπήρχε το χάνι Πατέρα, Αλβανού ιδιοκτή-
τη. Το κτίσμα του 19ου αιώνα είχε παρόμοια τυ-
πολογική οργάνωση, γύρω από μια αυλή, στους 
δύο ορόφους του και ήταν κατασκευασμένο 
από τα συνήθη υλικά που χρησιμοποιούνταν 
για τις κατασκευές αυτής της περιόδου. Το χάνι 
σωζόταν μέχρι το 1979 και, κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του, δέχτηκε αρκετές παρεμβάσεις.   
Ιδιαίτερα αξιόλογη υπήρξε η ανακαίνιση της 
όψης του επί της οδού Μοναστηρίου, που πραγ-
ματοποιήθηκε από τον αρχιτέκτονα Vitaliano 
Poselli. 15

Εικόνα 8: Άποψη εσωτερικής αυλής από το Πατέρα 
χάνι

15. Στεφανίδου, Α. (2006), Τα χάνια της Θεσσαλονίκης: ο με-
τασχηματισμός τους από χώρους πρόσκαιρης διαμονής και 
συναλλαγής σε χώρους μόνιμης εργασίας. Σε ΣΤΟΑ-τιμητι-
κός τόμος στον καθηγητή Γιώργο Γ.Κονταξάκη, Οικονόμου, 
Κ. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
σελ. 341-342

Εικόνα 5: όψη, τομή και κάτοψη του Κορυτσά χάνι

Εικόνα 7: Άποψη του Πατέρα χάνι μετά την ανακαίνι-
ση της όψης από τον Poselli

Εικόνα 6: Το χάνι Κορυτσά πριν την κατάρρευση του 
ορόφου
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1.3.2 
Ανάλυση αρχιτεκτονικών 

χαρακτηριστικών των 
χανίων στον χώρο της 

Θεσσαλονίκης, από τον 19ο 
μέχρι τον 20ο αιώνα

Στα τέλη του 19ου αιώνα παρατηρείται σταδια-
κά μια υποβάθμιση των παραδοσιακών χανίων 
στο χώρο της Θεσσαλονίκης. Όσα προϋπήρχαν, 
λειτουργούν σαν λαϊκά ξενοδοχεία, χαμηλής κα-
τηγορίας. Αυτή την περίοδο, κάνουν την εμφά-
νισή τους και νέου τύπου χάνια. Πρόκειται για 
κτίρια τα οποία δε διατηρούν την χρήση της 
φιλοξενίας , όπως τα παραδοσιακά χάνια, αλλά 
περιλαμβάνουν αποκλειστικά εμπορικές και 
επαγγελματικές λειτουργίες. Έτσι, τα νέα κτίρια 
αυτής της εποχής που ονομάζονται χάνια, πε-
ριλαμβάνουν εμπορικούς και βιοτεχνικούς χώ-
ρους, γραφεία επαγγελματιών και αντιπροσω-
πειών. Συχνά, χάνια αποκαλούνται και σύνολα 
κτιρίων, τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, 
με χρήσεις καταστημάτων, που ασφαλίζονται το 
βράδυ με πόρτα. Γενικότερα, σε κρατικά έγγρα-
φα αυτής της περιόδου, οι όροι χάνι, εμπορική 
στοά, passage, δίοδος κ.ά., χρησιμοποιούνται για 
να χαρακτηρίσουν το ίδιο κτίριο, χωρίς καμία 
διάκριση.
Αυτά τα νέου τύπου χάνια συγκεντρώνονται 
στις κεντρικότερες περιοχές του ιστορικού κέ-
ντρου, όπως τον Φραγκομαχαλά, από τον οποίο 
αρχίζει να απομακρύνεται η χρήση της κατοικί-
ας. Σε αυτά τα νέα χάνια, ανάλογα με το είδος 
των υπηρεσιών και των προϊόντων, αλλά και με 
την οικονομική δυνατότητα της εκάστοτε επιχεί-
ρησης στεγάζονται γραφεία και καταστήματα. 
Για παράδειγμα, στο χάνι Αλλατίνη λειτουργούν 
δικηγορικά και ασφαλιστικά γραφεία, ενώ στο 
χάνι Μπενρουμπί δημοσιογράφοι και παραγγε-
λιοδόχοι.16

16. ό.π., σελ, 342-345
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Τυπολογικά, τα νέου τύπου χάνια δε διαφέρουν 
σημαντικά από τα παραδοσιακά χάνια. Η κάτο-
ψη διαρθρώνεται γύρω από ένα κεντρικό, κοι-
νόχρηστο αίθριο, με γυάλινη, συνήθως, επικά-
λυψη για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα 
και φωτισμό, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη της 
εσωτερικής αυλής στα παραδοσιακά χάνια. Στο 
ισόγειο φιλοξενούνται καταστήματα, στραμμένα 
προς το δρόμο ή το εσωτερικό, ενώ στους ορό-
φους επαναλαμβάνεται συνήθως η ίδια διάταξη, 
με χώρους γραφείων.
Η μορφολογία αυτών των κτιρίων παρουσιά-
ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τις όψεις τους να 
οργανώνονται στα πρότυπα του εκλεκτικισμού, 
που αποτελεί το κυρίαρχο αισθητικό ρεύμα της 
εποχής. Συνήθως, επικρατεί μια συμμετρική ορ-
γάνωση των όψεων, που εμπλουτίζεται με αξιό-
λογα επιμέρους διακοσμητικά στοιχεία.
Η κατασκευαστική δομή αυτών των νέων χα-
νίων ακολουθεί την οικοδομική τεχνολογία 
που εφαρμόζεται στα κτίρια αυτής της εποχής, 
η οποία είναι επηρεασμένη από τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρό-
κειται για κτίρια κατασκευασμένα από φέρουσα 
τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή. Ο οριζόντιος 
φέρων οργανισμός αποτελείται από μεταλλικές 
δοκούς, με πλήρωση από οπτόπλινθους ή στοι-
χεία σκυροδέματος. Η θεμελίωση πραγματοποι-
είται από λιθοδομή.
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται παραδείγματα από 
αντιπροσωπευτικά χάνια αυτής της περιόδου, 
για τα οποία σώζονται σχέδια και στοιχεία των 
αρχιτεκτονικών τους χαρακτηριστικών.

• Εμνιέτ Χάνι (Μέγαρο Νάτσινα)

Το χάνι κτίστηκε το 1896 από τον Ραντίμ Εφέντη, 
γιο του Σουλεϊμάν Εφέντη, σε περίοπτη θέση, 
στην οδό Εδέσσης 3. Πρόκειται για ένα από τα 
πιο αξιόλογα κτίσματα της οδού, που σώζεται 
από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το κτίριο, γνωστό 
με την επωνυμία Εμνιέτ Χαν (Εμνιέτ=Εμπιστοσύ-
νη), αγόρασαν το 1927 ο Θεόδωρος Μ.Νάτσινας

και η Μελπομένη Θ. Νάτσινα, από την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Αποτελείται από υπόγειο, 
ισόγειο και δύο ορόφους.
 Το κτίριο, έχοντας από την αρχή της λειτουρ-
γίας του εμπορική χρήση και καθόλου χρήση 
φιλοξενίας, παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιή-
σεις με το παραδοσιακό χάνι, σε ό,τι αφορά τα 
τυπολογικά χαρακτηριστικά. Όπως φαίνεται και 
από τα σχέδια (Εικόνα 10), η αρχική κάτοψη του 
ισογείου είναι ενιαία, στην οποία λειτουργούν 
τα καταστήματα, με περιμετρικό πατάρι, ενώ 
το κλιμακοστάσιο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα, 
έτσι ώστε να μην εμποδίζει την ενιαία σύνθεση 
του χώρου. Η κάτοψη των ορόφων διατηρεί την 
ορθογωνική δομή του τυπικού χανιού, όχι όμως 
γύρω από μία αυλή όπως στο παραδοσιακό 
χάνι. Εδώ, το κεντρικό τμήμα περιλαμβάνει έναν 
κοινόχρηστο χώρο, γύρω από τον οποίο διαρ-
θρώνονται οι γραφειακοί χώροι. 

Εικόνα 9: Άποψη του Εμνιέτ χάν όπως σώζεται σήμε-
ρα στην οδό Εδέσσης
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Κατασκευαστικά, το κτίριο ακολουθεί τις οικο-
δομικές τεχνικές της εποχής για επίτευξη πυρο-
προστασίας. Η περιμετρική τοιχοποιία είναι φέ-
ρουσα, από οπτοπλινθοδομή, ενώ η θεμελίωση 
αποτελείται από λιθοδομή. Τα οριζόντια στοιχεία 
των επιπέδων αποτελούνται από μεταλλικές 
δοκούς, κύριες και δευτερεύουσες, οι οποίες 
συμπληρώνονται στα ενδιάμεσα κενά τους με 
μικρές τμηματικές πλάκες, ελαφρά οπλισμένου 
σκυροδέματος, και εδράζονται στους πεσσούς 
του υπογείου και την περιμετρική τοιχοποιία 
των ανώτερων επιπέδων. Η οροφή του δεύ-
τερου ορόφου είναι κατασκευασμένη από με-
ταλλικές δοκούς, που πληρώνονται με πλάκες 
σκυροκονιάματος. Πάνω σε αυτή τοποθετείται 
η ξύλινη στέγη, με επικάλυψη από κεραμίδια 
γαλλικού τύπου. Με αυτόν τον τρόπο, σε περί-
πτωση πυρκαγιάς προερχόμενης από την ξύλι-
νη στέγη, επιτυγχάνεται η προστασία του υπό-
λοιπου κτίσματος. Πάνω από το κλιμακοστάσιο 
υπάρχει μεταλλική στέγη με γυάλινη επένδυση 
για επίτευξη φωτισμού και ηλιασμού. Αντίστοι-
χοι χειρισμοί επιχειρούνται σχεδόν σε όλα τα χά-
νια εμπορικής χρήσης, που κτίζονται αυτή την 
περίοδο. Το κτίριο σώζεται μέχρι και σήμερα.17,18

17.Τα Νεώτερα Μνημεία της Θεσσαλονίκης, 4η Εφορεία Νεο-
τέρων Μνημείων, Θεσσαλονίκη 1985, σελ.46
18. Δούση, Μ. (2013), Η Χρήση του σιδήρου στην οικοδομική, 
από τα τέλη του 18ου έως τις αρχές του 2ου αιώνα. Η διε-
ρεύνηση των ιστορικών κτιρίων με δομικό υλικό το σίδηρο 
στον Ελληνικό και ιδιαίτερα στο Βορειοελλαδικό χώρο, Διδα-
κτορική διατριβή, Δ.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τόμος 5ος , 
κεφάλαιο 7ο, σελ. 2-20

Εικόνα 10: Κατόψεις αναπαράστασης αρχικής μορφής του Εμνιέτ χάν (Από αριστερά: κάτοψη ισογείου, παταριού, 
ορόφου Α, ορόφου Β,)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι όψεις του κτι-
ρίου, που ακολουθούν τις επιταγές της εποχής 
με το εκλεκτιστικό στυλ να επικρατεί σχεδόν σε 
όλα τα στοιχεία του. Σε ό,τι αφορά τα μορφο-
λογικά χαρακτηριστικά, η όψη στην οδό Εδέσ-
σης εμφανίζεται ιδιαίτερα διακοσμημένη με τις 
κατακόρυφες ραβδώσεις που διαγράφονται στο 
επίχρισμα και καταλήγουν σε κεφαλές κορών 
που «υποβαστάζουν» το προεξέχον γείσο της 
στέγης. Χαρακτηριστικό του κτιρίου αποτελεί 
η γωνιαία διαμόρφωση, που προβάλει ελαφρά 
έξω από το επίπεδο της όψης και εκτείνεται σε 
όλο το ύψος του κτιρίου, στηριζόμενη σε λεο-
ντοκεφαλή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
και τα επιμέρους στοιχεία. Τα καταστήματα του 
ισογείου είναι διακοσμημένα με στολισμένα, ξύ-
λινα κολωνάκια που δημιουργούν τα ανοίγματα, 
ενώ άλλα διακοσμητικά στοιχεία αποτελούν το 
κιγκλίδωμα του κλιμακοστασίου και η διαμόρ-
φωση της εισόδου με τον ελλειψοειδή φεγγίτη.
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Εικόνα 11: Λεπτομέρεια της όψης του Εμνιέτ χάνι με την λεοντοκεφαλή

• Μπενσουσάν χαν

Ένα ακόμα κτίριο που αποτελεί χάνι νέου τύπου 
στο χώρο της Θεσσαλονίκης είναι το Μπενσου-
σάν χαν. Χτισμένο χρονολογικά την περίοδο με-
ταξύ 1894-1907, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση 
από το Εμνιέτ, στην οδό Εδέσσης 6. Σχεδιάστη-
κε, αρχικά, για να λειτουργήσει  ως πανδοχείο 
(χάνι), ωστόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
του άλλαξε πολλές χρήσεις, οι οποίες αλλοίω-
σαν τα αυθεντικά του χαρακτηριστικά. Πρό-
κειται για διώροφο κτίσμα με υπόγειο, τοπο-
θετημένο σε οικόπεδο ανάμεσα σε άλλα κτίρια. 
Αποτελεί μέρος μιας οικοδομικής νησίδας, στην 
οποία βρίσκονται τοποθετημένα τα κτίρια εν 
σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο. Η πρόσβαση στο 
κτίριο πραγματοποιείται από την κεντρική όψη, 
ενώ υπήρχε και μια δευτερεύουσα είσοδος, από 
την πίσω πλευρά, η οποία οδηγούσε στις αυ-
λές των επιμέρους κτισμάτων που συνιστού-
σαν τον δρόμο. Στην αρχική φάση του κτιρίου 
το ισόγειο αποτελούνταν από έναν ενιαίο χώρο 
με πατάρι, όπου λειτουργούσε το κατάστημα. Η 
είσοδος στον όροφο πραγματοποιούνταν από

ξεχωριστό κλιμακοστάσιο. Η κάτοψη του ορό-
φου ακολουθούσε τις τυπολογικές διατάξεις 
της εποχής, με έναν κεντρικό κοινόχρηστο 
χώρο, γύρω από τον οποίο βρίσκονται τα πε-
ριμετρικά δωμάτια. Μορφολογικά, στο κτίριο 
εντοπίζονται στοιχεία από τον εκλεκτικισμό, με 
συμμετρική διάρθρωση των ανοιγμάτων στον 
όροφο και διακοσμητικά επιμέρους στοιχεία, 
όπως ο διαχωρισμός των επιπέδων με οριζό-
ντιο γείσο και ψευτοπαραστάδες, που διαιρούν 
οπτικά την όψη σε τρία μέρη, με διακοσμημένα 
επίκρανα. Η κατασκευή του δεν διαφέρει από 
αντίστοιχα κτίρια του 20ου αιώνα. Η θεμελί-
ωση αποτελείται από λιθοδομή, ενώ η περι-
μετρική τοιχοποιία στο ισόγειο και τον όροφο 
είναι φέρουσα από οπτοπλινθοδομή πλήρων 
πλίνθων. Ο οριζόντιος φέρων οργανισμός του 
κτιρίου, στο ταβάνι του υπογείου και του ισο-
γείου, πραγματοποιείται με μεταλλικές δοκούς 
διπλού ταυ, που πληρώνονται με συμπαγείς 
οπτόπλινθους. Η στέγη πληρώνεται με κερα-
μίδια, ενώ πάνω από το σημείο του κεντρικού 



31

19. ό.π., κεφάλαιο 6ο , σελ. 2-16

χώρου του ορόφου βρίσκεται οκταγωνική, υα-
λωτή μεταλλική στέγη, προκειμένου να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση του συγκεκριμένου  χώρου. 
Το κτίριο έχει υποστεί αλλοιώσεις κυρίως στο 
ισόγειο και το υπόγειο, ενώ ο όροφος σώζεται, 
με μικρές επεμβάσεις, στην αρχική του μορφή.19

Εικόνα 12: Άποψη του Μπενσουσάν χαν όπως σώζε-
ται σήμερα 

Εικόνα 14: Σχέδια αναπαράστασης αρχικής μορφής 
του Μπενσουσάν χαν (κάτοψη υπογείου, ισογείου, 
ορόφου και στέγης)

Εικόνα 13: Τομή αρχικής μορφής του Μπενσουσάν χαν
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• Ισμαήλ Πασά χάνι

Το κτίριο γνωστό ως «Στοά Ισμαήλ Πασά» ή 
«Ισμαήλ Πασά χαν» είναι τοποθετημένο στη συμ-
βολή των οδών Συγγρού, Βαλαωρίτου και Πάι-
κου. Σε επιγραφή που διασώζεται επί της οδού 
Πάικου αναγράφεται η χρονολογία 1323(=1907), 
που θεωρείται η χρονολογία κατασκευής του. 
Αρχικά, το κτίριο αποτελούνταν από υπόγειο, 
ισόγειο και όροφο. Όπως φαίνεται και από τα 
σχέδια της αρχικής φάσης του κτιρίου (Εικόνα 
19), η κάτοψη του ισογείου αποτελούνταν από 
δύο τμήματα, με χρήσεις καταστημάτων, τα 
οποία διέκοπτε μια εσωτερική στοά. Μέσω αυ-
τής, συνδέονταν η οδός Συγγρού με την οδό 
Ταχυδρομείου, η οποία μετά την επέκταση του 
κτιρίου καταργήθηκε. Τα καταστήματα του ισο-
γείου έβλεπαν τόσο στην εσωτερική στοά, όσο 
και στο δρόμο. Στον όροφο, οι γραφειακοί χώ-
ροι αναπτύσσονταν περιμετρικά της κάτοψης, 
γύρω από έναν κεντρικό ορθογώνιο χώρο. Κατά 
την αρχική φάση του κτιρίου, ήταν εμφανείς και 
οι τέσσερις όψεις του. Ακολουθώντας τις τάσεις 
της εποχής, εφαρμόζεται και σε αυτό το κτίριο 
το εκλεκτικιστικό στυλ. 
Οι όψεις οργανώνονται συμμετρικά ως προς 
τα κενά και τα πλήρη, το κτίριο διαχωρίζεται 
σε βάση, κορμό και στέψη, μέσω του οριζόντιου 
διαχωριστικού γείσου, και τα επιμέρους διακο-
σμητικά στοιχεία συμπληρώνουν την τελική δι-
αμόρφωση των όψεων. 
Σε ό,τι αφορά την αρχική κατασκευαστική δομή 
του κτιρίου, φαίνεται πως εφαρμόστηκαν και σε 
αυτή την περίπτωση οι οικοδομικές πρακτικές 
των κτιρίων των αρχών του 20ου αιώνα. Η θεμε-
λίωση είναι κατασκευασμένη από λιθοδομή, ενώ 
στο ισόγειο και τον όροφο τα κατακόρυφα στοι-
χεία συνθέτουν πεσσοί από οπτοπλινθοδομή, 
συμπαγών ή διάτρητων πλίνθων,  και φέρου-
σες τοιχοποιίες. Ο οριζόντιος φέρων οργανισμός 
του κτίσματος αποτελείται από σιδηροδοκούς 
τύπου IPN, τα κενά των οποίων πληρώνονται 

με πλινθόκτιστους θολίσκους. Η επικάλυψη του 
κτιρίου πραγματοποιείται με τετράριχτες στέ-
γες, κατασκευασμένες με μεταλλικά ζευκτά και 
επικάλυψη με φύλλα από λαμαρίνα, ενώ πάνω 
από τον χώρο του κεντρικού αίθριου στον όρο-
φο, υπάρχει υπερυψωμένη, δίριχτη διαφώτιστη 
στέγη, από μεταλλικό σκελετό, η οποία σήμερα 
έχει αντικατασταθεί από λαμαρίνες. 
Το κτίριο, αν και έχει υποστεί σημαντικές επεμ-
βάσεις που έχουν αλλοιώσει αρκετά από τα αυ-
θεντικά του χαρακτηριστικά, έχει καταφέρει να 
επιβιώσει στο πέρασμα του χρόνου και να δια-
τηρήσει ορισμένα από τα στοιχεία της αρχικής 
του φάσης, που αποτελούν μάρτυρες των αρχι-
τεκτονικών του χαρακτηριστικών.20

20. ό.π., κεφάλαιο 3ο,σελ. 2-20

Εικόνα 15: Το Ισμαήλ Πασά χαν όπως σώζεται σήμερα
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Εικόνα 16: Άποψη της οροφής του υπογείου, όπου δι-
ακρίνεται το κατασκευαστικό σύστημα των οριζόντι-
ων και κατακόρυφων στοιχείων

Εικόνα 17: Σχέδιο όψης επί της οδού Συγγρού

Εικόνα 18: Κατασκευαστική τομή της οροφής του υπο-
γείου

Εικόνα 19: Κατόψεις υπογείου, ισογείου και ορόφου αρχικής φάσης του Ισμαήλ Πασά Χαν
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Φαίνεται, λοιπόν, πως η ίδια χωρική οργάνω-
ση που επιλεγόταν τον 16ο αιώνα στα πρώτα 
καραβάν σεράγια, επιβίωσε ακόμα και τέσσερις 
αιώνες μετά, στα χάνια του 19ου αιώνα. Παρά 
τις διαφορετικές κατασκευαστικές τεχνικές που 
χρησιμοποιήθηκαν, εξαιτίας των τεχνολογικών 
εξελίξεων, η εμμονή στα ίδια τυπολογικά χα-
ρακτηριστικά αποδεικνύει την λειτουργικότητα 
αυτών των χώρων και την παραμονή στις ίδιες 
παραδοσιακές δομές.21Σε ό,τι αφορά τη μορφο-
λογία αυτών των κτισμάτων, αποδεικνύεται και 
εδώ η αποτελεσματικότητα των πρώτων δο-
μών φιλοξενίας, με τα δωμάτια παραταγμένα 
στη σειρά στους ορόφους και τα καταστήματα 
και χώρους δημοσίων συναλλαγών στο ισόγειο. 
Η μόνη διαφοροποίηση εμφανίζεται στα χάνια 
εμπορικής χρήσης στα τέλη του 19ου αιώνα, τα 
οποία, επηρεασμένα από τις αρχιτεκτονικές τά-
σεις αυτής της εποχής στο χώρο της Θεσσαλο-
νίκης, αλλά και εξαιτίας της νέας τους χρήσης, 
εμφανίζονται περισσότερο διακοσμημένα με πε-
ρίτεχνες λεπτομέρειες στα επιμέρους μορφολο-
γικά στοιχεία τους.

21. Στεφανίδου, Α. (2006), Τα χάνια της Θεσσαλονίκης: ο με-
τασχηματισμός τους από χώρους πρόσκαιρης διαμονής και 
συναλλαγής σε χώρους μόνιμης εργασίας. Σε ΣΤΟΑ-τιμητι-
κός τόμος στον καθηγητή Γιώργο Γ.Κονταξάκη, Οικονόμου, 
Κ. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
σελ. 342
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1.4
Τα Χάνια που διατηρούνται 

σήμερα και η χρήση τους

Τα χάνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης αποτε-
λούν μέρος της ιστορίας της και της πολιτιστι-
κής της εξέλιξης. Από τα πολυάριθμα χάνια που 
διέθετε η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου αιώ-
να, δυστυχώς έχουν διασωθεί ελάχιστα. Όσα 
κατάφεραν να επιβιώσουν από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές που έπληξαν την πόλη, βρέθηκαν 
αντιμέτωπα με την ανάγκη για αντιπαροχή και 
τελικά κατεδαφίστηκαν. Από τα παραδοσιακά 
χάνια του 19ου  αιώνα σώζεται μόνο το ισόγειο 
του Κορυτσά χαν, ενώ σωζόμενα χάνια νέου τύ-
που εντοπίζονται τρία, στην Οδό Εδέσσης, και 
ένα σε κοντινή απόσταση, στην οδό Βαλαωρί-
του. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή τους.

Το χάνι Κορυτσά αποτελεί το μοναδικό σωζό-
μενο παραδοσιακού τύπου χάνι στο χώρο της 
Θεσσαλονίκης. Τοποθετημένο στη συμβολή των 
οδών Μοναστηρίου 7 και Οδυσσέως, άνηκε αρ-
χικά στον Χατζή Μουσταφά. Κατάφερε να σωθεί 
από την καταστροφική πυρκαγιά του 1917 και 
λειτούργησε για μερικά χρόνια ως ξενοδοχείο 
Ε’ κατηγορίας, με άλλη ιδιοκτησία. Με το σεισμό 
του 1978, κατέρρευσε ο όροφος για τον οποίο 
δεν πραγματοποιήθηκε καμία προσπάθεια επι-
διόρθωσής του. Σήμερα, διατηρείται μόνο το 
ισόγειο του κτιρίου, στο οποίο λειτουργούν κα-
ταστήματα εστίασης και εμπορίου.22

22. Τσιτιρίδης, Γ. (10/2/2015), Το τελευταίο χάνι της πό-
λης. Parallaximag , Διαθέσιμο σε: https://parallaximag.gr/
thessaloniki/chartis-tis-polis/to-telefteo-chani-tispolis (Ανακτή-
θηκε 30/3/2020)

Εικόνα 20: Άποψη εσωτερικής αυλής του Κορυτσά 
χάνι 

Εικόνα 21: Πανοραμική άποψη του Κορυτσά χάνι πριν 
την κατεδάφηση του ορόφου

Εικόνα 22: Άποψη του χανιού Κορυτσά από την οδό 
Οδυσσέως όπως σώζεται σήμερα
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Εικόνα 23: Άποψη του Εμνιέτ Χαν όπως σώζεται σή-
μερα

Στα χάνια νέου τύπου που σώζονται μέχρι σή-
μερα ανήκει το Εμνιέτ χάνι ή μέγαρο Νάτσινα, 
που προαναφέρθηκε. Αρχικά, το κτίριο ανήκε 
στον Ραντίμ Εφέντη, όμως το 1924 πέρασε στην 
ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας. Το 1927 οι Θε-
όδωρος και Μελπομένη Νάτσινα το αγόρασαν 
από την Εθνική Τράπεζα για να το χρησιμοποι-
ήσουν ως κατοικία. Το 1953 στεγάστηκε εκεί το 
χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Το κτίριο, παρά 
τις αλλαγές των ιδιοκτητών, έχει διατηρήσει 
σε μεγάλο βαθμό τα αυθεντικά του στοιχεία. 
Η τυπολογική οργάνωση των κατόψεων των 
ορόφων έχει παραμείνει αναλλοίωτη, ενώ στο 
ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί διαμερισμός του 
χώρου σε δύο τμήματα. Οι όψεις του επίσης δι-
ατηρούν τα αρχικά τους χαρακτηριστικά, που 
σώζονται σε καλή κατάσταση παρά την εγκα-
τάλειψή του. Σήμερα, στο ισόγειο στεγάζονται 
καταστήματα, ενώ οι όροφοι είναι εγκαταλε-
λειμμένοι. 

23. Γρηγορίου Αλέξανδρος. Χ ,ό.π., σελ.40
24. Δούση, Μ. (2013), ό.π., κεφάλαιο 7ο, σελ. 2,6,7
25. Φραγκούδη, Χ. (2015), Thessarchitecture, Διαθέσιμο σε: 
https://thessarchitecture.wordpress.com/2015/10/21/%
CE%BA%CF%85%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B7-
%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9/ (Ανακτήθηκε 26/4/2020)

Εικόνα 24: Άποψη του Εμνιέτ και του Κύτση χάνι πριν 
την αποκατάσταή του

Παρόλο που το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί 
ένα από τα πιο αξιόλογα της περιοχής, δυστυ-
χώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για 
την αποκατάστασή του και την επαναλειτουρ-
γία του, με αποτέλεσμα να υφίσταται φθορές με 
το πέρασμα του χρόνου.23,24

Δίπλα ακριβώς από το Εμνιέτ χάνι σώζεται το 
χάνι Κύρτση, που πήρε το όνομά του από τον 
επιχειρηματία εκείνης της εποχής, και ιδιοκτήτη 
του μέχρι το 1910, Ιωάννη Κύρτση. Έπειτα, πέρα-
σε στην ιδιοκτησία του τούρκου Αβδουρραχμάν 
Ταφηκ Μπέη. Το 1983 κηρύχθηκε διατηρητέο 
μνημείο και, πιο συγκεκριμένα, χαρακτηρίστηκε 
ως έργο τέχνης. Η μελέτη αποκατάστασης και 
επανάχρησής του πραγματοποιήθηκε το 2017. 
Σήμερα στεγάζει τον πολυχώρο δημιουργίας και 
πολιτισμού «Ύψιλον»25
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Εικόνες 25,26: Το χάνι Κύτση πριν και μετά την αποκατάστασή του. Σήμερα λειτουργεί ως πολυχώρος με την επω-
νυμία «Ύψιλον».

Εικόνες 27,28: Απόψεις του εσωτερικού του κτιρίου Κύτση, πριν και μετά την αποκατάσταση
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Απέναντι από τα δύο κτίρια στεγάζεται ένα χάνι 
που έχει διατηρήσει το όνομά του. Το Μπενσου-
σάν χάνι, κτισμένο περίπου την ίδια περίοδο με 
τα δύο προηγούμενα(1894-1907), άνηκε αρχικά 
στον Σαμουήλ Μπενσουσάν. Μετά το 1930, και 
μέχρι το 1980 περίπου, το κτίριο άλλαξε πολ-
λές χρήσεις. Μετατράπηκε σε κατάστημα αποι-
κιακών ειδών, καφενείο, δικηγορικά και συμ-
βολαιογραφικά γραφεία, αποθήκες χονδρικής 
πώλησης τροφίμων, καταστήματα αποικιακών 
ειδών, μπαχαρικών και ψιλικών, καθώς και ένα 
καφενείο. Aποτελείτο από υπόγειο, ισόγειο που 
στέγαζε τα καταστήματα και ένα όροφο για τα 
δωμάτια. Αυτή η συνεχόμενη αλλαγή των ιδιο-
κτητών και των χρήσεων είχε ως αποτέλεσμα 
την τροποποίηση των χώρων, κυρίως στο ισό-
γειο, στο οποίο αλλοιώθηκε ο ενιαίος χαρακτή-
ρας της αρχικής του φάσης. Αλλαγές πραγματο-
ποιήθηκαν και στο επίπεδο του υπογείου, στο 
οποίο έγιναν προσθήκες πλακών και στύλων 
οπλισμένου σκυροδέματος και ενδιάμεσων τοι-
χοποιιών. Ο όροφος έχει διατηρηθεί, σε γενικά 
πλαίσια, χωρίς σημαντικές αλλαγές.  Σήμερα, το 
κτίριο χρησιμοποιείται ως ένας πολυχώρος τέ-
χνης και πολιτισμού, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
στον οποίο φιλοξενούνται θεατρικές παραστά-
σεις και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα.26,27

Εικόνα 29: Το μπενσουσάν χάνι σήμερα

Εικόνα 30: Εσωτερικός διάδρομος του Μπενσουσάν 
χάνι σήμερα

26. Μαλλίδου, Λ. , Thessaloniki arts and culture, Διαθέσιμο σε: 
https://www.thessalonikiartsandculture.gr/thessaloniki/
afieromata/bensousan-xan-ena-ktirio-me-aroma-apo-to-
parelthon/(Ανακτήθηκε 26/4/2020).
27. Δούση, Μ. (2013), Ό.π., κεφάλαιο 6ο, σελ. 2,3
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Ένα ακόμα χάνι, το οποίο σώζεται για περισσό-
τερο από έναν αιώνα στο ιστορικό κέντρο της 
Θεσσαλονίκης είναι το Ισμαήλ Πασά Χαν. Ανή-
κει και αυτό στα νέου τύπου χάνια, με όλα τα 
τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά 
αυτού το κτιριακού τύπου. Ωστόσο, η αρχική 
μορφή του αλλοιώθηκε στο πέρασμα του χρό-
νου, καθώς έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις. Η 
σημαντικότερη πραγματοποιήθηκε το 1924, με 
την προσθήκη τμήματος στην ανατολική του 
πλευρά, που είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή 
της αρχικής του τυπολογίας, με την κατάργη-
ση της οδού Ταχυδρομείου και την καθαίρεση 
της τέταρτης όψης του, εφόσον πλέον το κτί-
ριο συνδεόταν με το διπλανό του. Ο χώρος του 
ισογείου υπέστη, επίσης, σημαντικές αλλαγές, με 
την κατάτμησή του σε επιμέρους χώρους. Σήμε-
ρα στεγάζει εμπορικές χρήσεις και χρήσεις ψυ-
χαγωγίας, ενώ ο όροφος δεν χρησιμοποιείται.28 

28. Ό.π., κεφάλαιο 3ο, σελ. 2-4,6

Εικόνα 32: Σχέδια αποτύπωσης του Ισμαήλ Πασά (από 
πάνω προς τα κάτω: Κάτοψη υπογείου, κάτοψη ισο-
γείου, κάτοψη ορόφου)

Εικόνα 31: Σχέδια του 1926 ισογείου και ορόφου , όπου 
φαίνεται η επέκταση, με την κατάργηση της οδού Τα-
χυδρομείου
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Εικόνα 33: Είσοδος του κτιρίου επί της οδού Πάικου, 
όπου φαίνεται η επιγραφή της χρονολογίας κατα-
σκευής του γραμμένη στα αράβικα

Εικόνα 34: Σωζόμενο τμήμα επί της οδού Πάικου όπου 
φαίνονται οι φεγγίτες

Εικόνα 35: Άποψη από την οδό Βαλαωρίτου όπου δι-
αφαίνεται η σύνδεση του κτιρίου με το διπλανό του
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1.5
Συγκριτική ανάλυση χανίων 
στον Ελλαδικό χώρο τον 19ο 

αιώνα

Δ2_Χάνια και καραβάν σεράγια στη Μακεδονία, από την πόλη των Σερρών, μέχρι τη Θεσσαλονίκη
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Τα χάνια της Ξάνθης

Η εξάπλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
στα Βαλκάνια, έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση 
της Εγνατίας οδού και των υφιστάμενων εμπο-
ρικών δρόμων, που συνέδεαν Κωνσταντινούπο-
λη και Βελιγράδι, μέσω Σόφιας ή Θεσσαλονίκης, 
με την κατασκευή ενός μεγάλου αριθμού από 
χάνια.  Η Εγνατία δεν περνάει από την Ξάνθη, 
αλλά σε μικρή απόσταση από αυτήν , από την 
Γενισέα , η οποία από τον 15ο αιώνα αποτελεί 
το στρατιωτικό, διοικητικό και εμπορικό κέντρο 
της περιοχής. 
Η πρώτη περιγραφή της πόλης της Ξάνθης 
πραγματοποιείται τον 17ο αιώνα, από τον τούρ-
κο περιηγητή Ελβιά Τσελεμπή, που πέρασε από 
την Ξάνθη το 1667. Κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, η 
πόλη αρχίζει να ακμάζει, χάρη σε μια σειρά από 
οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα. 
Ένα από αυτά αποτελεί η ανάπτυξη καπνοβιο-
μηχανίας, στα πλαίσια μιας νέας πολιτικής της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προσαρμοσμένης 
στις καινούργιες παραγωγικές συνθήκες. Επι-
πλέον, μια καταστροφική πυρκαγιά, που ισοπε-
δώνει την Γενισέα, έχει ως αποτέλεσμα η Ξάνθη 
να αποτελέσει τον αστικό πόλο της περιοχής. 
Ακόμη, το 1891 περνάει από την Ξάνθη η Σιδη-
ροδρομική γραμμή που ενώνει την Θεσσαλονίκη 
με την Κωνσταντινούπολη. 
Όλα τα παραπάνω γεγονότα και σε συνδυασμό 
με την καταπίεση που ασκούσε ο Αλί  πασάς 
των Ιωαννίνων, οδήγησαν σε μια μαζική μετα-
νάστευση Ηπειρωτών και Δυτικομακεδόνων 
στην περιοχή της Ξάνθης.  Οι Ηπειρώτες ήταν 
εξαιρετικοί τεχνίτες και έκτισαν πολλά κτίρια 
στην Ξάνθη, ανάμεσά τους και έναν μεγάλο 
αριθμό από Χάνια.29

Ο κτιριακός τύπος του οθωμανικού χανιού, 
όπως προαναφέρθηκε, έκανε την πρώτη εμφά-
νισή του στην ανατολή και, πιο συγκεκριμένα, 
στις μεσογειακές και βαλκανικές πόλεις, που 
αποτελούσαν εμπορικά κέντρα ανάμεσα σε Ανα-
τολή και Δύση. Η Κωνσταντινούπολη, Η Σμύρνη, 
η Θεσσαλονίκη ήταν μόνο μερικές από τις οποί-
ες αναπτύχθηκε αυτός ο ιδιαίτερος κτιριακός 
τύπος. Στα προηγούμενα κεφάλαια πραγματο-
ποιήθηκε μια εκτεταμένη ανάλυση των αρχιτε-
κτονικών χαρακτηριστικών αυτών των κτιρί-
ων, στον χώρο της Θεσσαλονίκης. Τι συμβαίνει, 
όμως, στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο αυτή την 
περίοδο; Σε ποιες πόλεις εμφανίζεται το χάνι και 
ποιο είναι το ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο που 
καθορίζει αυτή την ανάπτυξη; Τα αρχιτεκτονι-
κά τους χαρακτηριστικά παρουσιάζουν ομοιό-
τητες με αυτά των χανιών της Θεσσαλονίκης ή 
όχι; Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δίνει η 
διαθέσιμη σχετική βιβλιογραφία, που προέρχε-
ται από κείμενα ιστορικών, άρθρα και εργασί-
ες συμφοιτητών, τα αποτελέσματα των οποίων 
αναλύονται παρακάτω.

29. Ζαρκάδα, Χ., 1982, Τα χάνια της Ξάνθης, «θρακικά χρονι-
κά»,τ.37, σελ.191-192, Διαθέσιμο σε :http://www.greek-language.
gr/periodika/viewer/thrakika/1982/37, (Ανακτήθηκε 13/3/2020)
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Δ3_Τοπογραφικό διάγραμμα με τη διασπορά των χανίων της Ξάνθης, 
σύμφωνα με  καταγραφή του 1983
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Έτσι, στα τέλη του 19ου αιώνα χτίστηκαν στην 
Ξάνθη περισσότερα από 50 χάνια, ωστόσο έχουν 
διασωθεί στοιχεία μόνο για 12 από αυτά.

1. Το χάνι της οδού Λουτρώνων 20
Αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του 
«ηπειρώτικου» χανιού στην Ξάνθη , με τον 
φούρνο και τα μαγαζιά
2. Το χάνι των οδών Μαυρομιχάλη και 
Μαλετσίδου γωνία, δίπλα στο Δημαρχείο
Το χάνι αποτελούνταν από μια πολυγωνική κά-
τοψη με αποθήκη, καταστήματα στο ισόγειο και 
δωμάτια στον όροφο.
3. Το χάνι της οδού Δαγκλή 7 ή Μιχ. Κα-
ραολή 16 (πανδοχείο ύπνου Αβέρωφ)
Ήταν διάσημο χάνι, χτισμένο το 1880 από τους 
Ηπειρώτες αδερφούς Λάλα Ζήση. Η πινακίδα 
μέχρι που έκλεισε την δεκαετία του 90’  έγραφε 
«Πανδοχείο Ύπνου».(Εικόνα 36)
4. Το χάνι της οδού Μιχ. Καραολή 87 Α
Αποτελεί άλλο ένα «ηπειρώτικο» χάνι, με αλ-
λοιώσεις στην όψη του, λόγω των σύγχρονων 
επεμβάσεων 
5. Το χάνι της οδού Δαγκλή 60
6. Το χάνι της οδού Ελπίδας 4
7. Το χάνι της οδού Βενιζέλου 34
8. Το χάνι της οδού Βενιζέλου 72
9. Το χάνι της πλατείας Βασ. Γεωργίου
10. Το χάνι της οδού Θήρας 69 Γ
11. Το χάνι των οδών Θήρας και Κομοτη-
νής γωνία

Εικόνα 36: Άποψη του χανιού στην οδό Μ.Καραολή 16, 
γνωστό ως πανδοχείο ύπνου Αβέρωβ, με την επιγρα-
φή στην είσοδό του 

Εικόνα 37: Το χάνι της οδού Ελπίδος 4

Εικόνα 38: Το χάνι της οδού Μ.Καραολή 87Α
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12. Το χάνι της οδού Κομοτηνής 55(σημ.
Παναγή Τσαλδάρη) γνωστό ως «Χάνι Μαργα-
ρίτη»

Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή της κε-
ντρικής εισόδου του, το χάνι κτίστηκε το 1880, 
με ιδιοκτήτες τον Δημήτριο Θ.Μοράβα και τον 
Μαργαρίτη Ιωάννου, από την Ήπειρο. Αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα «ηπειρώτικου» χανιού 
που περιλαμβάνει φούρνο, μαγαζί και χάνι. Πε-
ριλαμβάνει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός 
χανιού το β’ μισό του 19ου αιώνα. Ένα διώροφο 
περιμετρικό κτίριο με αυλή στην μέση. 
Στο ισόγειο, στις τρεις πλευρές βρίσκονται οι 
στάβλοι, οι αποθήκες και το καφενείο, ενώ στην 
πλευρά που βρίσκεται στραμμένη προς την οδό 
Κομοτηνής υπάρχουν τα καταστήματα και ο 
φούρνος. Στον όροφο, στις 3 πλευρές, βρίσκο-
νται τα δωμάτια των επισκεπτών και στην μία, 
σε αυτή που βλέπει τον δρόμο, οι κατοικίες των 
ιδιοκτητών. Υπάρχουν δύο είσοδοι, μία κύρια 
και μία δευτερεύουσα, που οδηγούν στο αίθριο, 
η μία απέναντι από την άλλη ,στον ίδιο άξονα. 
Η κύρια είσοδος βρίσκεται στην οδό Κομοτηνής, 
πλαισιωμένη από μαρμάρινες παραστάδες με 
επίκρανα, που φέρουν επίσης μαρμάρινη πλά-
κα, όπου διαμορφώνεται χαμηλωμένο τόξο, που 
στο τύμπανό του είναι χαραγμένη η κτητορική 
επιγραφή. Η άλλη είσοδος συνδέει τον χώρο 
όπου γίνεται το παζάρι του Σαββάτου με το αί-
θριο του χανιού. Οι είσοδοι αυτοί ασφαλίζονται 
με μια μεγάλη ξύλινη δίφυλλη πόρτα.
Η όψη της οδού Κομοτηνής φέρει νεοκλα-
σικά στοιχεία, με τα απλά γραμμικά πλαίσια 
των ανοιγμάτων, τις οριζόντιες διακοσμη-
τικές ταινίες, τις ψευτοπαραστάδες, και τα 
επίκρανα, όλα από πέτρα. Δυστυχώς, πολλά 
από τα μορφολογικά στοιχεία έχουν κατα-
στραφεί, καθώς ένα μεγάλο τμήμα της όψης 
έχει αλλοιωθεί, με αποτέλεσμα τα καταστή-
ματα να μην έχουν την αρχική τους μορφή, 
εξαιτίας των επεμβάσεων που έχουν υποστεί. 

Η πίσω όψη του χανιού που βλέπει στο παζά-
ρι έχει λιγότερα διακοσμητικά στοιχεία και είναι 
πιο λιτή, ενώ είναι όλη από εμφανή πέτρα. Πα-
ρατηρείται μια συμμετρία των ανοιγμάτων, σε 
σχέση με την μπροστινή όψη, τόσο στα δωμάτια 
του ορόφου, όσο και στην πύλη του ισογείου. 
Πάνω από την είσοδο βρίσκεται ένας μεταλλικός 
εξώστης, ο οποίος τονίζει αυτή την συμμετρία.
Σήμερα η κατάσταση του κτιρίου είναι μέτρια 
προς καλή, με τον φέροντα οργανισμό, που είναι 
κατασκευασμένος από λιθοδομή και μπαγδατί, 
να είναι ικανοποιητικός. Η στέγη δεν παρουσιά-
ζει ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ τα καταστήματα 
και ο φούρνος λειτουργούν κανονικά. Τα ξύλι-
να στοιχεία, λόγω έλλειψης συντήρησης και του 
χρόνου έχουν υποστεί φθορά, ενώ το κυρίως 
χάνι έχει εγκαταλειφθεί. 30

30. Ζαρκάδα, Χ., 1982, ό.π., σελ. 192-198

Εικόνα 39: Όψεις από το χάνι της οδού Κομοτηνής 55
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Όλα τα παραπάνω χάνια παρουσιάζουν κοινά 
τυπολογικά χαρακτηριστικά και διαθέτουν όλα 
τα στοιχεία ενός τυπικού αστικού χανιού του 
19ο αιώνα. Αποτελούνται από μια πολυγωνική 
κάτοψη, γύρω από μια εσωτερική αυλή ,που 
εντάσσεται ομαλά στον αχανή πολεοδομικό ιστό 
της Ξάνθης, με καταστήματα και αποθήκες στο 
ισόγειο και δωμάτια στον όροφο. Τα καταστήμα-
τα είναι στραμμένα πάντα στην κεντρική πλευ-
ρά του δρόμου, ενώ οι αποθήκες και οι στάβλοι 
βλέπουν την εσωτερική αυλή. Υπάρχει πάντα 
μια κεντρική πύλη, που οδηγεί στους επιμέρους 
χώρους, ενώ τα δωμάτια του ορόφου επικοι-
νωνούν μεταξύ τους με έναν κεντρικό διάδρομο 
(χαγιάτι). Το ισόγειο είναι συνήθως κτισμένο από 
λιθοδομή και ο όροφος από πιο ελαφρύ υλικό 
(μπαγδατί). Τα περισσότερα είναι κτισμένα στο 
β μισό του 19ου αιώνα και φέρουν νεοκλασικές 
επιρροές στις όψεις τους.

Εικόνες 41,42: Απόψεις από το χάνι της οδού Κομοτη-
νής 55 (χάνι Μαργαρίτη), όπως σώζεται σήμερα

Εικόνα 40: Σχέδια κατόψεων χανιού Μαργαρίτη με 
επισήμανση των επιμέρους χώρων
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Τα χάνια της Βέροιας

Η Βέροια, ήδη από την βυζαντινή εποχή, απο-
τελεί πρωτεύουσα διοικητικής μονάδας, κάτι το 
οποίο διατηρείται και αργότερα. Εδώ, η περίο-
δος της Οθωμανικής κυριαρχίας ξεκινά στα τέλη 
του 14ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα το 1430, 
μετά από μια σειρά καταλήψεων και ανακατα-
λήψεων. Η σημασία της πόλης για τους Οθω-
μανούς φαίνεται από το γεγονός πως δείχνουν 
ιδιαίτερο ζήλο για την οικονομική της ανάπτυ-
ξη, εφοδιάζοντάς την με κτίρια για την εξυπηρέ-
τηση του εμπορίου, των ταξιδιωτών και όσων 
εμπλέκονται ευρύτερα σε ένα χερσαίο οδικό δί-
κτυο. Η πρώτη περιγραφή της πόλης της Βέροι-
ας πραγματοποιείται τον 17ο αιώνα , από τον 
τούρκο περιηγητή Ελβιά Τσελεμπή, σύμφωνα 
με τον οποίο ,στην πόλη λειτουργούν εξακόσια 
καταστήματα, δεκαπέντε πλούσια χάνια εμπό-
ρων και μπεζεστένι. Στις 15 Αυγούστου 1864 το 

εμπορικό κέντρο της Βέροιας, Τσαρσί, καταστρέ-
φεται από πυρκαγιά, γεγονός που οδηγεί στην 
αφάνεια πολλά σημαντικά κτίρια της πόλης, 
όπως χάνια, μαγαζιά, εργαστήρια και το μπε-
ζεστένι. Τέλη του 19ου αιώνα με αρχές 20ου η 
Βέροια εξακολουθεί να αποτελεί μια οθωμανική 
πόλη με χαρακτηριστικά την οργάνωση σε συ-
ντεχνίες και την ιεράρχηση ως προς την θέση 
των μαγαζιών και των βιοτεχνιών. Η κεντρική 
αγορά της Βέροιας, το λεγόμενο «Τσαρσί», βρί-
σκεται ανάμεσα στην πλατεία Αγίου Αντωνίου 
και την πλατεία πλατάνων περίπου, και σε αυ-
τήν βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα χάνια, 
τα εργαστήρια και μαγαζιά.  Σύμφωνα με τον 
ιστορικό Γιάννη Αλεξιάδη, η αγορά της Βέροιας 
τον 20ο  αιώνα απαριθμεί δώδεκα χάνια, συγκε-
ντρωμένα σε τρεις περιοχές. Στα βόρεια της πλα-
τείας του Αγίου Αντωνίου, στην μέσα αγορά και 
γύρω από την πλατεία πλατάνων.31

31. Δόλογλου Α., (2014), , «Από τη Θράκη στη Μακεδονία-η αναβίωση του εμπορικού δικτύου της οθωμανικής αυτοκρατορίας μέσα 
από τα μνημεία της βόρειας Ελλάδας», Διπλωματική Εργασία ,Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνι-
κή Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δ.Π.Μ.Σ. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, Επιβλέπων 
Καθηγητής Αναστάσιος Τάντσης, σελ 91-96 , http://ikee.lib.auth.gr/record/269770/files/GRI-2015-14654.pdf, ανακτήθηκε 12/3/2020

Εικόνα 43: Χάρτης του 1828, όπου απεικονίζεται η Βέροια
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1. Το μεγάλο χάνι του Αγίου Αντωνίου
Βρισκόταν επί της οδού Κεντρικής και πρέπει να 
κατεδαφίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Η 
κάτοψη του κτιρίου είχε σχήμα Π και στην είσο-
δό του υπήρχε ένα σιντριβάνι/ποτίστρα για τα 
ζώα. Κοντά στην είσοδο του ισογείου βρισκόταν 
το σαμαράδικο, πεταλωτήριο και παντοπω-
λείο, ενώ στο πίσω μέρος της αυλής υπήρχαν 
τα αχούρια. Στον όροφο υπήρχαν τα δωμάτια 
περιμετρικά, μπροστά από τα οποία βρισκόταν 
το στεγασμένο χαγιάτι, με ξύλινο προστατευτικό 
κιγκλίδωμα.  
2. Χάνι του Παπαδόπουλου
Παρόμοιας διάταξης με του Αγίου Αντωνίου
3. Χάνι του Ουζούνη
Επρόκειτο για ένα χάνι μεγάλων διαστάσεων, 
επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, που αποτελείτο 
από λιθόστρωτη αυλή, ένα παντοπωλείο, αχού-
ρια και κλίνες.
4. Χάνι του Κουτέρη
Με παρόμοια χαρακτηριστικά με τα προηγού-
μενα, το χάνι που βρισκόταν μάλλον στην οδό 
Κάππου, διέθετε σαμαράδικο, παντοπωλείο και 
πεταλωτήριο, αχούρια στο πίσω μέρος της αυ-
λής και κλίνες στον όροφο.
5. Χάνι-παντοπωλείο του Χαρούση
Βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το προη-
γούμενο και ενδεχομένως σε αυτό στεγάστηκε 
αργότερα το πεταλωτήριο του Καλλιγά, κτίριο 
που διατηρείται μέχρι σήμερα, με ορισμένες με-
τατροπές. 
6. Χάνι Δακελοπούλου
Το μεγάλο σε έκταση χάνι επί της οδού Παναγή 
Τσαλδάρη διέθετε λιθόστρωτη αυλή, αχούρια, 
παντοπωλείο και κλίνες για διανυκτέρευση.
7. Χάνι-παντοπωλείο επί της οδού Κε-
ντρικής
Επί της οδού Κεντρικής, περιλάμβανε όλους 
τους επιμέρους χώρους των προηγούμενων.

8. Χάνι-παντοπωλείο του Καζαμπάκα
Ήταν ένα μικρό χάνι στην ίδια οδό με το προ-
ηγούμενο, με παροχές ολιγόωρης στάθμευσης 
των ζώων για την εξυπηρέτηση της αγοράς.
9. Χάνι του Μεταλλίδη
Το χάνι αυτό, τοποθετημένο στην πλατεία Πλα-
τάνων, έμοιαζε με το χάνι του Αγίου Αντωνίου, 
εξαιτίας των διαστάσεών του και των χώρων 
που διέθετε. Σε αυτό έβρισκε κανείς μια εσωτερι-
κή λιθόστρωτη αυλή, σαμαράδικο, πεταλωτήριο 
και αχούρια στο ισόγειο, ενώ στον όροφο δωμά-
τια με κλίνες και στεγασμένο χαγιάτι.
10. Χάνι Καραγεωργίου
Τοποθετημένο κοντά στο χάνι Μεταλλίδη, επί 
της οδού Πλατάνων, διέθετε και αυτό αχούρια 
και σαμαράδικο στο ισόγειο και δωμάτια διανυ-
κτέρευσης στον όροφο.
11. Χάνι Παπαδήμα
Στην οδό Κοντογεωργάκη βρισκόταν το χάνι Πα-
παδήμα με παντοπωλείο και στάβλο για τα ζώα.
12. Χάνι-παντοπωλείο του Παπαδήμα
Επί της οδού Βικέλα λειτουργούσε το μικρό χά-
νι-παντοπωλείο του Παπαδήμα, που διέθετε 
χώρους διανυκτέρευσης, αλλά όχι ζώα.32

32. Δόλογλου Α., Νοέμβριος 2014, ό.π., σελ.98-99
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Συμπερασματικά, τα χάνια της Βέροιας, ως κτί-
ρια ακολουθούν την τυπική διάταξη του αστι-
κού χανιού. Πρόκειται για απλής κατασκευής 
κτίρια, συνήθως διώροφα, που περιβάλλουν μια 
εσωτερική αυλή, κατά κανόνα λιθόστρωτη. Στο 
ισόγειο φιλοξενούνται οι χώροι σταβλισμού, το 
πεταλωτήριο, σαμαράδικο και άλλοι βοηθητικοί 
χώροι, ενώ στον όροφο βρίσκονται τα δωμάτια 
σε σειρά, πίσω από το χαγιάτι. Υπήρχαν όμως 
και μικρότερα χάνια χωρίς χώρους σταβλισμού, 
τα χάνια-παντοπωλεία, στα οποία οι χωρικοί και 
αγιωγιάτες μπορούσαν να δέσουν τα υποζύγιά 
τους για όση ώρα έκαναν τις αγορές τους.

Τα χάνια των Σερρών

Οι Σέρρες, ήδη, από τον 14ο αιώνα αποτελούν 
ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην περιοχή της 
Μακεδονίας. Η πόλη παραδίδεται στους Οθωμα-
νούς το 1385 και θα παραμείνει στην οθωμανική 
αυτοκρατορία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. 
Σε αυτό το διάστημα, οι Σέρρες αποτελούν την 
τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας, μετά 
την Θεσσαλονίκη και την Ανδριανούπολη. Μετά 
τις αλλαγές που φέρνει το «Τανζιμάτ» στα τέλη 
του 19ου αιώνα, οι Σέρρες γνωρίζουν μια οικο-
νομική ανάπτυξη, που σημειώνεται κυρίως στον 
βιοτεχνικό κλάδο. Η ανάπτυξη αυτή οδηγεί με 
την σειρά της στην άνθηση του εμπορίου, που 
αποτελεί την βασική δραστηριότητα των κατοί-
κων. Ως ένα από τα βασικότερα οικονομικά και 
εμπορικά κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορί-
ας, η πόλη αυτή οφείλει να διαθέτει τις κατάλ-
ληλες υποδομές προκειμένου να εξυπηρετήσει 
τον μεγάλο αριθμό εμπόρων και ταξιδιωτών. 
Για τον λόγο αυτό, οικοδομείται ένας σημαντι-
κός αριθμός χανίων και χώρων εξυπηρέτησης, 
που, σύμφωνα με τους περιηγητές της εποχής, 
συγκεντρώνεται γύρω από την σημερινή πλα-
τεία εμπορίου και στην δυτική είσοδο της πόλης. 
Το 1913 το ιστορικό κέντρο των Σερρών καίγεται  
από πυρκαγιά των Βουλγάρων, η οποία κατα-
στρέφει τα περισσότερα χάνια της πόλης. Όσα 
από αυτά σώθηκαν, λειτούργησαν μέχρι το 1965, 
που έκλεισαν οριστικά. Τα πιο γνωστά από αυτά 
ήταν το χάνι Ηλιάδη, στην πλατεία εμπορίου, 
και το χάνι του Τράικου κοντά στη συνοικία των 
Καμενικίων.33

33. ό.π., σελ. 162-164

Εικόνα 44: Το χάνι Μεταλλίδη

Εικόνα 45: Χάνι στη Βέροια
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Συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στο χάνι Ηλιάδη 
των Σερρών και το χάνι Κορυτσά της Θεσσα-
λονίκης

Σε αυτό το σημείο, για την καλύτερη κατανόηση 
των τυπολογικών και μορφολογικών σχέσεων 
ανάμεσα στα χάνια της Θεσσαλονίκης και άλλων 
ελλαδικών πόλεων, ακολουθεί μια συγκριτική 
ανάλυση μεταξύ του χανιού Ηλιάδη των Σερρών 
και του Κορυτσά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το 
χάνι Ηλιάδη, που μελετήθηκε αναλυτικά πριν την 
κατεδάφισή του, διέθετε, όπως και το Κορυτσά, 
όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός τυπικού 
αστικού χανιού. Η τυπολογία και των δύο κτι-
σμάτων παρουσιάζει εμφανείς ομοιότητες. Απο-
τελούνταν από μια περιμετρική κάτοψη γύρω 
από μια εσωτερική αυλή. Ειδικότερα για το χάνι 
Ηλιάδη, έχουν καταγραφεί στην αυλή μια βρύ-
ση, φωτιά για το πετάλωμα των ζώων, πηγάδι 
και παχνιά, όπου έδεναν συνήθως τα ζώα. ΄Αλ-
λοι χώροι στο εσωτερικό της αυλής ήταν το πε 

ταλωτήδικο και καράδικο για τα άλογα, ενώ 
υπήρχε και στάβλος που χρησιμοποιούνταν 
σπάνια. Στις πλευρές με επαφή με τον δρόμο στο 
ισόγειο φιλοξενούσαν καταστήματα, ενώ στον 
όροφο βρίσκονταν τα δωμάτια για ξεκούραση 
των ταξιδιωτών. Τα δωμάτια δεν διέθεταν θέρ-
μανση και η μόνη επίπλωση που διέθεταν ήταν 
μια ψάθα ή ένα στρώμα από τζίβα. Μπροστά 
από τα δωμάτια υπήρχε ένας ημιυπαίθριος χώ-
ρος, που χρησίμευε ως διάδρομος για την κίνηση 
στον όροφο, το λεγόμενο χαγιάτι. Η πρόσβαση 
σε αυτό γινόταν με ξύλινες σκάλες. Μορφολογι-
κά, από φωτογραφικό υλικό που έχει διασωθεί 
από το χάνι Ηλιάδη, φαίνεται πως, όπως και το 
Κορυτσά, είχε απλό χαρακτήρα, χωρίς πολλά δι-
ακοσμητικά στοιχεία, με συμμετρικά ανοίγματα 
στον όροφο, και ενδεχομένως στα καταστήμα-
τα του ισογείου. Και στα δύο κτίρια, η κεντρική 
είσοδος βρισκόταν συμμετρικά της όψης, ενώ 
υπήρχε και δευτερεύουσα πύλη, αποκλειστικά 
για τους πεζούς.

Εικόνα 46: Άποψη του Κορυτσά χάνι, πριν την καθαί-
ρεση του ορόφου

Εικόνα 47: Άποψη της εσωτερικής αυλής στο χάνι Κο-
ρυτσά
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Εικόνες 48,49: Κάτοψη ισογείου και ορόφου του χα-
νιού Ηλιάδη, στις Σέρρες με επισήμανση των επιμέ-
ρους χώρων (Από πάνω: κάτοψη ισογείου, κάτοψη 
ορόφου)

Εικόνα 50: Σχέδια χανίου Κορυτσά με επισήμανση των 
χώρων του ορόφου(Από πάνω: όψη, τομή, κάτοψη 
ορόφου
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Ομοιότητες εμφανίζονται και στην κατα-
σκευαστική τους δομή, καθώς τόσο το χάνι 
Κορυτσά, όσο και το χάνι Ηλιάδη, είναι κτι-
σμένα στο ισόγειο από λιθοδομή και στον 
όροφο από τσατμά. Φαίνεται, λοιπόν, πως 
οι δύο αυτές κατασκευές, σχεδιασμένες την 

ίδια περίπου χρονική περίοδο, αλλά σε δι-
αφορετικό τόπο, διατηρούν σχεδόν τα ίδια 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, γεγονός που αποδεικνύει την παρά-
δοση που εμφανίζεται γύρω από τον σχεδια-
σμό του τυπικού αστικού χανιού τον 19ο αιώνα.

Εικόνες 51,52: Απόψεις του χανιού Ηλιάδη, των Σερρών, από τον δρόμο
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Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελί-
ξεις που διαδραματίστηκαν στον χώρο της Θεσ-
σαλονίκης τον 18ο και 19ο αιώνα αποτέλεσαν κα-
θοριστικό παράγοντα για την ανοικοδόμηση και 
ανάπτυξη των χανιών. Τα χάνια αποτέλεσαν, αν 
μη τι άλλο, την πρώτη μορφή φιλοξενίας, έναν 
πρόδρομο των ξενοδοχείων. Γι’ αυτό, η μελέτη 
και ανάλυσή τους δίνει χρήσιμα στοιχεία για τον 
χαρακτήρα  που είχε η φιλοξενία εκείνη την πε-
ρίοδο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο 
τύπος κτιρίου προσαρμόστηκε στις αστικές με-
ταβολές του 20ου αιώνα, με την εμφάνιση των 
πρώτων ξενοδοχείων, παίρνοντας την χρήση 
εμπορικής στοάς, διατηρώντας, ωστόσο, τις βα-
σικές συνθετικές του αρχές.

1.6 

Συμπεράσματα
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Εικόνα 53: Η παραλιακή οδός το 1917. Στη φωτογραφία φαίνονται οι εργασίες του σιδηρόδρομου που περνά από 
την παραλιακή
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2.1
Ιστορικό και κοινωνικό 

πλαίσιο του χώρου της 
Θεσσαλονίκης στα τέλη του 

19ου αιώνα

Ο εκσυγχρονισμός της Θεσσαλονίκης ξεκινά στο 
τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και εντάσσε-
ται στο γενικότερο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων 
του Tanzimat για «δυτικοποίηση» της κοινωνίας 
της πόλης και απαλλαγή από τον θρησκευτικό 
νόμο. Μια σειρά επεμβάσεων εκσυγχρονισμού 
της λειτουργίας της πόλης, εξαιτίας της εισα-
γωγής νέων τεχνολογιών και οικοδομικών κα-
νονισμών, οδηγούν στην ανοικοδόμηση νέων 
κτιριακών τύπων, προκειμένου να καλύψουν 
τις νέες λειτουργικές και στεγαστικές ανάγκες.34 

Από το 1874 έως το 1896 η πόλη συνδέεται σι-
δηροδρομικά με το Μοναστήρι, το Βελιγράδι και 
την Κωνσταντινούπολη, ενώ αρχίζει και η κατα-
σκευή του λιμανιού και της γύρω περιοχής του, 
ως βασικής λειτουργικής επέκτασης. Η κίνηση 
των εμπορικών και επιβατικών πλοίων αυξά-
νεται τόσο, με αποτέλεσμα η Θεσσαλονίκη να 
αποτελέσει βασικό σταθμό στα δρομολόγια των 
σπουδαιότερων ναυτιλιακών εταιρειών. 35

Σταδιακά τα ιππήλατα μέσα μεταφοράς καταρ-
γούνται, το βιοτικό επίπεδο ενός μέρους των 
κατοίκων της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει άνο-
δο και η σταδιακή κατάργηση των γεωφυσικών 
συνόρων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των 
επισκεπτών για λόγους αναψυχής. 36

Κατά συνέπεια, είναι επόμενο όλα τα παραπάνω 
γεγονότα να επηρεάσουν τον τρόπο φιλοξενί-
ας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζεται 
μια πρωτοφανής ανοικοδόμηση μιας σειράς από 
σύγχρονα ξενοδοχεία 37, με αποτέλεσμα τα χά-
νια, με την πάροδο του χρόνου, να  αλλάξουν 
χρήση, μετατρεπόμενα είτε σε επαγγελματικές 
και εμπορικές στοές, όπως περιγράφηκε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, είτε σε πανδοχεία, 38 
και τελικά να εγκαταλειφθούν. Έτσι, τα παρα-
δοσιακά χάνια του 19ου αιώνα υποβαθμίζονται, 
δίνοντας την σειρά τους σε ξενοδοχεία ευρωπα-
ϊκών προδιαγραφών.

34. Κολώνας Β., (2015), Εκατό χρόνια φιλοξενίας, τα ξενοδο-
χεία της Θεσσαλονίκης (1914-1014), Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, σελ.19
35. ό.π., σελ.19
36. ό.π., σελ.12
37. ό.π., σελ.19
38.Γρηγορίου Αλέξανδρος. Χ , 2003, ό.π., σελ. 14
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2.2
Γενική καταγραφή των 
πρώτων ξενοδοχείων 
της Θεσσαλονίκης με 
σχολιασμό της διασποράς

Τα πρώτα ξενοδοχεία αυτής της περιόδου 
εντοπίζονται στην φραγκική συνοικία, τον 
λεγόμενο Φραγκομαχαλά, γύρω από την 
εκκλησία των καθολικών και το νοσοκο-
μείο των Αδελφών του Ελέους. Εδώ, έκα-
ναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κατοικίες 
δυτικού τύπου, χτισμένες από πλούσιους 
εμπόρους, συνήθως ξένης υπηκοότητας, 
όπως ο Αλλατίνι, Άμποττ κ.ά. Αργότερα, οι 
χρήσεις γης άλλαξαν και στεγάστηκαν στην 
περιοχή υποκαταστήματα τραπεζών και ξέ-
νων εμπορικών οίκων. Αυτή η εξέλιξη είχε 
ως αποτέλεσμα να «ανέβουν» οι αξίες γης 
στην περιοχή και να δημιουργηθούν κέντρα 
επιχειρησιακής και οικονομικής δραστηριό-
τητας, καθιστώντας τη φράγκικη συνοικία 
το κέντρο της οικονομικής λειτουργίας της 
πόλης. Αν λάβει κανείς υπόψιν του όλα τα 
παραπάνω και σε συνδυασμό με την γειτ-
νίαση με τους δύο σιδηροδρομικούς σταθ-
μούς της  Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνεται 
πως δεν είναι τυχαία η ανοικοδόμηση των 
νέων ξενοδοχείων στην περιοχή του Φρα-
γκομαχαλά.39

Μετά την κατεδάφιση των θαλάσσιων τει-
χών της Θεσσαλονίκης το 1874, διαμορφώ-
νονται σταδιακά το παραλιακό μέτωπο και 
η προκυμαία, με αποτέλεσμα την εγκατά-
σταση νέων παραλιακών ξενοδοχείων, ο 
αριθμός των οποίων αυξάνεται σημαντικά 
με την ολοκλήρωση των εργασιών κατα-
σκευής του νέου λιμανιού στα 1903-1904. 
Αυτά τα πρώτα ξενοδοχεία συναντώνται 
στους ταξιδιωτικούς οδηγούς της επο-
χής. Στον «Joanna», του 1902, αναφέρονται 
τα παραλιακά ξενοδοχεία «Imperial» και 
«Royal», ενώ στον «Baedeker», του 1905, εμ-
φανίζονται τα «Olympos Palace» και «Grand 
Hotel d’Angleterre», εκατέρωθεν της πλατει-
ας Ολύμπου (σημ. Ελευθερίας).40

Η πλατεία Ελευθερίας γίνεται , μαζί με τον 
Φραγκομαχαλά και την παραλιακή οδό, ο 
τρίτος πόλος έλξης της κοινωνικής ζωής 
της πόλης, γύρω από την οποία χτίζονται, 
σταδιακά μέχρι και το 1912, αρκετά ξενοδο-
χεία. Η πλατεία Ελευθερίας, παίρνοντας την 
τελική της μορφή, που μέχρι τότε αποτε-
λούσε απλώς μια διάνοιξη της οδού Sambri 
Pasa (σημ. Βενιζέλου), μεταμορφώνεται στο 
απόλυτο κέντρο της κοινωνικής και πολιτι-
κής ζωής της πόλης. Εδώ, θα ανοικοδομη-
θεί το υποκατάστημα του βιεννέζικου οίκου 
Stein και των ξενοδοχείων Royal και Hotel 
de Rome. Άλλα σημαντικά ξενοδοχεία που 
ανοικοδομούνται  είναι: Αμερική, Bristol και 
Παρθενών, Μητρόπολις , Σέρραι , Παρνασ-
σός και Continental.41

39. Κολώνας Β., (2015), ό.π., σελ.19-20
40. ό.π., σελ.25-26
41. ό.π., σελ.29-30
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Πέρα από τους τρεις αυτούς πόλους, ελάχι-
στα είναι τα ξενοδοχεία αντίστοιχων προδι-
αγραφών που κτίζονται αυτή την περίοδο. 
Ορισμένα από αυτά είναι τα  «Grand Hotel» 
(1905), «Grand Hotel d’Egypte» (1909) και το 
«Hotel de Paris» στην Εγνατία. Στην ευρύ-
τερη περιοχή λειτουργούν και ξενοδοχεία 
μικρότερης κλίμακας, όπως τα «Ιωάννινα» 
στην Εγνατία και η «Μεγάλη Βρετανία» στην 
Αταλίδων.42

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή για τα πιο 
γνωστά ξενοδοχεία της εποχής, καθώς και συ-
γκεντρωτικός πίνακας.

1. Ρουαγιάλ
Πρόκειται για ένα από τα πρώτα ξενοδοχεία της 
Θεσσαλονίκης που λειτούργησε το 1872. Ήταν 
ιδιοκτησίας Αντώνη Τρακάλη, γνωστού επιχει-
ρηματία της εποχής. Η αρχική του τοποθεσία, 
σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό, ήταν στην 
παραλιακή οδό, κοντά στην πλατεία ελευθερίας, 
ωστόσο τον Οκτώβριο του 1877 μεταφέρθηκε 
λίγο πιο πάνω και στην θέση του χτίστηκε το 
«Μέγα ξενοδοχείο της Αγγλίας». Το ξενοδοχείο 
διέθετε και αίθουσες χορού για συλλόγους. Στα-
μάτησε τη λειτουργία του το 1890, αφού υπέστη 
τεράστιες καταστροφές από την πυρκαγιά του 
ίδιου έτους.43

2. Ιμπέριαλ
Μετά την καταστροφή του Ρουαγιάλ από την 
πυρκαγιά, ο Τρακάλης αποφάσισε να αναγεί-
ρει ένα νέο ξενοδοχείο, στο ίδιο οικόπεδο που 
βρισκόταν το παλιό. Τα εγκαίνια έγιναν τον Σε-
πτέμβριο του 1892. Στοιχεία για το ξενοδοχείο 
δίνονται από την εφημερίδα «Φάρος της Μα-
κεδονίας», η οποία περιγράφει, μεταξύ άλλων, 
πως πρόκειται για αυτοκρατορικό ξενοδοχείο, 
με πλούσια διακόσμηση, που κατατάσσεται στην  
πρώτη τάξη και συναγωνίζεται ξενοδοχεία ευ-
ρωπαϊκών προδιαγραφών. «Στο εστιατόριο και 

το ξενοδοχείο επικρατεί καθαριότητα και περι-
ποίηση που αφήνει τους επισκέπτες ευχαριστη-
μένους». Το ξενοδοχείο υπέστη σοβαρές ζημιές 
από τον σεισμό του 1902, ωστόσο συνέχισε τη 
λειτουργία του. Κατά πάσα πιθανότητα, που-
λήθηκε το 1905-1906 στον τραπεζίτη Suki-Efenti. 
Στον Πανελλήνιο Οδηγό Επιχειρήσεων του 1915 
εμφανίζεται στην Λεωφόρο Νίκης 9, με διευθυ-
ντή τον Τζιώμου. Η λειτουργία του σταμάτησε 
οριστικά μετά από την ολοκληρωτική κατα-
στροφή του από την πυρκαγιά του 1917.44

42. ό.π., σελ.30-31
43. Γρηγορίου Αλέξανδρος. Χ , 2003, Χάνια, πανδοχεία, ξενο-
δοχεία της Θεσσαλονίκης 1875-1917, Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, σελ.55-56
44. ό.π. σελ.57-59

Εικόνα 54: Άποψη της παραλιακής οδού της Θεσσα-
λονίκης, το 1916. Με μαύρο βελάκι υποδεικνύεται το 
ξενοδοχείο «Ιμπέριαλ», του Αντώνη Τρακάλη. Πρόκει-
ται για κτίριο χτισμένο στο πρώην «Ρουαγιάλ» του 
ίδιου επιχειρηματία, που καταστράφηκε το 1890.
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3. Μέγα Ξενοδοχείο της Αγγλίας
Κτισμένο το 1875, στη συμβολή των οδών Βενιζέ-
λου και Λεωφόρου Νίκης, το «Μέγα ξενοδοχείο 
της Αγγλίας» ήταν από τα πιο φημισμένα και πο-
λυτελή ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. Στο ισό-
γειό του λειτουργούσε το γνωστό, για την επο-
χή, καφεζυθοπωλείο «Κρύσταλ» , που αποτέλεσε 
σημείο αναφοράς της πόλης για πολλά χρόνια, 
καθώς ήταν μέρος συγκέντρωσης εύπορων επι-
χειρηματιών, ανθρώπων της αριστοκρατικής 
τάξης και αξιωματικών των Συμμάχων. Εκτός 
από το καφέ στο ισόγειο, υπήρχε και εστιατόριο 
πολυτελείας στον πρώτο όροφο, που χρησιμο-
ποιούνταν επίσης για χορούς και δεξιώσεις. Το 
ξενοδοχείο, που διέθετε 17 δωμάτια, καταστρά-
φηκε από την μεγάλη πυρκαγιά του 1917. 45

4. Όλυμπος
Ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο της Αγ-
γλίας, στην παραλιακή οδό, βρισκόταν τοπο-
θετημένο το ξενοδοχείο Τέρψη θέα, που το 1884 
μετονομάστηκε σε «Όλυμπος» και άνηκε στον 
Αχμέτ Καπαντζή. Το 1887 νοικιάστηκε σε κάποιον 
άγνωστο και το ίδιο έτος ξεκίνησαν διαδικασίες 
ανακαίνισης.  Αποτέλεσμα αυτής της ανακαίνι-
σης ήταν το ξενοδοχείο να γίνει πολυτελείας και 
να μετονομασθεί σε «Όλυμπος παλάς».46

Εικόνα 56: Το «Μέγα Ξενοδοχείο της Αγγλίας»  στην 
πλατεία Ελευθερίας

5. Όλυμπος Παλάς
Μετά την ολική ανακαίνισή του, το ξενοδοχείο 
που βρισκόταν στην οδό Κουντουριώτου και 
Βενιζέλου γωνία, θα μονοπωλήσει την κοσμική 
ζωή της πόλης, μαζί με τα υπόλοιπα παραλιακά 
ξενοδοχεία. Αποτέλεσε τόπο συνάντησης τρα-
πεζιτών, επιχειρηματιών και διανοούμενων της 
εποχής. Στο ισόγειό του λειτουργούσε ήδη από 
το 1883 το ζυθοποιείο «Όλυμπος». Το 1915 κτί-
στηκε ακριβώς δίπλα του και ένα πενταόροφο 
ξενοδοχείο, στη θέση της παλιάς «Επτανήσου», 
που αποτέλεσε προέκταση του πρώτου. Τα δύο 
κτίρια επικοινωνούσαν μεταξύ τους εσωτερικά 
και διέθεταν συνολικά 60 δωμάτια. Ορισμένες 
από τις παροχές τους ήταν η κεντρική θέρμανση 
και ο ανελκυστήρας, ενώ διέθεταν και πολυτε-
λές εστιατόριο με διεθνή κουζίνα. Φυσικά, ούτε 
από αυτό το ξενοδοχείο έλειπαν τα πολυτελή 
σαλόνια, στους χώρους των οποίων οργάνωναν 
χορούς και δεξιώσεις οι αριστοκράτες Θεσσαλο-
νικείς της εποχής. Και αυτό το ξενοδοχείο κατα-
στράφηκε από την πυρκαγιά του 1917.47

Εικόνα 55: Άποψη του «Όλυμπος Παλάς» πριν την 
ανέγερση του πενταόροφου , ακριβώς δίπλα του

45. ό.π. σελ. 61-65
46. ό.π. σελ. 67
47. ό.π. σελ. 69-73
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6. Ξενοδοχείο της Ρώμης
Αποτέλεσε και αυτό ένα από τα πρώτης κατηγο-
ρίας ξενοδοχεία στην πλατεία Ελευθερίας. Τοπο-
θετημένο στην γωνία Βενιζέλου και Βουλγαρο-
κτόνου (σημ. Προξένου Κορομηλά), στέγαζε στο 
ισόγειό του το φημισμένο καφέ «Φλόκα». Στον 
1ο όροφο λειτουργούσε το ξακουστό εστιατόριο 
«Bastasini». Το ξενοδοχείο ακολούθησε την τύχη 
των περισσότερων ξενοδοχείων που καταστρά-
φηκαν από την πυρκαγιά του 1917.48

Εικόνα 57: Η πλατεία Ολύμπου (σημ. Πλατεία Ελευθε-
ρίας), στην οποία διακρίνονται τα ξενοδοχεία «Όλυ-
μπος Παλάς», «Ρουαγιάλ», «Ξενοδοχείο της Ρώμης»,  
«Παρνασσός» και «Μέγα Ξενοδοχείο της Αγγλίας»

8. Κολόμπο
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
φημισμένα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης αυτή 
την εποχή. Ιδιοκτήτης του αποτέλεσε ο Giacomo 
Colombo, αρχιμηχανικός της εταιρίας κατασκευ-
ής της σιδηροδρομικής γραμμής της Μακεδονί-
ας. Το ξενοδοχείο βρισκόταν επί της σημερινής 
οδού Βαλαωρίτου και Τύπου γωνία, απέναντι 
από την Οθωμανική Τράπεζα. Στο ισόγειό του 
λειτουργούσε πολυτελής αίθουσα-café, ενώ διέ-
θετε και εστιατόριο, φημισμένο για τα εδέσματά 
του και τις υψηλές του τιμές. Δεν ήταν λίγες οι 
φορές που στις πολυτελείς του αίθουσες φιλο-
ξενούνταν χοροί και δεξιώσεις επιφανών πολι-
τών την εποχής. Μια από αυτές αποτέλεσε και 
ο χορός που διοργανώθηκε στις 19 Μαΐου 1888, 
για τον εορτασμό της σιδηροδρομικής σύνδε-
σης Βελιγραδίου- Θεσσαλονίκης. Στο τρένο ,που 
έφτασε από το Βελιγράδι, οι επιβάτες, 100 στον 
αριθμό,  ήταν επιχειρηματίες, διευθυντές τραπε-
ζών, μεγαλοεκδότες, διπλωμάτες, στρατιωτικοί 
και πολιτικοί. Ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι 
που κατέγραψαν το σημαντικό αυτό γεγονός. 
Το ξενοδοχείο Κολόμπο φιλοξενούσε, μεταξύ 
άλλων, και διάσημους καλλιτέχνες από την Ευ-
ρώπη, οι οποίοι στους κήπους του έδιναν συχνά 
παραστάσεις. Η αίγλη αυτού του ξενοδοχείου 
άρχισε να χάνεται κατά την πρώτη δεκαετία 
του 1900. Είχε προηγηθεί βέβαια η πώλησή του 
από τον Κολόμπο, το 1897, σε άγνωστο αγορα-
στή. Ωστόσο, κύρια αιτία για την σταδιακή του 
εγκατάλειψη φαίνεται πως αποτέλεσε η ανοι-
κοδόμηση ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στην 
προκυμαία, του «Σπλέντιτ Πάλλας», που μονο-
πώλησε το ενδιαφέρον της ελίτ της κοινωνίας 
της Θεσσαλονίκης. Αν και καταστράφηκε μερι-
κώς από την πυρκαγιά του 1917, συνέχισε τη λει-
τουργία του για μερικά χρόνια ακόμα, έχοντας 
χάσει, όμως, οριστικά την παλιά του γοητεία. 50

7. Ξενοδοχείο Bristol
Το ξενοδοχείο Μπρίστολ κτίστηκε στη συμβολή 
των οδών Κατούνη και Οπλοποιού, στις αρχές 
του 19ου αιώνα, και αρχικά λειτουργούσε ως 
οθωμανικό ταχυδρομείο. Το 1917 υπέστη σοβα-
ρές ζημιές από την πυρκαγιά, ωστόσο δεν κα-
ταστράφηκε ολοκληρωτικά. Το 1921 αγοράστηκε 
από τον Ιωσήφ Σανιτούδη, ο οποίος αποκατέ-
στησε τις ζημιές και το νοίκιασε στην οικογένεια 
Τρομπάκα, που το μετέτρεψε σε ξενοδοχείο. Το 
κτίριο σώζεται μέχρι σήμερα με την ίδια χρήση 
και αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα ξενοδο-
χεία της πόλης.49

48. ό.π. σελ. 73-34
49. Φραγκουδη, Χ.(2016), Τhessarchitecture, Διαθέσιμο σε 
https://thessarchitecture.wordpress.com/2016/04/18/ξενοδοχει-
ο-bristol-οθωμανικο-ταχυδρομειο/, (Ανακτήθηκε 2/5/2020) 50. Γρηγορίου Αλέξανδρος. Χ, ό.π. σελ. 79-84
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9. Αμερική
Το κτίριο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών 
Κατούνη 5, Αιγύπτου και Οπλοποιού στα Λα-
δάδικα. Δεν σώζονται στοιχεία για την ακριβή 
ημερομηνία ανέγερσής του, ωστόσο θεωρείται 
βέβαιο πως χτίστηκε πριν το 1912, καθώς, από 
ταχυδρομικό δελτάριο πριν από αυτό το έτος, 
φαίνεται η περιοχή των σημερινών Λαδάδικων 
και το συγκεκριμένο κτίριο. Στην αρχική του 
φάση, το κτίριο αποτελούνταν από ισόγειο και 
δύο ορόφους. Στο ισόγειο στεγάζονταν ένα κου-
ρείο και ένα παντοπωλείο, ενώ στους ορόφους 
υπήρχε το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο αποτελεί 
ένα από τα ελάχιστα κτίρια που σώθηκαν από 
την πυρκαγιά του 1917, στην περιοχή των Λα-
δάδικων. Μετά το 1917, συνέχισε την λειτουργία 
του αυτή τη φορά με την επωνυμία «Καβάλα». 
Μετά τον σεισμό του 1978, οι όροφοι του ξενο-
δοχείου κρίθηκαν επικίνδυνοι και καθαιρέθη-
καν. Σήμερα, στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζεται 
το  μεζεδοπωλείο «Ζύθος».51

10. Σπλέντιτ
Επρόκειτο για ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδο-
χεία της εποχής, χτισμένο στην προκυμαία, με 
ιδιοκτήτες της οικογένειας Δαρβέρη και διευθυ-
ντή των Κωνσταντίνο Ρωμπαπά. Ερχόταν πρώτο 
στις προτιμήσεις, τόσο των θεσσαλονικέων όσο 
και των ξένων επισκεπτών, και όχι άδικα, κα-
θώς οι παροχές και η πολυτέλεια που προσέφερε 
στους χρήστες του ήταν δυσεύρετες εκείνη την 
εποχή. Διέθετε 60 πολυτελή δωμάτια με ατομικό 
μπάνιο και 8 σουίτες που φιλοξένησαν βασιλείς, 
στρατηγούς, πρωθυπουργούς και καλλιτέχνες. 
Στις σουίτες του διέμεναν, μεταξύ άλλων, ο δι-
άδοχος Κωνσταντίνος, ο στρατηγός Π.Δαγκλής, 
ο λοχαγός Ιωάννης Μεταξάς, ο πρωθυπουργός 
Ελευθέριος Βενιζέλος κ.ά. Στο ισόγειο λειτουργού-
σε πολυτελές εστιατόριο, ενώ στον πρώτο όρο-
φο ο επισκέπτης έβρισκε αίθουσες διαλέξεων, 
συνεδρίων και αίθουσα πιάνου. Μορφολογικά, 

Εικόνα 59: Το συγκρότημα του  «Όλυμπος Παλάς» με 
την προσθήκη του πενταώροφου κτιρίου

Εικόνα 58: Άποψη του ιστορικού ξενοδοχείου 
«Colombo»
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το ξενοδοχείο χαρακτηριζόταν τόσο από ανατο- 
λίζοντα, όσο και από δυτικά αρχιτεκτονικά στοι-
χεία, με πλούσιους διακόσμους και περίτεχνες
λεπτομέρειες. Η σύντομη ιστορία του διήρκησε 
μέχρι την πυρκαγιά του 1917, κατά την οποία κά-
ηκε ολοσχερώς. Στην θέση του χτίστηκε, αρκετά 
χρόνια αργότερα, το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα που γνώρισε ποτέ η Θεσσαλονίκη, 
το Μεντιτεράνιαν Πάλλας.52

Εικόνα 60: Το ξενοδοχείο «Σπλέντιτ», μετά την κατα-
στροφική πυρκαγιά του 1917, μεταφέρεται σε άλλο 
κτίσμα στην οδό Βασιλέως Γεωργίου

Εικόνα 61: Άποψη του «Σπλέντιτ Πάλας» στην παραλιακή οδό

51. Δούση, Μ. (2013). Η Χρήση του σιδήρου στην οικοδομική, 
από τα τέλη του 18ου έως τις αρχές του 2ου αιώνα. Η διερεύ-
νηση των ιστορικών κτιρίων με δομικό υλικό το σίδηρο στον 
Ελληνικό και ιδιαίτερα στο Βορειοελλαδικό χώρο, Διδακτορι-
κή διατριβή. Δ.Π.Θ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τόμος 6, σελ.12-13
52. Γρηγορίου Αλέξανδρος. Χ, ό.π. σελ. 94-97
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μπενεντέτι Πριν το 1875 Benedetti Πλατεία Ελευθερίας-Βενιζέλου ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ
Ρουαγιάλ 1872 Αντώνης Τρακάλης Πλατεία Ελευθερίας-Βενιζέλου ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ
Ιμπέριαλ 1892 Αντώνης Τρακάλης Λεωφόρος Νίκης 9 ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917

Ξενοδοχείο της Αγγλίας 1875 Βενιζέλου-Λεωφόρου Νίκης ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917
Τερψή Θέα 1884 Αχμέτ Καπαντζής Βενιζέλου-Κουντουριώτη ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ
Όλυμπος 1884 Αχμέτ Καπαντζής Βενιζέλου-Κουντουριώτη ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ

Όλυμπος Παλλάς 1887 Αχμέτ Καπαντζής Βενιζέλου-Κουντουριώτη ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917
Ξενοδοχείο της Ρώμης 19ος αι. Βενιζέλου-Βασιλείου Βουλγαροκτόνου ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917

Ξενοδοχείο της Ανατολής 1876 Υιοί ΧΡ.Αδάμ Φράγκων-Λέοντος Σοφού(φραγκομαχαλάς) ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1890
Ξενοδοχείο η Σμύρνη 1877 Μάξ Νορδάου ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917

Κολόμπο 19ος αι. Giacomo colombo Λέοντος Σοφού-Βαλαωρίτου ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 1917
Δελμπέρη (Βυζάντιον) 1879 Δημήτρης Δελμπέρης Στο χάνι Μουσούρη (Παλαιά ψαράδικα) ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1890

Σανκιόνι 19ος αι. Σανκιόνι Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1880
Ξενοδοχείο Καίσαρος Μαντίνι 19ος αι. -

 Νέα Ελλάς 1882 Σαλόμ Σαία Παραθαλάσσια ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Επτάνησος 1884 Κουντουριώτη ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1914
Ποσειδόν 1884 Λαδάδικα, παραπλεύρως του μακαρονοποιίου ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ 1915

Ξενοδοχείο Αποστόλου Σιώμου 1884 Απόστολος Σιώμου Προκυμαία ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ 1915
Γκερμελή 1885 Χρήστος Γκερμελής Προκυμαία ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1915
Γιαταγάνη 1886 Καμάρα(πύλη της Καλαμαριάς) ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1915

Ο Παράδεισος 1888 Ιωάννης Παντελής Απέναντι από την έπαυλη Φρειδερίκου Σαρνώ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1915
Γιλδίζ 1889 Προμηθέως-Αισώπου ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1915

Ξενοδοχείο των Ξένων 1890 ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1915
Μόναχον 1892 Προκυμαία ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1915

Το σταυροδρόμιον 1892 Αποβάθρα λιμανιού της Θεσσαλονίκης ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1915
Τηλέγραφος πριν το 1900 Βίκτωρος Ουγκώ 3-Βεροίας ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917

Γενή 1890 Στο Γενή-Χάνι ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1917
Σπλέντιτ Παλλάς πριν το 1910 οικογένεια Δαλβέρη Προκυμαία ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917

Grand Hotel 1905 Eγνατία 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1917
bristol 1860 Οπλοποιού και Κατούνη ΣΩΖΕΤΑΙ

Αμερική 1920 Κατούνη 5 και Αιγούπτου ΣΩΖΕΤΑΙ 
Παρνασσός 1912-15 Α.Ντούτσιος Βενιζέλου ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917

Π2_Κατάλογος πληροφοριών για τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης μέχρι το 1917
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Ξενοδοχείο Καίσαρος Μαντίνι 19ος αι. -

 Νέα Ελλάς 1882 Σαλόμ Σαία Παραθαλάσσια ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Επτάνησος 1884 Κουντουριώτη ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1914
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Ξενοδοχείο Αποστόλου Σιώμου 1884 Απόστολος Σιώμου Προκυμαία ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ 1915
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Σπλέντιτ Παλλάς πριν το 1910 οικογένεια Δαλβέρη Προκυμαία ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ το 1917
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Δ4_Χάρτης της Θεσσαλονίκης των αρχών του 20ου αιώνα με τα ξενοδοχεία για τα 
οποία υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για την ακριβή τους τοποθεσία
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2.3
Ανάλυση αρχιτεκτονικών 

χαρακτηριστικών 
των ξενοδοχείων της 

Θεσσαλονίκης μέχρι την 
πυρκαγιά του 1917

Από την πυρκαγιά του 1917 στη Θεσσαλονίκη 
ελάχιστα ξενοδοχεία σώθηκαν. Τα περισσότερα 
από αυτά καταστράφηκαν ολοσχερώς ή κατε-
δαφίστηκαν τα επόμενα χρόνια. Τα μοναδικά 
σωζόμενα κτίρια που λειτουργούσαν εκείνη την 
περίοδο ως ξενοδοχεία είναι το ισόγειο του ξε-
νοδοχείου «Αμερική», που σήμερα στεγάζει το 
εστιατόριο «Ζύθος», στα Λαδάδικα και το ανα-
καινισμένο «Bristol» στην οδό Κατούνη. Από τα 
υπόλοιπα κτίρια  δεν έχουν διασωθεί αρχεία 
σχεδίων, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στην τεκμηριωμένη ανάλυση των τυπολογικών, 
κατασκευαστικών και μορφολογικών τους χα-
ρακτηριστικών. Έτσι, η έρευνα θα περιοριστεί 
στον σχολιασμό των αρχιτεκτονικών τους χα-
ρακτηριστικών, μέσα από το φωτογραφικό υλι-
κό που έχει διασωθεί, την σχετική βιβλιογραφία 
που υπάρχει και προσωπικών μαρτυριών των 
περιηγητών εκείνης της εποχής.

Μορφολογία 

Σε ό,τι αφορά την μορφολογία αυτών το κτιρί-
ων, τα περισσότερα ακολουθούσαν τα εκλεκτι-
στικά πρότυπα που επικρατούσαν εκείνη την 
περίοδο στην Θεσσαλονίκη, με ελάχιστες διαφο-
ροποιήσεις στα επιμέρους στοιχεία τους.53

Τα περισσότερα από αυτά διέθεταν μεγάλα 
ανοίγματα στο ισόγειό τους, προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν τη λειτουργικότητα των κα-
ταστημάτων που φιλοξενούσαν. Στους ορό-
φους, τα ανοίγματα παρατάσσονταν με συμ-
μετρία, είτε ως παράθυρα, είτε ως εξώθυρες 
που έβγαζαν σε εξώστη, πάντα γύρω από έναν 
κεντρικό, κατακόρυφο άξονα. Ο κατακόρυφος 
αυτός άξονας του κτιρίου, διέθετε μια μνημει-
ακή είσοδο στο ισόγειο, ενώ στους ορόφους 
αποτελούνταν από εξώστη, με ιδιαίτερα διακο-
σμητικά στοιχεία, προκειμένου να διαφοροποι-
ούνται από τα υπόλοιπα στοιχεία του κτιρίου. 
Η απόληξή τους, τις περισσότερες φορές, έφε-
ρε τριγωνικό διακοσμητικό αέτωμα, με πλού-
σιο διάκοσμο. Σε πολλές περιπτώσεις, όπου τα 

Εικόνα 62: Το «Grand Hotel» στην Εγνατία οδό

53. Κολώνας Β., (2015), Εκατό χρόνια φιλοξενίας, τα ξενοδο-
χεία της Θεσσαλονίκης (1914-1014), Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, σελ. 32-33
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ξενοδοχεία διέθεταν δύο ορόφους, όπως το 
«Grand hotel» στην Εγνατία, η διακόσμηση των 
ανοιγμάτων διαφοροποιούνταν σε κάθε επίπε-
δο. Στο ένα γινόταν χρήση ορθογωνικών πλαι-
σίων με τελείωμα σε διακοσμητικό κλειδί και στο 
επόμενο το άνοιγμα τελείωνε σε τριγωνική αε-
τωματική απόληξη. 
Η υπερβολική χρήση διακόσμου ήταν πολύ χα-
ρακτηριστική για τα ξενοδοχεία της εποχής. 
Διακοσμημένα φουρούσια, τριγωνικά αετώμα-
τα σαν τελείωμα στη στέψη των ανοιγμάτων, 
έντονα διακοσμημένα κιονόκρανα, περίτεχνα 
κιγκλιδώματα σε εξώστες κ.ά., συμπλήρωναν 
την εικόνα αυτών των κτιρίων. Με αυτόν τον 
τρόπο, τα ξενοδοχεία διαφοροποιούνταν από 
τα υπόλοιπα κτίρια της πόλης, προκειμένου 
να είναι αναγνωρίσιμα από τον θεατή-πελά-
τη και να αποκτήσουν μια σημαίνουσα έντα-
ξη στον αστικό ιστό. Στα νεότερα ξενοδοχεία 
αυτής της περιόδου, όπως το «ξενοδοχείο της 
Ρώμης» και το «Όλυμπος Παλάς», στα οποία γί-
νεται φανερή η επαναληπτικότητα του τυπικού 
ορόφου, ο εκλεκτικισμός εμφανίζεται ελαφρώς 
ανανεωμένος, καθώς εντάσσονται στοιχεία 
Art Nouveau. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το 
Splendid Palace, στο οποίο η αρχιτεκτονική αμ-
φιταλαντεύεται ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση.54

Τυπολογία

Η διάταξη αυτών των κτιρίων παρουσιάζει, επί-
σης, κοινά χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρθηκε 
και προηγουμένως, κατά κανόνα, τα ξενοδοχεία 
αυτά στέγαζαν στο ισόγειό τους κάποιο κατά-
στημα εστίασης, όπως εστιατόρια ή καφενεία, 
που είχαν και αυτά την δική τους ιστορία στην 
πόλη. Διέθεταν αρκετούς χώρους υποδοχής και 
αποτελούνταν από 20-40 δωμάτια, περίπου. Τα 
μεγαλύτερα ξενοδοχεία διέθεταν περισσότερα 
δωμάτια. Οι χώροι υποδοχής ήταν ιδιαίτερα 
προσεγμένοι και επιβλητικοί με ξεχωριστές ανα-
λογίες και πολυτελή στοιχεία. Χαρακτηριστικό

δείγμα πολυτέλειας και κύρους ενός ξενοδοχεί-
ου αποτελούσε και η αίθουσα δεξιώσεων, το-
ποθετημένη συνήθως στον πρώτο όροφο του 
κτιρίου. Εκεί, διοργανώνονταν χοροί και δεξι-
ώσεις, από πολίτες που ανήκαν στην αριστο-
κρατική τάξη,  οι οποίες «φιλοξενούνταν» την 
επόμενη μέρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερί-
δων της εποχής. Από τον εξώστη αυτών των 
χώρων, έκαναν δηλώσεις σημαντικά πολιτικά 
πρόσωπα. Τα καλά ξενοδοχεία διέθεταν επίσης 
αναγνωστήριο, όπου προσφέρονταν τοπικές 
και διεθνείς εφημερίδες, ενώ αποτελούνταν και 
από γραφεία για την αλληλογραφία. Γενικότερα, 
υπήρχε η αντίληψη πως τα ξενοδοχεία όφει-
λαν να παρέχουν υπηρεσίες, στους επισκέπτες 
τους, αντίστοιχης οικειότητας και ζεστασιάς με 
αυτές των μεγαλοαστικών κατοικιών, με τέτοιο 
τρόπο όμως έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται 
η επισημότητα του χώρου και να διασφαλίζεται 
η ευπρεπής συμπεριφορά.55 Αν και δεν έχουν 
διασωθεί σχέδια κατόψεων, προκειμένου να 
οδηγηθεί η μελέτη σε σαφή συμπεράσματα για 
την τυπολογία των συγκεκριμένων κτιρίων, τα 
ανοίγματα «εν σειρά» στις όψεις τους αποδει-
κνύουν πως στο εσωτερικό υπήρχε μια συμμε-
τρία ως προς τους χώρους διαμονής, και κατά 
πάσα πιθανότητα τα δωμάτια παρατάσσονταν 
περιμετρικά του κτιρίου με θέα στον δρόμο. 
Αυτό, φυσικά, δεν αποτελεί τεκμηριωμένο συ-
μπέρασμα για την τυπολογία των ξενοδοχείων 
αυτής της εποχής, αλλά υπόθεση, με βάση τις 
παραπάνω παρατηρήσεις. Εξαίρεση αποτελεί το
Bristol, το μοναδικό σωζόμενο ξενοδοχείο αυτής 
της εποχής, που θα παρουσιαστεί παρακάτω 
και τεκμηριώνει το συμπέρασμα.

54. Κολώνας Β., (2015), ό.π., σελ. 32-33
55. Τσιτλακίδου, Α. (2010). Τα ξενοδοχεία του μεσοπολέμου 
στη Θεσσαλονίκη. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διεπιστημονικό μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «προστασία, συντήρηση και 
αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μνημείων», σελ. 86-87
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Εικόνα 63: Άποψη του εσωτερικού του  «Σπλέντιτ», όπου φαίνονται οι ανατολίζουσες διακοσμήσεις, στο σαλόνι του 
ξενοδοχείου

Κατασκευή

Η κατασκευή των ξενοδοχείων στην Θεσσαλο-
νίκη μέχρι την πυρκαγιά του 1917 ακολουθούσε 
τις κατασκευαστικές αρχές  των κτιρίων εκείνης 
της εποχής. Η πέτρα, το τούβλο και το ξύλο ήταν 
τα βασικά δομικά υλικά κατασκευής. Οι τοιχο-
ποιίες ήταν κατά κανόνα φέρουσες, με μεταλ-
λικά ή ξύλινα πατώματα να συμπληρώνουν τα 
οριζόντια στοιχεία. Η χρήση του σκυροδέματος 
δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και χρησιμοποι-
ούνταν ελάχιστα και μόνο σημειακά σε στοιχεία 
της κατασκευής. 56

Ορισμένες πληροφορίες για την κατασκευή του 
ξενοδοχείου «Splendid», μάς δίνονται από δημο-
σίευση της εποχής,  στις 25/7/1904, σύμφωνα με

την οποία, το ξενοδοχείο θα έχει θεμέλια από 
πέτρα, πλέγματα και μπετόν, υλικά απαραίτητα 
για το παραθαλάσσιο έδαφος.57 

(Ενδεχομένως εννοείται πως η κατασκευή της 
θεμελίωςης είναι από μεταλλικά σύμμικτα πα-
τώματα με μεταλλικές δοκούς και τμηματικές 
πλάκες ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος ανά-
μεσά τους)

56. Ρούπα, Ε., 2001, Πολυτελή και Κοσμοπολίτικα, 7 Ημέρες- Η 
καθημερινή, σελ. 22,23  
57.Δημοσίευση στο Facebook group «Θεσσαλονί-
κη-Χαμένη πόλη», διαθέσιμο σε https://www.facebook.
com/204212503401724/photos/pcb.797759937380308/79774632
7381669/?type=3&theater, (Ανακτήθηκε 5/5/2020)
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Κατασκευαστική δομή ξενοδοχείου «Αμερική»

Σε αυτό το σημείο, μιας και δεν υπάρχουν τεκ-
μηριωμένα στοιχεία από άλλα κτίρια, αξίζει να 
γίνει μια εκτενής αναφορά στα κατασκευαστι-
κά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου «Αμερική», 
τα οποία διερευνήθηκαν έπειτα από την μελέ-
τη αποκατάστασης του κτιρίου. Έχει ήδη ανα-
φερθεί πως το κτίριο αρχικά ήταν τριώροφο, με 
τους δύο ορόφους του να έχουν κατεδαφιστεί 
μετά τον σεισμό το 1978. 
Το ισόγειο, εξαιτίας της εμπορικής του χρήσης 
είχε ανάγκη από μεγάλα ανοίγματα, τα οποία 
εξασφαλίζονταν από πεσσούς από οπτόπλιν-
θους, μέσω μεταλλικών υπερθύρων. Σε ό,τι 
αφορά τον κατακόρυφο φέροντα οργανισμό, το 
ισόγειο αποτελείται από πεσσούς από οπτοπλιν-
θοδομή στις όψεις, χυτοσίδηρους στύλους στο 
εσωτερικό και οπτοπλινθοδομές και πεσσούς 
στις πλευρές που συνορεύει με τα όμορα οικό-
πεδα. Οι περιμετρικοί πεσσοί ήταν κατασκευα-
σμένοι από συμπαγείς οπτόπλινθους. Οι χυτοσί-
δηροι στύλοι ήταν κενοί, περίτεχνοι, υψίκορμοι 
και εδράζονταν σε θεμελιολωρίδα λιθοδομής. 
Αποτελούνταν από βάση και περίτεχνο χυτοσί-
δηρο κιονόκρανο. 58

Ο οριζόντιος οργανισμός του ισογείου στον όρο-
φο αποτελείται από κύριες δοκούς διπλού ταυ, 
που εδράζονται επί των περιμετρικών πεσσών 
και χυτοσιδήρων στύλων. Επί των δοκών αυ-
τών, αναπτύσσεται πάτωμα από δευτερεύουσες 
δοκούς διπλού ταυ, ενώ τα κενά πληρούνται με 
διάτρητα κεραμικά στοιχεία τραπεζοειδούς μορ-
φής. Στους ορόφους, ο οριζόντιος φέρων οργα-
νισμός αποτελούνταν πιθανότατα από  σιδηρο-
δοκούς και διάτρητα κεραμικά στοιχεία.59

Το κτίριο αποτελούνταν και από ενδιαφέρουσες 
αρχιτεκτονικές προεξοχές (ερκέρ) στις οδούς Αι-
γύπτου και Οπλοποιού, οι οποίες στηρίζονταν 
σε σιδηρά φουρούσια , από μεταλλικές δοκούς 
διπλού ταυ, καλυμμένα με διάκοσμο, εκλεκτι-
στικού τύπου, από επίχρισμα. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρουσιάζουν και οι γωνιακοί εξώστες, 
επί της γωνιακής απότμησης του κτιρίου, από 
τους οποίους σήμερα σώζονται μόνο αυτοί του 
1ου ορόφου.60

Εικόνα 64:  Άρθρο σε εφημερίδα που δίνει πληροφο-
ρίες σχετικά με το «Σπλέντιτ» στις 25/7/1904. Μεταξύ 
άλλων αναφέρει «Θα έχει μήκος 78 μέτρα στην πρό-
σοψή του, σε βάθος θα πιάνει μέχρι τον παράλληλο 
δρόμο (Βουλγαροκτόνου). Τα θεμέλια θα είναι πέτρα, 
πλέγματα και μπετόν, υλικά απαραίτητα για έδαφος 
παραθαλάσσιο. Η πρόσοψη θα είναι διακοσμημένη με 
λαξευμένες πέτρες από την Arles. Το ξενοδοχείο θα δι-
αθέτει 50 δωμάτια και μεγάλα σαλόνια για τις τελετές. 
Όλοι οι κανόνες υγιεινής θα τηρηθούν και όλα τα μέσα 
για την άνεση των επισκεπτών θα είναι διαθέσιμα.»

58. Δούση, Μ. (2013). Η Χρήση του σιδήρου στην οικοδομική, 
από τα τέλη του 18ου έως τις αρχές του 2ου αιώνα. Η διερεύ-
νηση των ιστορικών κτιρίων με δομικό υλικό το σίδηρο στον 
Ελληνικό και ιδιαίτερα στο Βορειοελλαδικό χώρο. Διδακτορι-
κή διατριβή. Δ.Π.Θ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Τόμος 6,  σελ. 14-16
59. ό.π., σελ. 17-18
60. ό.π., σελ. 13-14

Φαίνεται, λοιπόν, πως οι ιδιοκτήτες των πρώ-
των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης, αντιλή-
φθηκαν από νωρίς την σημασία της πολυτέλειας 
και των παροχών που οφείλει να παρέχει ένας 
χώρος φιλοξενίας, και ακολούθησαν τις ευρω-
παϊκές τάσεις σε κάθε πτυχή των νέων αυτών 
κτιριακών τύπων, προκειμένου να καλύψουν 
τις ανάγκες ακόμα και των πιο απαιτητικών 
επισκεπτών, ανταγωνιζόμενοι ξενοδοχεία αντί-
στοιχων προδιαγραφών στην Ευρώπη.
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Εικόνες 67,68: Τομές του κτιρίου, όπου διακρίνονται τα 
οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία της κατασκευής

Εικόνα 65: Διάταξη των σιδηροδοκών της οροφής του 
ισογείου

Εικόνα 66: Κατασκευαστική λεπτομέρεια του  εσωτε-
ρικού μεταλικού  σκελετού του κτιρίου
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Εικόνα 69: Άποψη του εσωτερικού του ισογείου, κατά 
τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης. Διακρίνονται οι 
χυτοσίδηροι κίονες και η μεταλική οροφή

Εικόνα 70: Άποψη του εσωτερικού του ισογείου στη 
σημερινή του μορφή
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2.4
Τα ξενοδοχεία πριν την 
πυρκαγιά του 1917 που 

σώζονται σήμερα

Από την πυρκαγιά του 1917 στη Θεσσαλονίκη 
καταστράφηκαν ολοσχερώς σχεδόν όλα τα κτί-
ρια του ιστορικού της κέντρου, ανάμεσά τους 
και πολλά ξενοδοχεία. Τα ελάχιστα που κατά-
φεραν να σωθούν και να επαναλειτουργήσουν, 
κατεδαφίστηκαν τα επόμενα χρόνια. Τα μονα-
δικά ξενοδοχεία που σώζονται σήμερα από την 
περίοδο εκείνη είναι το ισόγειο του ξενοδοχείου 
«Αμερική», που στεγάζει το εστιατόριο «Ζύθος» 
στα Λαδάδικα και το ανακαινισμένο «Bristol» 
στην οδό Κατούνη, εκεί όπου σταμάτησε η πυρ-
καγιά. Και στα δύο κτίρια, που λειτουργούν 
σήμερα, έχουν γίνει εργασίες συντήρησης και 
επεμβάσεις αποκατάστασης, προκειμένου να 
επαναλειτουργήσουν, οι οποίες παρουσιάζονται 
παρακάτω.

• Bristol
Το ιστορικό αυτό ξενοδοχείο χρονολογείται από 
το 1860 και βρίσκεται στη συμβολή των οδών 
Κατούνη με Οπλοποιού 2, στα Λαδάδικα. Η θέση 
του ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βρισκόταν 
στην περιοχή όπου αναπτύχθηκε το χονδρε-
μπόριο, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, κέντρο 
ψυχαγωγίας, με αναπτυγμένο δίκτυο τραπεζών, 
και σε μικρή απόσταση από το λιμάνι. Το κτί-
ριο περιλαμβάνει ισόγειο, μεσοπάτωμα και δύο 
ορόφους.
Τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά ακολου-
θούν τις τάσεις του εκλεκτικισμού του 19ου 
αιώνα. Συνδυάζονται αναγεννησιακά στοιχεία 
με ροκοκό και διακοσμήσεις, όπως μενταγιόν, 
ψευτοπαραστάδες και επίκρανα. Το κτίριο στο 
πέρασμα του χρόνου άλλαξε πολλές χρήσεις 
και ιδιοκτήτες. Αρχικά, σε αυτό λειτουργούσε 
το Οθωμανικό ταχυδρομείο της πόλης. Κατά 
την πυρκαγιά του 1917 υπέστη σοβαρές ζημιές, 
χωρίς όμως να καταστραφεί ολοκληρωτικά. Το 
1921 αγοράστηκε από τον  Ιωσήφ Σανιτούδη, ο 
οποίος το ενοικίασε στην οικογένεια Τρομπά-
κα, που το μετέτρεψε σε ξενοδοχείο. Κατά την 
περίοδο του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου 

Εικόνα 71: Το ξενοδοχείο «Μπρίστολ», μετά την πυρ-
καγιά του 1917

Εικόνα 72: Το ξενοδοχείο «Μπρίστολ», με την ονομα-
σία «Hotel des Postes et Telegraphes»
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επιτάχθηκε από τους Γερμανούς, ενώ μεταπολε-
μικά πέρασε στο ελληνικό κράτος. Ενδεχομένως 
το κράτος το παραχώρησε στους ιδιοκτήτες 
του, οι οποίοι έχουν ακόμα και σήμερα την δι-
αχείρισή του. Για αρκετές δεκαετίες , κατά την 
υποβάθμιση της περιοχής των Λαδάδικων, προ-
τού αποκτήσει χαρακτήρα ψυχαγωγίας, το ξε-
νοδοχείο παράκμασε. Το 1997 το κτίριο χαρακτη-
ρίστηκε  ιστορικό διατηρητέο και έργο τέχνης. 
Κατά την αποκατάσταση του κτιρίου, έγινε προ-
σπάθεια για διατήρηση της τυπολογίας του, ο 
αριθμός δωματίων μειώθηκε από 40 σε 20 και 
αξιοποιήθηκε ο ακάλυπτος χώρος. Πρόκειται για 
μια προσέγγιση-παράδειγμα για όλες τις αποκα-
ταστάσεις ιστορικών κτιρίων, καθώς κατάφερε 
να συνδυάσει το παλιό με το καινούργιο, χωρίς 
να αλλοιώσει τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του 
κτιρίου, όπως γίνεται στις περιπτώσεις μονομε-
ρούς διατήρησης του κελύφους ή των όψεων 
του κτιρίου61,62,63

• Αμερική
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφά-
λαιο, το κτίριο που φιλοξένησε το ξενοδοχείο 
«Αμερική» είναι τοποθετημένο στα Λαδάδικα 
και η αρχική του μορφή αποτελούνταν από ισό-
γειο και δύο ορόφους. Μορφολογικά, το κτίριο 
ακολουθεί τις τάσεις του εκλεκτικισμού. Έχει 
πολύ χαρακτηριστικό τονισμό της γωνίας όπου 
ενώνονται οι δύο πλευρές του, με την διαγώνια 
απότμηση, όπου βρίσκεται σήμερα η κεντρική 
είσοδος του μεζεδοπωλείου «Ζύθος». Στην οδό 
Αιγύπτου υπήρχε πλάγια εξώθυρα, με περίτεχνο 
διάκοσμο, που οδηγούσε στα ανώτερα επίπε-
δα του ξενοδοχείου. Η μελέτη αποκατάστασης 
πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 
1980, από τους Μονάκη Μιλτιάδη, πολιτικό μη-
χανικό και Τσαμουρτζή Μαρία, αρχιτέκτονα μη-
χανικό. Κατά τις εργασίες αποκατάστασης, το 
ισόγειο εντοπίστηκε χωρισμένο σε δύο μέρη με 
εσωτερική τοιχοποιία, προκειμένου να εξυπηρε-
τηθεί η χρήση των δύο καταστημάτων. Αυτή η 
κατάσταση θεωρήθηκε μεταγενέστερη επέμβα-
ση και ο μεσοτοιχία καθαιρέθηκε. Επίσης, στους 
χώρους του ισογείου υπήρχε εσωτερικό πατάρι, 
ενδεχομένως για την εξυπηρέτηση των κατα-
στημάτων, το οποίο και καθαιρέθηκε, αποκαλύ-
πτοντας την οροφή του. Τέλος, κατά την μελέτη 
αποκατάστασης, όλα τα μεταλλικά στοιχεία του 
κτιρίου εντοπίστηκαν σε καλή κατάσταση και 
συντηρήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η αντικατά-
στασή τους.64
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Εικόνα 73: Το ξενοδοχείο «Αμερική», όπως σώζεται 
σήμερα, στα Λαδάδικα

61. Φραγκούδη, Χ. (2016), Thessarchitecture,  Διαθέσιμο σε: 
https://thessarchitecture.wordpress.com/2016/04/18/%ce%be%c
e%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b5%ce%b9
%ce%bf-bristol-%ce%bf%ce%b8%cf%89%ce%bc%ce%b1%ce%b
d%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%85%ce
%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf/
(Ανακτήθηκε 15 Απριλίου, 2020).
62. Τζήμου, Κ. (2015). Τα παλιά ξενοδοχεία της πόλης. Διαθέσι-
μο σε: https://parallaximag.gr/thessaloniki/tapalia-xenodochia-
tis-polis (Ανακτήθηκε 15 Απριλίου, 2020).
63. Καμπούρη, Ε. (21 Οκτωβρίου 2001). Διατηρητέα ξενοδο-
χεία: αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός. 7 ημέρες-Η καθη-
μερινή, σελ.30-31
64. Δούση, Μ. (2013). ό.π.  σελ.12-19

Εικόνα 74: Άποψη του ξενοδοχείου «Αμερική» σε τα-
χυδρομικό δελτάρι του 1902
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Εικόνες 75,76: Άποψη των κτιρίων μετά την πυρκαγιά του 1917.  (πάνω το ξενοδοχείο «Σπλέντιτ», κάτω άποψη της παραλι-
ακή όπου διακρίνεται το «Όλυμπος Παλάς»)
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2.5
Συγκριτική ανάλυση 

ξενοδοχείων μέχρι το 1917
Αθήνα

Μια από τις πόλεις της Ελλάδος που ανέπτυξε 
ένα ισχυρό δίκτυο ξενοδοχειακών μονάδων, στα 
τέλη του 19ου αιώνα, είναι η Αθήνα. Ήδη, από το 
1813 καταγράφονται ξενοδοχεία τα οποία φιλο-
ξενούν αλλοδαπούς και περιηγητές. Με την δη-
μιουργία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 
και την ανακήρυξη της Αθήνας σε πρωτεύουσα, 
ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά και των ξένων 
υπαλλήλων, από πρεσβείες ή διάφορες αποστο-
λές, αυξάνεται. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη 
για πολλαπλασιασμό των ξενοδοχείων. Εδώ, 
όπως και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, 
τα πρώτα ξενοδοχεία ιδρύονται κυρίως από αλ-
λοδαπούς ιδιοκτήτες (Βιτάλι, Καζάλι, Μαλτέζος, 
Γάλλος Ολιβιέ κ.ά.) και προσφέρουν κατά βάση 
αντίστοιχες υπηρεσίες με αυτά του εξωτερικού. 

Τα περισσότερα από αυτά συγκεντρώνονται στο 
κέντρο της πόλης, στην περιοχή της Πλάκας, 
της πλατείας Δημοπρατηρίου και της Αιόλου. 
Τις επόμενες περιόδους, εντοπίζονται στο τέρμα 
της Αιόλου, στην πλατεία Λουδοβίκου και στην 
διασταύρωση Αιόλου και Σταδίου, ενώ κάνουν 
την εμφάνισή τους ξενοδοχεία και στην πλα-
τεία Συντάγματος. Στοιχεία για την χωροθέτησή 
τους, αλλά και για τα αρχιτεκτονικά τους χαρα-
κτηριστικά δίνονται από τις καταγραφές των 
περιηγητών που έχουν διασωθεί. Ανάμεσα σε 
αυτά, το 1836 ο L.Ross κάνει λόγο για το «hotel 
royal», ενώ ο G.Gochrane το 1836 το αναφέρει ως 
το καλύτερο. Άλλα γνωστά ξενοδοχεία της επο-
χής είναι τα «hotel de France», «hotel de Munich», 
«Βrunot’s hotel» και «hotel de Londres». Περίπου 
το 1840 γίνεται αναφορά για το «ξενοδοχείο της 
Αγγλίας», το «ξενοδοχείο της Ανατολής» και τα 
ξενοδοχεία «Αμερική», «Βόσπορος» και «Βυζά-
ντιο». Τη λίστα με τα ξενοδοχεία των επόμενων 
χρόνων συμπληρώνουν το «Ιταλία», «του Στέμ-
ματος», «Μεγάλη Βρεταννία» και «των Ξένων»65

65.. Σκαλτσά, Μ. (8 Οκτωβρίου 2000). Από τα πανδοχεία στα 
πρώτα ξενοδοχεία,. 7 Ημέρες-Η καθημερινή,σελ. 4-7.

Η Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί την μοναδική πόλη 
στην Ελλάδα και τα βαλκάνια που αρχίζει να 
αναπτύσσει ένα δίκτυο ξενοδοχείων στον αστι-
κό ιστό της, στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτή η 
περίοδος αποτελεί για όλη την Ευρώπη μια πε-
ρίοδο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Η ανά-
πτυξη της τεχνολογίας, με την εισαγωγή νέων 
δομών και εγκαταστάσεων για τις μετακινήσεις, 
και οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι μερικοί από 
τους λόγους που συντελούν σε μια αύξηση των 
μετακινήσεων και ροών ανάμεσα στα κράτη. 
Συνεπώς, η ανάγκη για κάλυψη των νέων ανα-
γκών που προκύπτουν, επηρεάζει τον τρόπο με 
τον  οποίο αντιμετωπιζόταν η φιλοξενία μέχρι 
τότε. Τα πρώτα ξενοδοχεία κάνουν την εμφάνι-
σή τους στα αστικά κέντρα, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών τους. Η παρου-
σίαση και σύγκριση ξενοδοχειακών μονάδων 
εκτός της περιοχής μελέτης βοηθάει στην καλύ-
τερη κατανόηση των αρχιτεκτονικών διαφορών 
και ομοιοτήτων τους, καθώς και στην απορροή 
χρήσιμων συμπερασμάτων για τα τυπολογικά 
και μορφολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκρι-
μένου κτιριακού τύπου, αυτή την περίοδο.
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Η μεγάλη πλειοψηφία των πρώτων ξενοδοχεί-
ων της Αθήνας δημιουργείται σε ήδη υπάρχο-
ντα κτίρια. Αρχικά, η μορφολογία των κτιρίων 
αυτών ακολουθεί  τις αρχιτεκτονικές τάσεις της 
εποχής τους, με απλά νεοκλασικά χαρακτηριστι-
κά και επιρροές από τα παλιά αθηναϊκά σπίτια, 
ενώ στη συνέχεια, παρατηρείται μια τάση προς 
τον όψιμο κλασικισμό και ,τέλος, στον εκλεκτικι-
σμό και το art-nouveau.66

Στοιχεία έχουν διασωθεί και για την εσωτερική 
διαρρύθμιση των ξενοδοχείων αυτής της επο-
χής. Συνήθως, πρόκειται για κτίρια στο ισόγειο 
των οποίων φιλοξενούνται καταστήματα εμπο-
ρίου και εστίασης, ενώ στον όροφο τα δωμάτια. 
Η κεντρική είσοδος του ξενοδοχείου τονίζεται 
ανάμεσα στα καταστήματα του ισογείου και 
πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν χώρο υποδοχής 
με κλιμακοστάσιο, το οποίο οδηγεί στα ανώτερα 
επίπεδα. Τα υπνοδωμάτια, τα οποία κατά 80% 
είναι μονόκλινα, επικοινωνούν μεταξύ τους με 
εσωτερικές πόρτες, γεγονός αρκετά σύνηθες για 
τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία. Κάθε wc αντιστοιχεί 
σε 10 περίπου κρεβάτια, ενώ δεν διαθέτουν όλα 
τα ξενοδοχεία απαραιτήτως λουτρό.67

Ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή για δύο 
ξενοδοχεία της Αθήνας τον 19ο αιώνα, για τα 
οποία διασώζονται περισσότερες πληροφορίες. 

• Αίολος
Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο που χτί-
στηκε στην Αθήνα, εξαρχής για αυτή τη χρήση. 
Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αιόλου και 
Ανδριανού και η ανοικοδόμησή του πραγματο-
ποιήθηκε το 1835, με ιδιοκτήτη τον Σταμάτη Κλε-
άνθη. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο 
και δύο ορόφους. Στο ισόγειο στεγάζονταν πέ-
ντε καταστήματα, τα οποία είχαν εσωτερική επι-
κοινωνία με τους υπόγειους χώρους, που χρησι-
μοποιούνταν ως βοηθητικοί. Η κεντρική είσοδος 
βρισκόταν στην οδό Αιόλου και η άνοδος στον 
πρώτο όροφο πραγματοποιούνταν από ένα ξύ-
λινο κλιμακοστάσιο. Εκεί, υπήρχε ο κεντρικός 
προθάλαμος, το λεγόμενο «αντρέ», και γύρω 
του 13 δωμάτια και ένας χώρος υγιεινής. Ένας 
δεύτερος προθάλαμος οδηγούσε, μέσω ενός κλι-
μακοστασίου, στο δεύτερο επίπεδο. Αυτό απο-
τελούνταν από έναν κεντρικό χώρο υποδοχής, 
άλλα δώδεκα δωμάτια και έναν ακόμα χώρο 
υγιεινής. Η πρόσβαση στην ταράτσα γινόταν 
μέσω του κεντρικού χώρου υποδοχής. Η αυλή 
του ξενοδοχείου αποτελούνταν από δύο ειδών 
πλακοστρώσεις: η μισή με βότσαλα θαλάσσης 
και η υπόλοιπη με πλάκες Τήνου. Στον χώρο της 
αυλής υπήρχε ένας ακόμα χώρος υγιεινής και 
άλλος ένας χώρος, χωρισμένος στα τρία που 
χρησίμευε πιθανό ως λουτρό ή για τις ανάγκες 
των καταστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως το 
κτίριο σώζεται και σήμερα με μικρές παρεμβά-
σεις και έχει διατηρήσει την αρχική του χρήση.68

 

66. Καρδαμίτση-Αδάμη, Μ. (8 Οκτωβρίου 2000). Μοναδικές 
κτιριολογικές περιγραφές. Η Καθημερινή, σελ.11 
67. ό.π., σελ.10
68. ό.π., σελ. 8-9

Εικόνα 77: Άποψη της πλατείας Συντάγματος, από 
καρτ ποστάλ του 19ου αιώνα, προς την οδό Φιλελ-
λήνων. Διακρίνεται το γωνιακό ξενοοδοχείο «Των ξέ-
νων».
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• Μεγάλη Βρεταννία
Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς πως το 
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» είναι το μεγα-
λύτερο και πολυτελέστερο που έχει γνωρίσει η 
πρωτεύουσα σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης 
ιστορίας της. Πρόκειται για ένα κτίριο-τοπόσημο 
στην καρδιά της Αθήνας, που συνδέεται άρρη-
κτα με την κοινωνική και πολιτική ζωή της πό-
λης και διατηρεί ακόμα και σήμερα την χρήση 
του ως ξενοδοχείο, αποτελώντας ένα από τα 
ελάχιστα εκείνης της περιόδου που έχουν δια-
σωθεί. Η επωνυμία «Μεγάλη Βρεταννία» ήταν 
ήδη γνωστή από το 1866, ωστόσο βρισκόταν 
σε διαφορετική τοποθεσία, στη γωνία Σταδίου 
και Καραγεωργή της Σερβίας. Ιδιοκτήτης ήταν ο 
Σάββας Κέντρος, ο οποίος το 1874 αγόρασε το 
ακίνητο της οικίας Δημητρίου και  συνεργάστη-
κε με τον επιχειρηματία Ευστάθιο Λάμψα, δημι-
ουργώντας, μαζί, το περίφημο ξενοδοχείο στη 
συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βασιλέ-
ως Γεωργίου, απέναντι από τη σημερινή Βουλή 
των Ελλήνων. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειω-
θεί πως ο Λαμψάς είχε ζήσει για μερικά χρόνια 
στο Παρίσι και εργάστηκε ως μάγειρας στα πιο 
φημισμένα εστιατόρια. Εκεί, γνώρισε από κοντά 
την πολυτέλεια και τις παροχές που πρόσφεραν 
τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία. Οι γνώσεις του Λαμ-
ψά και η φιλοδοξία του Κέντρου αποτέλεσαν 
τον τέλειο συνδυασμό για την δημιουργία του 
«Μεγάλη Βρεταννία». 

Το κτίριο στην αρχική του φάση σχεδιάστηκε 
από τον Δανό αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν, 
διατηρώντας τα μορφολογικά και τυπολογικά 
του στοιχεία μέχρι την ολική ανακατασκευή του, 
το 1958. Ο αρχιτέκτονας ακολούθησε το ρεύμα 
της Γαλλικής Αναγέννησης και όχι τις τάσεις του 
Νεοκλασικισμού, που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής 
εκείνη την εποχή. Αυτή η επιλογή αποτέλεσε 
μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική παραλλαγή, 
που συναντάται σε αρκετά κτίρια της Αθήνας 
εκείνη την περίοδο. Μορφολογικά, το κτίριο 
θύμιζε αντίστοιχα μέγαρα της νοτίου Γαλλίας 

Εικόνα 78: Το ξενοδοχείο «Αίολος» τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του. Αποτέλεσε το πρώτο κτίριο που σχε-
διάστηκε εξ’αρχής για να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο, 
στην Αθήνα.

Εικόνα 79: Το ξενοδοχείο «Αίολος», όπως σώζεται σή-
μερα με μικρές αλλαγές
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και Ιταλίας. Προτού περάσει στην κατοχή του 
Κέντρου, το κτίριο άλλαξε πολλούς ιδιοκτήτες. 
Αρχικός ιδιοκτήτης του κτιρίου ήταν ο Αντώ-
νιος Δημητρίου, εύπορος Έλληνας από την Τερ-
γέστη, με καταγωγή από την Λήμνο. Τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας του χρησιμοποιούνταν από 
διπλωμάτες, αυλικούς και ξένους επισήμους. 
Αργότερα, το μέγαρο πουλήθηκε στην οικογέ-
νεια Κλάδου, η οποία το ενοικίασε στη Γαλλική 
Αρχαιολογική σχολή. Κατά τη λειτουργία του ως 
ξενοδοχείο έμεινε στην ιστορία για τις πρωτο-
φανείς, για την εποχή,  ανέσεις που προσέφερε 
και τις μοναδικές του καινοτομίες. Αποτέλεσε το 
πρώτο κτίριο της Αθήνας που ηλεκτροδοτήθηκε 
από γραμμή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, 
ενώ η παροχή τρεχούμενου νερού δεν πραγμα-
τοποιήθηκε ως τις αρχές του 1920, εξαιτίας των 
προβλημάτων υδροδότησης που παρουσίαζε η 
πόλη της Αθήνας. Τους πολυτελείς χώρους υπο-
δοχής και εστίασής του κοσμούσαν έργα τέχνης, 
διάσημοι πίνακες, πολυτελή έπιπλα, ασημένια 
σερβίτσια και πορσελάνες. Δεν άργησε να απο-
τελέσει τον κόμβο της αθηναϊκής εξωστρέφειας, 
καθώς από αυτό πέρασαν οι σημαντικότερες 
προσωπικότητες της εποχής, Έλληνες και ευ-
ρωπαίοι. Η ανακατασκευή του κτιρίου πραγ-
ματοποιήθηκε τη δεκαετία του ’50, όταν αυτό 
κρίθηκε ανεπαρκές. Έπειτα από τις παρεμβάσεις 
που του επιβλήθηκαν, αποτέλεσε ένα κτίριο με 
εμφανείς τις αναγεννησιακές του τοξοστοιχίες 
και τα λαξευτά φουρούσια της, που την διαφο-
ροποιούσαν από τον αθηναϊκό νεοκλασικισμό.69

To 2001, το διοικητικό συμβούλιο της ιδιοκτήτρι-
ας εταιρίας του «Μεγάλη Βρεταννία» έλαβε την 
απόφαση για μια ριζική ανακαίνιση του ξενο-
δοχείου, ο οποία του έδωσε την σημερινή του 
μορφή.

69. Βατόπουλος, Ν. (8 Οκτωβρίου 2000). Μεγάλη Βρεταννία. 
Η Καθημερινή, σελ.13-15

Μοναστήρι

Άλλη μια βαλκανική πόλη που μελετάται είναι το 
Μοναστήρι, ή Βιτώλια, όπως ονομάζεται σήμε-
ρα. Ανήκει στη Βόρεια Μακεδονία και,σύμφω-
να με τον ιστορικό Κ.Βακαλόπουλο, υπήρξε το 
δεύτερο σε εμπορική σημασία οικονομικό κέ-
ντρο μετά τη Θεσσαλονίκη, στα μέσα του 19ου

Εικόνα 80: Γκραβούρα της δεκαετίας του 1870, όπου 
απεικονίζεται η «Μεγάλη Βρεταννία»

Εικόνα 81: Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» όπως 
σώζεται σήμερα
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αιώνα.70 Αναφορές για το Μοναστήρι γίνονται 
και από τον Β. Νικολαΐδη, που περνάει από την 
πόλη το 1849 και καταγράφει ένα μεγάλο δίκτυο 
καταστημάτων και καφενείων. Κάνει λόγο για το 
εμπόριο της πόλης, το οποίο γίνεται στις ανοι-
χτές αγορές και πλατείες, με εμπορευματικές 
συναλλαγές με το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Βιέννη 
και τη Βενετία. Δεν παραλείπει να αναφέρει για 
την ύπαρξη ευρωπαϊκών ξενοδοχείων, χανίων 
και άλλων υπηρεσιών.71

Το 1906 Federick Moore υποστηρίζει πως δεν 
υπάρχει κανένα ξενοδοχείο στην πόλη, εκτός 
από το σέρβικο «Βελιγράδι» γεγονός που αντι-
κρούουν αναφορές του Victor Berard λίγο καιρό 
νωρίτερα, σύμφωνα με τον οποίο λειτουργού-
σαν ξενοδοχεία και χάνια στην περιοχή, ενώ 
εξυμνεί το «ξενοδοχείο της Ανατολής».

Το «ξενοδοχείο της Ανατολής» χτίστηκε το 
1891, επί της οδού Χαμιδιέ. Επρόκειτο για ένα 
διώροφο, επίμηκες κτίσμα, που στο ισόγειο λει-
τουργούσαν καταστήματα και το εστιατόριο 
«πύργος του Άιφελ», ενώ στον όροφο παρατάσ-
σονταν τα δωμάτια. Η αρχική φάση του κτιρίου 
χαρακτηρίζεται από έντονα κλασικιστικά στοι-
χεία, χωρίς όμως να υπάρχουν περισσότερες δι-
αθέσιμες πληροφορίες, καθώς το κτίριο δεν έχει 
διασωθεί.

Λίγα μέτρα νοτιότερα του «ξενοδοχείου της 
Ανατολής» χτίστηκε, μερικά χρόνια αργότερα, 
το «Σύνταγμα». Μορφολογικά, το κτίριο ακο-
λούθησε νεοαναγεννησιακές και κλασικίζουσες 
επιρροές, που τού έδωσαν έναν πολυτελή χα-
ρακτήρα. Πολύ πιθανόν το κτίριο να προϋπήρχε 
ως κατοικία πριν την χρήση του ως ξενοδοχείο, 
καθώς τυπολογικά παρέπεμπε περισσότερο σε 
ευμεγέθη κατοικία.

70. Χεμίκογλου, Ε., & Καριζώνη, Α. (1994). Δραστηριότητες της 
Τράπεζας της Ανατολής στο Μοναστήρι, στα Σκόπια και στις 
Σέρρες, 1905-1911. Μακεδονικά, 29(1), σελ.95
https://epublishing.ekt.gr/el/5874/%CE%9C%CE%B1%CE%BA
%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%
AC/11229,  ανακτήθηκε 8/4/2020
71. Κωτσόπουλος Σ., Η αρχιτεκτονική του Μοναστηρίου (Βι-
τώλια). Εθνοτική συνύπαρξη και αστικοί μετασχηματισμοί 
(1863-1912), Διδακτορική διατριβή – Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2014, σελ.119

Εικόνα 82: Άποψη του «ξενοδοχείου της Ανατολής» Εικόνα 83: Το ξενοδοχείο «Βυζάντιο» 
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Παρατηρείται, λοιπόν, πως τα ξενοδοχεία του 
Μοναστηριού τον 19ο αιώνα είναι επηρεασμένα 
από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν και θα μπορού-
σε να υποθέσει κανείς πως η μετάβαση από τα 
παραδοσιακά χάνια στα πολυτελή, ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, ξενοδοχεία αποτελεί εξελικτική 
φάση, στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέ-
τοιο. Στοιχεία όπως η απομάκρυνση των ζώων, οι 
συνθήκες υγιεινής, καθώς και η αίσθηση πολυτέ-
λειας, που πρόσφεραν τα νέα ξενοδοχεία εκείνη 
την περίοδο, αναδεικνύουν τις τάσεις για εξευ-
ρωπαϊσμό και την εισαγωγή νέων συνηθειών.72

Σμύρνη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η Σμύρνη 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά 
κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι 
η περίοδος της ταχύτατης εκβιομηχάνισης, που 
φυσικά δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέα-
στη την κοσμοπολίτικη Σμύρνη. Αυτή την εποχή, 
το λιμάνι της Σμύρνης αποκτά μεγάλη σημασία 
για τη Δυτική Ευρώπη. Σε αυτό συντέλεσε και 
η σύμβαση, που υπογράφηκε μεταξύ της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας και των Ευρωπαϊκών 
κρατών,το 1838, σύμφωνα με την οποία, επιτρε-
πόταν η ανεμπόδιστη κυκλοφορία γαλλικών και 
βρετανικών εμπορευμάτων στην Ανατολή.73Ση-
μαντικό ρόλο για τις μεταφορές των εμπορευ-
μάτων διαδραμάτισαν και οι σιδηροδρομικές 
κατασκευές ,που ξεκίνησαν το 1856 και συνέδεαν 
την Σμύρνη με άλλα σημαντικά εμπορικά κέντρα, 
ενώ η διάνοιξη του θαλάσσιου μετώπου, με τις 
κατασκευές στην αποβάθρα, το 1867, συνέβαλ-
λαν στην βελτίωση της εικόνας της πόλης. Την 
ίδια περίοδο, μεταναστεύει στην πόλη ένας με-

γάλος αριθμός από ευρωπαίους πολίτες, οι 
οποίοι αναγνωρίζουν τα δυτικά  χαρακτηρι-
στικά που αρχίζει να αποκτά και αποφασίζουν 
να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι. Όλα τα παραπάνω 
γεγονότα επιδρούν και στην αρχιτεκτονική της 
πόλης, η οποία δέχεται τις επιρροές του δυτικού 
πολιτισμού, με αποτέλεσμα την ανοικοδόμηση 
ενός μεγάλου αριθμού από νέα οικοδομήματα. 
Ανάμεσα σε αυτά είναι και οι ξενοδοχειακές μο-
νάδες.
Συνολικά, έχουν καταγραφεί 65 ιστορικά ξενο-
δοχεία στην Σμύρνη. Κάποια από αυτά διατη-
ρούνται ακόμα και σήμερα, ενώ για τα υπόλοιπα 
πληροφορίες παρέχονται μόνο από φωτογραφι-
κά ντοκουμέντα και άλλες ιστορικές πηγές. Για 
την καλύτερη κατανόηση αυτών  των κτιριακών 
μονάδων, ταξινομούνται σε τέσσερις, βασικές 
κατηγορίες, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά τους 
χαρακτηριστικά.

72. Κωτσόπουλος Σ. ό.π. σελ. 274-275 
73. Χατζηιωάννου, Μ. (2016). H συγκρότηση των χριστιανι-
κών εμπορικών δικτύων στην οθωμανική Σμύρνη, 18ος-19ος 
αιώνας. Πρακτικά συνεδρίου «Σμύρνη: Η ανάπτυξη μιας μη-
τρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. - 1922)», που 
διεξήχθη σε Αθήνα. Φορέας διεξαγωγής Φιλοπρόοδος Όμιλος 
Υμηττού.

Εικόνα 84: Άποψη του λιμανιού της Σμύρνης από τη 
θάλασσα
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• Ξενοδοχεία με «περάσματα» (Passaged 
Hotels)
Από τα πρώτα ξενοδοχεία που ανοικοδομήθη-
καν στην Σμύρνη είναι αυτά που χτίστηκαν στην 
προκυμαία ( Και ή κε) και το «παραλλέλι», τον 
19ο αιώνα. Εξαιτίας της θέσης τους, τα οικόπεδα 
στην προκυμαία ήταν ακριβά, με αποτέλεσμα τα 
ξενοδοχεία να χτίζονται με την στενή τους πλευ-
ρά να κοιτάζει την θάλασσα ,το ένα δίπλα στο 
άλλο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
ξενοδοχείων «με περάσματα». Επρόκειτο για 
ανοίγματα στο ισόγειο των ξενοδοχείων, που 
διέσχιζαν το κτίριο από την μία πλευρά στην 
άλλη και εξασφάλιζαν την διέλευση και από δύο 
πλευρές του ξενοδοχείου. Σε όσα ξενοδοχεία η 
δίοδος βρισκόταν στο κέντρο του κτιρίου ονο-
μαζόταν «σχέδιο κεντρικού περάσματος», ενώ 
σε αυτά που η δίοδος βρισκόταν σε οποιαδήπο-
τε από τις τέσσερις πλευρές ονομαζόταν «σχέδιο 
πλαϊνού περάσματος». Εκτός από τις διόδους, 
στο ισόγειο λειτουργούσαν καφέ, μπαρ, εστια-
τόρια, καταστήματα, αποθήκες και οι αίθουσες 
του ξενοδοχείου. Τα καφέ και εστιατόρια βρι-
σκόντουσαν στην κεντρική όψη του κτιρίου και 
αποτελούσαν προέκταση της προκυμαίας. 

Μερικά από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία αυ-
τής της κατηγορίας ήταν το «Hotel Kraemer 
Palace», «Commune», «Grand Huck» (πρώην Deux 
Augustes),  «Edremit», «Egypte», «Epire», «Ιωάννι-
να», «Hotel de Londres», «Μακεδονία», «Ρούμε-
λη» και ένα δίπλα στο ρωσικό ταχυδρομείο το 
και το «Ελπινίκη». Στα ξενοδοχεία αυτά η πρό-
σβαση στα υψηλότερα επίπεδα γινόταν με μία 
σκάλα που υπήρχε στο μέσο του περάσματος. 
Ήταν συνήθως διώροφα ή τριώροφα κτίσματα 
και σπανιότερα διέθεταν τέταρτο επίπεδο. Η 
αρχιτεκτονική τους ήταν άμεσα επηρεασμένη 
από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με νεοκλασικές 
αναφορές. Καθότι δεν υπάρχουν αρχεία σχεδί-
ων από αυτά τα ξενοδοχεία, τα μορφολογικά 
τους χαρακτηριστικά αναλύονται με βάση το 

διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό. Μέσω αυτού, γί-
νεται σαφής η έμφαση στο πέρασμα του κτιρίου, 
μέσω του τονισμού του κεντρικού άξονα, στις 
περιπτώσεις των ξενοδοχείων με κεντρικά πε-
ράσματα. Κατά μήκος του κεντρικού άξονα, στην 
οροφή του κτιρίου, υπάρχει ψηλό στηθαίο ή αε-
τωματική απόληξη ή και τα δύο σε συνδυασμό. 
Η συμμετρία κυριαρχεί, όπως και ο διαχωρισμός 
του κάθε επιπέδου, μέσω διαφορετικού διακό-
σμου ή ανοιγμάτων. Στους ορόφους υπάρχουν 
προεξοχές, όπως μπαλκόνια, κυρίως κατά μήκος 
του κεντρικού άξονα, ή παράθυρα με μπαλού-
στρες στα άκρα. Οι πόρτες συχνά φέρουν ημικυ-
κλικές καμάρες, ενώ τα παράθυρα εμφανίζονται 
σε διάφορους τύπους. Τις όψεις συμπληρώνουν 
διακοσμητικά στοιχεία, όπως στολίδια, ανάγλυ-
φα, φουρούσια, διακοσμητικά γείσα και κιγκλι-
δώματα. Συχνά η επιγραφή του ξενοδοχείου το-
ποθετείται πάνω από το στηθαίο, ή το αέτωμα, ή 
σε κάποιο σημείο της όψης με μεγάλα γράμματα.

Εικόνα 85:  Απεικόνιση του ξενοοδοχείου «Huck» στη 
συνοικία Κε της Σμύρνης
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• Ξενοδοχεία με πλαϊνή είσοδο
Αυτή η κατηγορία ξενοδοχείων περιλαμβάνει 
όσα βρίσκονται σε γωνιακά οικόπεδα, ανάμεσα 
στην οδό της προκυμαίας και την παράλληλή 
της, στα σημεία όπου δημιουργούνται παράδρο-
μοι, κάθετα σε αυτές. Διαθέτουν επομένως τρεις 
όψεις, αντί για δύο. Σε αυτά τα ξενοδοχεία, το πέ-
ρασμα δημιουργείται στην πλάγια πλευρά, κατά 
μήκος του παράδρομου. Έτσι, το κλιμακοστάσιο 
και η αίθουσα του ξενοδοχείου βρίσκονται απέ-
ναντι από την είσοδο, ενώ τα καφέ και εστια-
τόρια έχουν την κεντρική τους πρόσοψη σε μία 
από τις παράλληλες οδούς. Τέτοια ξενοδοχεία εί-
ναι το , «Ile Metelin» ,«Lespos et Kidonie», «Ανατο-
λή», «Κωνσταντινούπολη» και «Alexandrie» , που 
είναι το μόνο για το οποίο έχουμε σαφή εικόνα 
της αρχιτεκτονικής του. Το συγκεκριμένο ξενο-
δοχείο αποτελείται από ισόγειο, ημιώροφο και 
δύο ορόφους. Στην όψη του κτιρίου κυριαρχεί η 

συμμετρία με διακοσμητικά γείσα μεταξύ των 
ορόφων. Μεταξύ άλλων διαθέτει  μπαλκόνια 
με φουρούσια στην πρόσοψη, διακοσμητικά αε-
τώματα και τονισμένο ισόγειο. Η επιγραφή του 
ξενοδοχείου βρίσκεται τοποθετημένη στο ψη-
λότερο μπαλκόνι, ενώ και αυτό το ξενοδοχείο 
ακολουθεί τις βασικές αρχές οργάνωσης των 
ξενοδοχείων που αναλύθηκαν στην πρώτη κα-
τηγορία.

• Ξενοδοχεία με αυλή
Τα ξενοδοχεία με δική τους αυλή συγκεντρώνο-
νται στην περιοχή του Kemeraltı το πρώτο τέ-
ταρτο του 20ου αιώνα. Πρόκειται για οικοδομή-
ματα που αποτελούν εξέλιξη των χανιών που 
υπήρχαν στην περιοχή στα τέλη του 19ου αιώνα. 
Εκείνη την περίοδο η περιοχή δεν ήταν εξοικειω-
μένη με την έννοια της φιλοξενίας, όπως ένα κα-
τάλυμα ξενοδοχείου, και έτσι τα πανδοχεία, που 

Εικόνα 86: Η παραλιακή οδός στη Σμύρνη. Δεξιά διακρίνεται το ξενοδοχείο «Kraemer»
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χρησίμευαν ως αποθηκευτικοί χώροι και χώ-
ροι εμπορίου, λειτουργούσαν ως ξενώνες. Στις 
αρχές του 20ου αιώνα, τα αγροτεμάχια αυτών 
των κτισμάτων αντικαταστάθηκαν από ξενοδο-
χεία διατηρώντας την ονομασία τους. Για παρά-
δειγμα το πρώην «Ekmekçi Khan» και το δεύτερο 
«Hotel Ekmekçibaşı», το πρώην «Evliyazade Khan» 
και το τελευταίο «Hotel Evliyazade», και το πρώ-
ην «Hacı Sadullah Khan» και το τελευταίο «Hotel 
Hacı Sadullah». 

Η χωρική οργάνωση σε ξενοδοχεία με αυλές 
ήταν αρκετά παρόμοια με τα χάνια. Πρόκειται 
για περιμετρικά κτίσματα γύρω από μια αυλή, 
συχνά διώροφα. Στις όψεις τους φιλοξενούνταν 
χρήσεις εμπορίου και εστίασης, όπως καφετέρι-
ες και ταβέρνες, ενώ στις πλευρές που έβλεπαν 
προς την αυλή υπήρχαν αποθήκες και δευτε-
ρεύοντες χώροι. Τα ξενοδοχεία με αυλές ήταν 
τοποθετημένα κυρίως κατά μήκος της λεωφό-
ρου Hükümet. Δεδομένου ότι στην περιοχή ο 
αριθμός των οικοπέδων ήταν περιορισμένος, οι 
όψεις των ξενοδοχείων έπρεπε να είναι στενές. 
Γενικά, οι όψεις των ξενοδοχείων αυτών που 
κοιτούσαν προς τον δρόμο είχαν συγκεκριμέ-
να χαρακτηριστικά. Ακολουθούσαν διατάξεις 
αυστηρής συμμετρίας για διαχωρισμό των επι-
πέδων με γείσο. Η κεντρική είσοδος συνήθως 
ήταν μνημειακή με καμάρα στην εξώπορτα. Στο 
ισόγειο οι χώροι είχαν μεγάλα, τοξωτά ανοίγμα-
τα, ενώ στον όροφο συνήθως ήταν πιο στενά, 
μερικές φορές ορθογωνικά ή με χαμηλά τοξωτά. 
Η τοιχοποιία γινόταν με τούβλα ή πέτρα, ενώ 
χρησιμοποιούνταν και ο επεξεργασμένος σίδη-
ρος. Οι όψεις της αυλής έμοιαζαν με τις προσό-
ψεις της εισόδου, σε ότι αφορά την μορφολογία, 
ωστόσο διέθεταν συγκεκριμένα χαρακτηριστι-
κά, ανάλογα με τον εσωτερικό χώρο. Κατά βάση,  
διέθεταν μια σειρά από παράθυρα και πόρτες σε 
συμμετρία, διακοσμητικά γείσα μεταξύ των ορό-
φων και τελικές επικαλύψεις.

• Ξενοδοχεία σε πρώην κατοικίες
Κατά την περίοδο ανοικοδόμησης των πρώτων 
ξενοδοχείων στην Σμύρνη, στις αρχές του 20ου 
αιώνα, πολλές κατοικίες μεγάλων διαστάσεων 
μετατράπηκαν σε ξενοδοχεία. Ένα από αυτά 
ήταν το «Hotel Naim Palas», το οποίο φιλοξένησε 
πολλούς πολιτικούς, μεταξύ άλλων τον Κεμάλ 
Ατατούρκ. Το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία 
και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Πρόκειται για 
ένα φαινόμενο που διήρκησε αρκετά χρόνια. Ο 
«δρόμος των ξενοδοχείων» ήταν ένας δρόμος 
στην περιοχή Basmane, στον οποίο μετατράπη-
καν οι παλιές κατοικίες σε ξενοδοχεία. Φαίνεται 
πως την αρχή για την ενίσχυση τέτοιων μετα-
τροπών την έκανε το ξενοδοχείο «Sadık Bey», 
οδηγώντας στην ανάπτυξη της περιοχής και τον 
χαρακτηρισμό της ως «ζώνη ξενοδοχείων».

Τέλος, υπάρχουν ξενοδοχεία με διαφορετική τυ-
πολογία και άλλα των οποίων η τυπολογία δεν 
είναι γνωστή, για τα οποία δεν θα γίνει συγκε-
κριμένη αναφορά.

Συμπερασματικά, η Σμύρνη στις αρχές του 20ου 
αιώνα, ανέπτυξε ένα ισχυρό δίκτυο ξενοδοχεί-
ων μονάδων, βασισμένα κυρίως σε ευρωπαϊ-
κά πρότυπα με πολυτελή χαρακτηριστικά και 
καινοτόμες παροχές. Αν και, εξαιτίας της κα-
ταστροφής που υπέστη η πόλη το 1922, πολλά 
από αυτά καταστράφηκαν ολοσχερώς, είναι και 
εκείνα που επιβίωσαν, διατηρώντας την αρχική 
τους χρήση μέχρι σήμερα, υποδηλώνοντας τον 
ρόλο που έπαιξε η πόλη στην ανάπτυξη και εξέ-
λιξη αυτού το κτιριακού τύπου, κατά την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία. 74

74. Kayın, E. EVOLUTION OF ACCOMMODATION AND THE 
HISTORICAL HOTELS IN IZMIR. Διαθέσιμο σε: http://www.
levantineheritage.com/note130.htm#9 (Ανακτήθηκε 16/4/2020).
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Κωνσταντινούπολη

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Κωνσταντινούπολη 
ήταν μια κοσμοπολίτικη και πολυεθνική πόλη. 
Αυτή την περίοδο στην οθωμανική αυτοκρατο-
ρία πραγματοποιείται μια σειρά από μεταρρυθ-
μίσεις, στο πλαίσιο του Τανζιμάτ, οι οποίες έχουν 
ως αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό και την δυ-
τικοποίηση της πόλης. Το 1888 ολοκληρώθηκε η 
κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης της 
Πόλης με την Ευρώπη, με το φημισμένο Όριεντ 
εξπρές, ενώ μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα είχαν 
πραγματοποιηθεί σημαντικές δημόσιες υποδο-
μές και έργα, όπως η κατεδάφιση των παράλιων 
τειχών, γραμμές τραμ, διάνοιξη δρόμων, γραμμή 
υπόγειου τούνελ από την παραλία του Γαλατά μέ-
χρι την οδό του Πέραν και εκσυγχρονισμός των 
λιμενικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται ουσιαστι-
κά για μια ανακατασκευή της πόλης, κατά την

οποία ανοικοδομήθηκαν δημόσια και ιδιω τικά 
κτίρια, ανάμεσα τους και αρκετά ξενοδοχεία.75

Ενδεικτικά, αξίζει να γίνει αναφορά στο «ξενοδο-
χείο του Λονδίνου» (1891),  «Πέρα παλάς» (1893) 
και «Τοκατλιάν» (1897).

75. Δράβαλου, Π. (2016). Η Κωνσταντινούπολη μετά του 1923. 
Μνήμες και μνημεία. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού 
προγράμματος Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των 
Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας. Σελ. 20-28

Εικόνα 87: Άποψη της προκυμαίας στη Σμύρνη, όπου διακρίνεται το ξενοδοχείο «Ελπινίκη»
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• Ξενοδοχείο του Λονδίνου
Ένα από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία της Κωνστα-
ντινούπολης που σώζεται μέχρι και σήμερα είναι 
το ξενοδοχείο του Λονδίνου, χτισμένο σε μια πε-
ριοχή που ονομάζεται  «νέα πόλη», «Πέρα» που 
σημαίνει «απέναντι (της Κωνσταντινούπολης)» ή 
«Beyoglu» ,στην κορυφή ενός λόφου με θέα στον 
Κεράτιο Κόλπο (θάλασσα). Η λειτουργία του ξε-
κίνησε το 1891, με πρωτοβουλία δύο, ελληνικής 
καταγωγής, συνεργατών, του Λ.Αδαμόπουλου 
και του Ν.Απέργη. 
Το κτίριο ήταν πολυώροφο και κτισμένο από 
οπτοπλινθοδομή, κάτι αρκετά καινούργιο για τα 
δεδομένα της πόλης τότε, ενώ διέθετε και και-
νοτόμες παροχές, υψηλής τεχνολογίας, όπως 
υδραυλικό ανελκυστήρα και χώρους υγιεινής με 
μπανιέρες. Το εσωτερικό του κτιρίου διέθετε πο-
λυτελή, βαριά έπιπλα και πλούσιες διακοσμήσεις.  

Ο Sembrini, αρχιτέκτονας του ξενοδοχεί-
ου, ακολούθησε τα εκλεκτιστικά πρότυπα 
της εποχής, δημιουργώντας ένα κτίριο με
πλούσιο διάκοσμο στις όψεις του, κάνοντάς το 
ένα από τα ομορφότερα κτίρια της Κωνσταντι-
νούπολης ακόμα και σήμερα. Μεταξύ άλλων, 
η όψη του κτιρίου διακοσμούνταν με μπαλού-
στρες στα μπαλκόνια, καμάρες στις πόρτες και 
τα ανοίγματα του ισογείου, διακοσμητικούς 
πεσσούς, γείσα, αετωματικές απολήξεις στα 
ανοίγματα των ορόφων και ανάγλυφα.
Το ξενοδοχείο του Λονδίνου αποτέλεσε κατάλυ-
μα για πολλούς διάσημους επισκέπτες, ανάμεσά 
τους και ο Αλεξάντερ Φλέμιγκ το 1922, που ήρθε 
στην πόλη για να καλύψει την εξέλιξη του τούρ-
κικων εθνικιστικών δυνάμεων. Το ξενοδοχείο άλ-
λαξε πολλούς ιδιοκτήτες στη διάρκεια της ζωής 
του. Τις δεκαετίες του 1930-40, εξαιτίας πολιτικών 

Εικόνα 88: Κεντρική όψη του ξενοδοχείου του Λονδί-
νου, όπως διατηρείται σήμερα

Εικόνα 89:  Άποψη του εσωτερικού του χώρου υποδο-
χής, του ξενοδοχείου του Λονδίνου
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και οικονομικών παραγόντων, έχασε την αίγλη 
του παρελθόντος. Το 1983, το ξενοδοχείο ανα-
καινίστηκε πλήρως και, σε συνδυασμό με την 
τόνωση του τουρισμού στην Τουρκία, μετατρά-
πηκε σε ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία της 
Κωνσταντινούπολης.76

• Πέρα παλάς
Δύο χρόνια μετά την ανοικοδόμηση του «Ξενο-
δοχείου το Λονδίνου», χτίζεται στην ίδια περιοχή 
ένα ακόμα φημισμένο ξενοδοχείο της Κωνστα-
ντινούπολης, το «Πέρα παλάς». O αρχιτέκτονας 
Αλεξάντερ Βαλορί, με γαλλοτούρκικη καταγωγή, 
σχεδίασε το ξενοδοχείο με νεοκλασικές αναφο-
ρές και ανατολίτικα στοιχεία, σε συνδυασμό με 
αρτ νουβό. Μορφολογικά, οι όψεις ακολουθούν 
μια νεοκλασική προσέγγιση, με έμφαση στη συμ-
μετρία και την επαναληπτικότητα των ανοιγμά-
των. Πρόκειται για ένα από τα πολυτελέστερα 
ξενοδοχεία της Κωνσταντινούπολης εκείνη την 
περίοδο, το οποίο φιλοξένησε πλήθος Οθωμα-
νών και ευρωπαίων μεγαλοαστών και σημαντι-
κών προσωπικοτήτων, ανάμεσά τους τον Κεμάλ 
Ατατούρ και την Αγκάθα Κρίστι.  Εσωτερικά, το 
κτίριο διαμορφώνεται με περισσότερο ανατο-
λίτικα στοιχεία, που συγκεντρώνονται κυρίως 
στην αίθουσα χορού. Το Πέρα παλάς σήμερα θε-
ωρείται ένα σημαντικό ιστορικό κτίριο και προ-
στατεύεται από την τούρκικη νομοθεσία για την 
πολιτιστική κληρονομιά. Το 2008 ξεκίνησε ένα 
έργο εκτεταμένης αποκατάστασης του κτιρίου, 
που ολοκληρώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2010. 
Το δωμάτιο που διέμενε ο Κεμάλ Ατατούρκ λει-
τουργεί ως μουσείο.77

76. http://www.londrahotel.net/history.html (Ανακτήθηκε 
20/4/2020)
77.  https://en.wikipedia.org/wiki/Pera_Palace_Hotel#cite_note-2 
(Ανακτήθηκε 20/4/2020)

Εικόνα 90: Μορφολογικές λεπτομέρειες της όψης του 
ξενοδοχείου του Λονδίνου
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• Τοκατλιάν
Άλλο ένα πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής 
«Πέρα» ήταν το «Τοκατλιάν», που λειτούργησε 
το 1897. Ήταν το μεγαλύτερο ξενοδοχείο μετά 
το «Πέρα παλάς» στην Κωνσταντινούπολη. Με 
αρμένικης καταγωγής ιδιοκτήτες, το ξενοδοχείο 
είχε αρχικά την ονομασία « Splendide», ωστόσο 
πολύ σύντομα άλλαξε και μετονομάστηκε σε «Το-
κατλιάν». Ήταν και αυτό, μαζί με τα προηγούμε-
να, ξενοδοχείο ευρωπαϊκού στυλ με παρόμοια 
μορφολογικά χαρακτηριστικά. Περιλάμβανε 160 
δωμάτια και αποτελούνταν από ψηλοτάβανες 
αίθουσες διακοσμημένες με έπιπλα από την 
Ευρώπη. Για μεγάλο διάστημα αποτέλεσε δημο-
φιλές χώρο διαμονής για την υψηλή κοινωνία 
της Κωνσταντινούπολης και της Ευρώπης. Κατά 
την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, βαν-
δαλίστηκε και υπέστη σοβαρές καταστροφές. Τα 
επόμενα χρόνια πέρασε από διάφορους ιδιο-
κτήτες και, λόγω έλλειψης συντήρησης, υπέστη 
πολλές φθορές και αλλοιώθηκε. Μετά την δεκα-
ετία του 1950, πέρασε στην ιδιοκτησία της Αρμέ-
νικης Εκκλησίας, η οποία έχει μέχρι σήμερα την 
κυριότητά του. Το κτίριο βρίσκεται ακόμα στην 
αρχική του θέση, στα χαμηλότερα επίπεδα του 
οποίου λειτουργεί ως ξενοδοχείο και στα υψη-
λότερα ως καταστήματα και τράπεζες. Φαίνεται 
πως ο τρούλλος που υπήρχε στην οροφή του 
κτιρίου καθαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε από 
επεκτάσεις νέων ορόφων.78

78.https://en.wikipedia.org/wiki/Tokatl%C4%B1yan_Hotels  (Ανα-
κτήθηκε 20/4/2020)

Εικόνα 91: Σκίτσο του «Πέρα Παλάς τη δεκαετία του 
1900

Εικόνα 92: Το ξενοδοχείο «Τοκατλιάν» στην περιοχή 
του Πέρα

Εικόνα 93:  Το ξενοδοχείο «Τοκατλιάν», όπως σώζεται 
σήμερα
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Συγκριτική ανάλυση «Πέρα Παλάς» και 
«Μπρίστολ»

Στο σημείο αυτό, αξίζει να γίνει μια συγκριτική 
ανάλυση ανάμεσα στο ξενοδοχείο «Πέρα Πα-
λάς» της Κωνσταντινούπολης και το «Μπρί-
στολ» της Θεσσαλονίκης. Η επιλογή μεταξύ 
αυτών των δύο πραγματοποιήθηκε με δεδο-
μένο πως τα δύο αυτά κτίρια ανήκουν, χρο-
νολογικά, στην ίδια περίοδο και διατηρούνται 
μέχρι και σήμερα. Στη συγκεκριμένη ανάλυση 
θα διερευνηθούν οι ομοιότητες και οι διαφο-
ρές μεταξύ των αρχιτεκτονικών τους χαρα-
κτηριστικών, προκειμένου να προκύψει ένα 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τις σχέσεις ανά-
μεσα στα ξενοδοχεία αυτών των δύο πόλεων.

Από μορφολογικής άποψης, τα δύο κτίρια πα-
ρουσιάζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, κα-
θώς και τα δύο σχεδιάστηκαν με βάση τις τάσεις 
του εκλεκτικισμού του 19ου αιώνα. Από την μία, 
το «Πέρα Παλάς» αποτελεί τυπικό παράδειγμα 
κτιρίου της Κωνσταντινούπολης τον 19ο αιώ-
να.  Οι όψεις του ακολουθούν τα νεοκλασικά 
πρότυπα της εποχής και οργανώνονται όλες 
συμμετρικά, γύρω από τον κεντρικό άξονα του 
κτιρίου. Στο ισόγειο της ανατολικής όψης, όπου 
γίνεται και η είσοδος του κτιρίου, τα ανοίγματα 
πλαισιώνονται από λίθινους πεσσούς και μαρ-
μάρινες αψίδες. Στους ορόφους των όψεων, τα 
ανοίγματα διατάσσονται συμμετρικά και στους 
δύο άξονες και διαφοροποιούνται μεταξύ τους 
είτε με κίονες ιονικού ρυθμού, που τα πλαισι-
ώνουν, ή με μπαλκόνια από χυτοσιδηρά κιγκλι-
δώματα. Στην περίπτωση του «Μπρίστολ», οι 
όψεις, αν και διακοσμούνται με στοιχεία ροκοκό 
και αναγεννησιακά, εμφανίζονται πιο λιτές. Τα 
ανοίγματα δεν διαφοροποιούνται μεταξύ τους 
και παρουσιάζουν όλα ένα κοινό μορφολογικό 
λεξιλόγιο : το κάθε άνοιγμα αποτελείται από μια 
μπαλκονόπορτα που καταλήγει σε έναν εξώστη 
από περίτεχνα κιγκλιδώματα, που στηρίζουν 

έντονα διακοσμημένα φουρούσια. Η στέψη του 
ανοίγματος διακοσμείται με εντυπωσιακά με-
νταγιόν, που διαφέρουν σε κάθε επίπεδο. Οι 
όψεις συμπληρώνονται με ψευτοπαραστάδες 
και έντονα διακοσμημένα κιονόκρανα. Η κε-
ντρική είσοδος του κτιρίου γίνεται στο σημείο 
όπου διασταυρώνονται οι οδοί Οπλοποιού και 
Κατούνη και εμφανίζεται τονισμένη, δημιουργώ-
ντας προεξοχή στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο. 

Εικόνα 94: Άποψη του ξενοδοχείου «Πέρα Παλάς»

Εικόνα 95: Σύγχρονη άποψη του «Μπρίστολ»
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Τυπολογικά, τα δύο αυτά ξενοδοχεία εμφανίζουν 
ομοιότητες, αλλά και αρκετές διαφορές. Το Πέρα 
Παλάς, ως ένα ξενοδοχείο μεγάλων διαστάσε-
ων, αποτελείται από μια περιμετρική κάτοψη, 
γύρω από ένα εσωτερικό αίθριο, καλυμμένο με 
πράσινους, γυάλινους θολίσκους. Στο ισόγειο, η 
είσοδος του ξενοδοχείου πραγματοποιείται από 
τη νότια πλευρά του κτιρίου, μέσω ενός εντυ-
πωσιακού και φιλόξενου χώρου υποδοχής. Η 
μετάβαση στα ανώτερα επίπεδα γίνεται μέσω 
κλιμακοστασίου, αλλά και ενός ανελκυστήρα 
από χυτοσίδηρο και χάλυβα, με στοιχεία art 
nouveau, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί 
πρωτοπόρος αυτής της περιόδου. Τους χώρους 
του ισογείου συμπληρώνουν εστιατόρια και μια 
μεγάλη αίθουσα χορού που συνεχίζεται και στο 
επόμενο επίπεδο.  Αντίστοιχα, η κάτοψη ισογεί-
ου του Bristol, αποδεικνύει πως, ως ξενοδοχείο 
μικρότερων διαστάσεων και λιγότερης πολυ-
τέλειας, αποτελούνταν στο ισόγειο από κατα-
στήματα και έναν, αρκετά μικρότερης κλίμακας, 
χώρο υποδοχής με κλιμακοστάσιο που οδηγεί

στα ανώτερα επίπεδα.  Στους τελευταίους ορό-
φους του Πέρα Παλάς και περιμετρικά του αίθρι-
ου διατάσσονται τα δωμάτια, που εκτείνονται 
σε όλο το μήκος της όψης και έχουν θέα στους 
δρόμους γύρω από το κτίριο. Τα δωμάτια είναι 
συμμετρικά, περίπου ίδιων διαστάσεων μεταξύ 
τους και τα περισσότερα διαθέτουν ιδιωτικό wc, 
όχι όμως και λουτρό, που βρίσκεται σε κοινόχρη-
στο δωμάτιο. Μεταξύ τον υπνοδωματίων και 
του αίθριου οργανώνεται ένας περιμετρικός δι-
άδρομος κίνησης. Οι χώροι συμπληρώνονται με 
πλούσιες διακοσμήσεις, έργα τέχνης από μάρμα-
ρο, διακοσμητικά γείσα και εξοπλισμό με ανατο-
λίζοντα στοιχεία που εντείνουν την πολυτέλεια 
του ξενοδοχείου.  Παρόμοια διάταξη παρατηρεί-
ται και στο Bristol. Στους δύο ορόφους του ξενο-
δοχείου, τα δωμάτια παρατάσσονται περιμετρι-
κά με θέα στο δρόμο ή τον ακάλυπτο, γύρω από 
ένα διάδρομο, σχήματος Π.  Οι χώροι υγιεινής 
βρίσκονται σε κοινόχρηστο δωμάτιο σε κάθε 
επίπεδο, ενώ υπάρχει και χώρος καθιστικού.

Εικόνα 96: Κάτοψη ισογείου του ξενοδοχείου «Μπρί-
στολ»

Εικόνα 97: Κάτοψη ισογείου του «Πέρα Παλάς»
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Εικόνες 98,99: Κατόψεις ορόφων των ξενοδοχείων «Πέρα 
Παλάς» και «Μπρίστολ» αντίστοιχα

Εικόνα 100: Το εσωτερικό αίθριο του «Πέρα Παλάς, όπου 
διακρίνονται οι γυάλινοι θολίσκοι

Εικόνα 101: Ο ανεκλυστήρας στο εσωτερικό του 
«Πέρα Παλάς»

Εικόνα 102: Άποψη του εσωτερικού του «Μπρί-
στολ», με το διακοσμημένο δάπεδο 
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Η κατασκευή αυτών των δύο κτιρίων παρου-
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το δομικό σύστημα 
του Πέρα Παλάς ακολουθεί τις νέες κατασκευ-
αστικές τάσεις της εποχής. Η τοιχοποιία είναι 
φέρουσα από οπτοπλινθοδομή και τα οριζόντια 
στοιχεία αποτελούνται από μεταλλικές δοκούς 
διπλού ταυ, με πλήρωση από θολίσκους. Μά-
λιστα, αποτελεί ένα από τα πρώτα κτίρια της 
Κωνσταντινούπολης που εφαρμόζουν αυτή την 
κατασκευαστική τεχνοτροπία. Η οροφή του αί-
θριου καλύπτεται, όπως προαναφέρθηκε, με έξι 
θολίσκους, οι οποίοι διαιρούνται σε οκτώ ξύλι-
νες ραβδώσεις, ανάμεσα στις οποίες εφαρμόζε-
ται το γυαλί, για τον φωτισμό των κατώτερων 
επιπέδων.79 Η διαθέσιμη βιβλιογραφία δεν δίνει 
τη δυνατότητα για την ανάλυση της κατασκευ-
αστικής δομής του ξενοδοχείου Bristol. Οι μόνες 
υποθέσεις που μπορούν να γίνουν, βασίζονται 
στις κατασκευαστικές τεχνικές των αντίστοιχων 
κτισμάτων στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί πως και 

τα δύο κτίρια σώζονται μέχρι σήμερα και λει-
τουργούν με την ίδια χρήση. Η αποκατάστασή 
τους διέσωσε πολλά από τα αυθεντικά τους 
χαρακτηριστικά, σεβόμενη τον χαρακτήρα και 
την ιστορία αυτών των δύο κτιρίων, με ελάχι-
στες παρεμβάσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο τη 
λειτουργικότητα των δύο ξενοδοχείων στις σύγ-
χρονες απαιτήσεις. 
Συμπερασματικά, μεταξύ αυτών το δύο ξενοδο-
χείων, αν και παρατηρείται διαφορά κλίμακας, 
λόγω μεγέθους, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον ο κοινός τρόπος επίλυσης της κάτοψης, 
καθώς τα τυπολογικά τους χαρακτηριστικά δι-
αθέτουν ελάχιστες διαφορές. Εξίσου σημαντικά 
είναι και τα μορφολογικά τους στοιχεία, με επιρ-
ροές από την Ανατολή και τον εκλεκτικισμό, που 
αποδεικνύουν πως τα κτίρια, και ιδιαίτερα τα 
ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και της Κωνστα-
ντινούπολης, στις αρχές του 20ου αιώνα, εφαρ-
μόζουν με παρόμοιο τρόπο τις επιρροές και τις 
νέες τάσεις στις όψεις τους.

79. ÇELEBİOĞLU Β., YERGÜN U., (2018), Pera Palace Hotel 
Construction Technology Pera Palas Oteli Yapım Teknolojisi. Σε 
MEGARON, İstanbul, Turkey.. Department of Restoration, Yıldız 
Technical University Faculty of Architecture, σελ. 11-17

Εικόνα 103: Λεπτομέρεια του εσωτερικού του Πέρα 
Παλάς, όπου διακρίνεται το κατασκευαστικό σύστημα 
του οριζόντιου οργνανισμού, με τις μεταλικές δοκούς 
και τους θολίσκους 

Εικόνα 104: Κάτοψη του Πέρα Παλάς, όπου διακρίνο-
νται οι κατασκευαστικοί άξονες του κτιρίου
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2.6
ΣυμπεράσματαΜέσα από όλη την παραπάνω ανάλυση, γίνεται 

φανερό πως η εξέλιξη της φιλοξενίας στη Θεσ-
σαλονίκη δεν αποτελεί μονομερές και τυχαίο 
γεγονός, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο πλαί-
σιο των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, 
που διαδραματίζονται στα τέλη του 19ου αιώ-
να, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρόκειται 
για μια περίοδο κατά την οποία μπαίνουν τα 
θεμέλια για την διαχείριση των καταλυμάτων 
με επαγγελματικό και ανταγωνιστικό, πλέον, 
τρόπο. Η φιλοξενία παύει να πραγματοποιείται 
με τους παρωχημένους τρόπους των προηγού-
μενων αιώνων, καθώς πλέον οι επισκέπτες δεν 
είναι έμποροι και μικροαστοί, που αναζητούν 
απλώς έναν ασφαλή χώρο για διανυκτέρευση, 
αλλά πολίτες της υψηλής κοινωνίας που επιθυ-
μούν παροχές αντίστοιχες με αυτές που προ-
σφέρονται στα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία. Αυτή την 
τάση ακολουθούν οι ιδιοκτήτες των νέων ξενο-
δοχείων στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο. Αυτό 
τεκμηριώνεται και από την αντίστοιχη εξέλιξη 
των ξενοδοχειακών μονάδων, σε άλλες μεγά-
λες πόλεις της αυτοκρατορίας, την ίδια περίοδο. 
Το Μοναστήρι, η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη, 
είναι όλα οικονομικά και εμπορικά κέντρα που 
προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και προ-
σπαθούν να εξευρωπαϊστούν. Ακόμα και τα αρ-
χιτεκτονικά χαρακτηριστικά αυτών των νέων 
κτιριακών τύπων φαίνεται να ακολουθούν το 
ίδιο μοτίβο, που επικρατεί αυτή την εποχή, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις, όλα στο πλαίσιο των τάσε-
ων και επιρροών από τη Δύση. Αν και, εξαιτίας 
πολλών φυσικών καταστροφών και πολιτικών 
αναταραχών, τα περισσότερα από αυτά δεν 
σώζονται σήμερα, η ύπαρξη τους άλλαξε ολο-
κληρωτικά την μορφή των πόλεων στις οποίες 
είχαν ενταχθεί και, με έναν τρόπο, επηρέασαν τα 
μεταγενέστερα ξενοδοχεία. Η σύγχρονη ξενοδο-
χειακή βιομηχανία έχει ήδη ξεκινήσει. 
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Εικόνες 105,106: Απόψεις της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια και μετά την πυρκαγιά. Πάνω : διακρίνονται τα κατεστραμένα 
«Όλυμπος Παλάς» και «Ξενοδοχείο της Αγγλίας». Κάτω : αεροφωτογραφία, όπου απεικονίζονται οι εστίες της πυρκαγιάς που 
έχει εξαπλωθεί σε όλο τον ιστορικό πυρήνα της πόλης
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3.1
Ιστορικό και κοινωνικό 
πλαίσιο του χώρου της 
Θεσσαλονίκης μετά την 
πυρκαγιά του 1917

Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα 
που συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη στις αρχές 
του 20ου αιώνα και καθόρισαν την μετέπειτα 
πολεοδομική της οργάνωση, αλλάζοντας σημα-
ντικά την φυσιογνωμία της πόλης, ήταν η με-
γάλη πυρκαγιά του 1917. Πιο συγκεκριμένα, εκ-
δηλώθηκε στις 5 Αυγούστου, αρχικά στο βόρειο 
τμήμα της πόλης και μέσα σε ένα 24ωρο επεκτά-
θηκε σε όλη σχεδόν την πόλη, καταστρέφοντας 
120 εκτάρια του πυκνοδομημένου κέντρου της. 
Στο ιστορικό κέντρο της πόλης λάμβαναν χώρα 
συχνά μικρές πυρκαγιές, κυρίως λόγω του πυ-
κνοδομημένου πυρήνα της. Αυτή η πυρκαγιά, 
όμως, έμελλε να είναι η πιο καταστροφική, καί-
γοντας ολοσχερώς 9.500 κτίσματα και αφήνο-
ντας 17.000 κατοίκους άστεγους.80\

Λίγες μόνο μέρες μετά την πυρκαγιά, η τότε κυ-
βέρνηση Βενιζέλου με πρωτοβουλία του υπουρ-
γού Συγκοινωνιών Αλ.Παπαναστασίου αναθέτει 
σε επταμελή επιτροπή την μελέτη για τον επα-
νασχεδιασμό και ανοικοδόμηση της «πυρίκαυ-
στου» ζώνης. Επικεφαλής της επιτροπής ορί-
ζεται ο Γάλλος αρχιτέκτονας και πολεοδόμος 
Ernest Hébrard. O Hébrard εξασκώντας την διπλή 
του ιδιότητα, εκπονεί μια σειρά από πλήρεις αρ-
χιτεκτονικές μελέτες για μεμονωμένα δημόσια 
κτίρια, προτείνοντας παράλληλα, συγκεκριμένες 
όψεις για διακεκριμένους άξονες και πλατεί-
ες της πόλης, καθώς και για τον περιβάλλοντα 
χώρο σημαντικών μνημείων. Οι επιβεβλημένες 
όψεις που πρότεινε το νέο σχέδιο αφορούσαν 
την παραλιακή οδό από την Βενιζέλου έως την 
Αγίας Σοφίας, το επιχειρηματικό κέντρο δίπλα 
στο λιμάνι, την πλατεία Ιπποδρομίου και τα κτί-
ρια επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου και της λεω-
φόρου των Εθνών (σημ. πλατεία Αριστοτέλους). 
Από τις παραπάνω, εφαρμόστηκαν μόνο οι δύο 
τελευταίες περιπτώσεις με αρκετές τροποποιή-
σεις.81

80. Κολώνας, Β. (2012).ό.π.,σελ. 13,17
81. ό.π. σελ. 19
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Οι πρώτες αποφάσεις της επιτροπής προέβλε-
παν, μεταξύ άλλων, την πλήρη αναδιάταξη του 
ιστού της πόλης, τη συνολική απαλλοτρίωση της 
καμένης ζώνης, τη σύσταση φορέα ιδιοκτητών 
υπέρ του οποίου θα γινόταν η απαλλοτρίωση, 
την πλήρη αγνόηση της υφιστάμενης κατάστα-
σης και, τέλος, την κατανομή των νέων οικο-
πέδων, όχι στους παλιούς ιδιοκτήτες ,αλλά με 
βάση τις διαδικασίες δημοπράτησης.82

Ο νόμος για την εφαρμογή του νέου σχεδίου 
ψηφίστηκε ομόφωνα στη Βουλή, ωστόσο εξαιτί-
ας διαφόρων γεγονότων και πολιτικών εξελίξε-
ων, εκδόθηκαν στη συνέχεια αρκετοί νόμοι και 
διατάγματα που τροποποιούσαν, ουσιαστικά, 
τις αρχικές του διατάξεις.83

Η πρώτη περίοδος της ανοικοδόμησης της 
Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από την έντονη 
οικοδομική δραστηριότητα, με την εφαρμογή 
του νέου σχεδίου και την αλλαγή της σύστα-
σης του πληθυσμού, εξαιτίας της ανταλλαγής 
των πληθυσμών Ελλάδας -Τουρκίας. Έτσι, εγκα-
θίστανται στην πόλη 100.000 πρόσφυγες, γε-
γονός που, συνδυαστικά με την παρεμβατική 
πολιτική του κράτους, οδηγεί στην ανάπτυξη 
της οικονομίας της πόλης και την έναρξη μιας 
περιόδου εκβιομηχάνισης.  Σε αυτό το πλαίσιο, 
σχεδιάζεται και υλοποιείται μια σειρά από δη-
μόσια και ιδιωτικά κτίρια, όπως εκπαιδευτικά 
και κοινωνικά ιδρύματα, τράπεζες, κατοικίες, 
μέγαρα, χώροι συλλογής και επεξεργασίας κα-
πνών, λέσχες, κινηματογράφοι και ξενοδοχεία. 84

Εικόνα 107:  Το νέο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης μετά την πυρκαγιά του 1917
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως αυτή 
την περίοδο γίνεται η πρώτη ολοκληρωμένη 
προσπάθεια για δημιουργία νομικού πλαισίου 
γύρω από τον τουρισμό. Το 1919 ιδρύεται το 
«Γραφείο Ξένων και Εκθέσεων», το οποίο το 1929 
αναβαθμίζεται σε αυτόνομο οργανισμό. Ανάμε-
σα στις αρμοδιότητές του ήταν η ενίσχυση των 
ξενοδοχείων μέσα από την παροχή επαρκών πι-
στώσεων και η ενίσχυση της προβολής της χώ-
ρας στο εξωτερικό.85

82..Καραδήμου-Γερολύμπου, Α. (1985). Επανασχεδιασμός και 
Ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917 
ένα ορόσημο στην ιστορία της πόλης και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής πολεοδομίας. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονί-
κη: Αριστοτέλειο ΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης,σελ.138, http://
thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/2589#page/138/mode/2up, 
ανακτήθηκε 26/3/2020
83. Κολώνας, Β. ό.π. σελ.17
84. Κολώνας, Β. ό.π. σελ.37-43
85. Κολώνας Β., (2015), Εκατό χρόνια φιλοξενίας, τα ξενοδο-
χεία της Θεσσαλονίκης (1914-2014), Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, σελ.49

Εικόνα 108: Η διεθνής επιτροπή του νέου σχεδίου Θεσσαλονίκης. Όρθιοι από τα αριστερά προς τα δεξιά :Δ.Λαμπα-
δάριος, Κ.Κιτσίκης, Ι.Πλέυμπερ,Th.Mawson υιός,Αρ. Ζάχος. Καθστοί: Ερ. Εμπράρ, Αλέξ. Παπαναστασίου και Άγγ.Γκίνης
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Μετά την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχε-
διασμού και το ξεκαθάρισμα των οικοπέδων και 
των ιδιοκτητών τους, ξεκινάει η ανοικοδόμηση 
των ξενοδοχείων στην Θεσσαλονίκη. Τα πρώ-
τα νέα ξενοδοχεία λειτουργούν το 1921-22, ενώ 
μέχρι το 1939, σύμφωνα με τον Μέγα Οδηγό Β. 
Ελλάδος, κτίζονται συνολικά 80 ξενοδοχεία στο 
κέντρο της πόλης. Τα περισσότερα από αυτά 
χωροθετούνται κατά μήκος της οδού Εγνατίας 
και στις παρόδους της, ενώ πολλά συγκεντρώ-
νονται στην περιοχή γύρω από την πλατεία 
Ελευθερίας, στην Μητροπόλεως, Καλαποθάκη, 
Λεωφόρο Νίκης και την Αγίας Σοφίας.86,87

Αναλυτικότερα, τα πρώτα ξενοδοχεία μετά 
την ανοικοδόμηση τοποθετούνται, κυρίως, επί 
της οδού Εγνατίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
πως, ήδη από το 1928, περιγράφεται ως η κυ-
ριότερη αρτηρία της πόλης, με μεγαλοπρεπή 
μέγαρα και ξενοδοχεία. Πολλά ξενοδοχεία συ-
ναντώνται και στο τμήμα του πρώτου τομέα, 
μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας, 
κατά μήκος της οδού Κομνηνών. Φαίνεται πως 
στο νέο σχέδιο δεν υπάρχουν σημαντικές δια-
φοροποιήσεις χωροθέτησης των ξενοδοχείων, 
συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο, παρά 
μόνο ορισμένες αλλαγές, όπως ο επανασχεδια-
σμός της πλατείας Ελευθερίας, στην οποία πλέ-
ον τοποθετούνται επιχειρησιακές χρήσεις, και η 
παραλιακή οδός, στην οποία ανοικοδομούνται 
κυρίως κατοικίες υψηλών εισοδημάτων, με 
εξαίρεση μερικά πολυτελή ξενοδοχεία.88 Αυτή 
την περίοδο, λειτουργούν ορισμένα ξενοδοχεία 
και στην περιοχή του Λευκού Πύργου, όπως ο 
«Βόσπορος», η «Αλσατολωραίνη», η «Βικτώρια», 
το νέο «Όλυμπος-Παλάς» και το «Ήλιον πα-
λάς». Τα κτίρια αυτά κατεδαφίστηκαν προκειμέ-
νου να χτιστεί το πάρκο του Λευκού Πύργου. 
Στα ανατολικά της πόλης τοποθετείται και το 

86. Μέγας, Γ. (21 Οκτωβρίου 2001). Στα χρόνια του μεσοπολέ-
μου. 7 ημέρες, Η καθημερινή, σελ. 17.
87. Κολώνας Β., (2015), ό.π., σελ.57
88. Κολώνας Β., ό.π. σελ.56-57

3.2 
Γενική καταγραφή 

μεσοπολεμικών 
ξενοδοχείων
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ξενοδοχείο «ο Κήπος του Βασιλέως Γεωργίου», η 
ακριβής τοποθεσία του οποίου δεν έχει εξακρι-
βωθεί.89

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της 
ονομασίας των ξενοδοχείων, του μεσοπολέμου, 
που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ορι-
σμένα αναφέρονται σε ονόματα παλαιότερων 
ξενοδοχείων, με προσθήκη ενός επιθέτου, π.χ. 
«Νέα Μητρόπολις», «Νέαι Σέρραι». Άλλα ακο-
λουθούν brand name της εποχής, όπως «Εξέλ-
σιορ», «Κοντινετάλ», «Ριτζ», ή αναφέρονται σε 
τοπωνύμια: «Φλώρινα», «Χαλκιδική». Υπάρχουν 
και εκείνα που αλλάζουν την επωνυμία λόγω 
μεταβολής πολιτικών συνθηκών, δηλαδή «Ελ-
ληνικόν» αντί του «Μεγάλη Ρωσία», «Πατρίς» 
αντί του «Σόροβιτς», «Νέα Ζωή» αντί του «Ρωσ-
σικόν». Τέλος, αφορούν μεταφορά παλαιότερης 
επιχείρησης σε νέα θέση («Βαλκανική Ευρώπη», 
«Ρώμη»).90

Ο «Μέγας Οδηγός Θεσσαλονίκης και Περιχώ-
ρων» του 1932 κατατάσσει τα ξενοδοχεία αυτής 
της περιόδου σε 4 κατηγορίες. Στην κατηγορία 
«πολυτελείας» ανήκουν τα ξενοδοχεία: Αστόρια, 
Βαλκανική Ευρώπη, Λουξ, Μόντερν, Μεντιτερα-
νέ, Ριτζ, και Τούριστ. Στην «Α΄ τάξη» τα Άτλας, 
Βιέννη, Κοντινεντάλ, Μαντζέστικ, Μεγάλη Βρετ-
τάνια, Νέα Μητρόπολις, Μινέρβα και Σωσσίδη, 
στην «Β’ τάξη» τα Αβέρωφ, Αίγυπτος, Βαλκανί-
ων, Διεθνές, Κολόμβου, Μεγάλη Ρωσία, Μέγα, 
Μέγας Αλέξανδρος, Μπρίστολ, Νέα Νίκη, Νέα 
Υόρκη, Παρθενών, Σαράντα Εκκλησίαι, Φλώρινα 
και Χαλκιδική. Τέλος, στην «Γ΄ τάξη» ανήκουν τα 
ξενοδοχεία Ακρόπολις, Αύγουστος Παλάς, Διε-
θνές, Ορεστιάς-Καστοριά και Σόροβιτς. Σε γενι-
κά πλαίσια, αυτό που παρατηρείται είναι πως η 
κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων ακολουθεί 
τις αξίες των οικοπέδων, όπως έχουν διαμορ-
φωθεί στον 3ο και 5ο τομέα της Πυρίκαυστου.91

89. Ρούπα, Ε. & Χεκίμογλου, Ε. (Οκτώβριος 2001). Εγνατία, 
Φραγκομαχαλάς, Βαρδάρης, Προκυμαία. 7 ημέρες, Η Καθη-
μερινή, σελ.20
90. Κολώνας Β., ό.π. σελ.60-61
91. Κολώνας Β., ό.π. σελ.61

Υπόμνημα Δ5
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Δ5_Χάρτης της Θεσσαλονίκης με τις θέσεις των ξενοδοχείων μεσοπολεμικά και την τωρινή τους κατάσταση
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Στην παρούσα ερευνητική καταγράφονται και 
αναλύονται 50 από τα ξενοδοχεία της μεσοπο-
λεμικής περιόδου. Τα 20 από αυτά εντοπίζονται 
στην οδό Εγνατία και είναι τα εξής: Αίγλη, Αλε-
ξάνδρεια, Άτλας, Ατλαντίς, Βαλκανίων, Βιέννη, 
Εμπορικόν, Θεσσαλικόν, Καστοριά, Μεγάλη Βρε-
ταννία, Μέγας Αλέξανδρος, Μινέρβα, Μόντερν, 
Νέα Ηλύσια, Νέα Υόρκη, Νέαι Σέρραι, Παρθενόν, 
Σαράντα Εκκλησίαι, Σωσσίδη και Χαλκιδική. Άλλα 
ξενοδοχεία τοποθετούνται στην οδό Αγίας Σο-
φίας (Αστόρια, Βαλκανική Ευρώπη, Ματζέστικ) 
ή στην Βενιζέλου ( Κοσμοπολίτ, Λουξ Παλάς, 
Ριτζ). Στην Μητροπόλεως βρίσκονται τέσσερα 
ξενοδοχεία (Εξέλσιορ, Κοντινετάλ, Λουξεμβούρ-
γο και Τούριστ), ενώ στην Βαλαωρίτου τα Αβέ-
ρωφ και Κολόμπο. Την λίστα με τα ξενοδοχεία 
έρχονται να συμπληρώσουν τα: Μεντιτερανέ 
(Λ.Νίκης και Κομνηνών, ως ανακατασκευή του 
Σπλέντιτ), Αίγυπτος (Πτολεμαίων 8), Ακρόπολις 
(Τανταλίδου), Αύγουστος Παλλάς (Σβορώνου 4 
και Πτολεμαίων), Διεθνές ( Ι. Δραγούμη 43), Μά-
ντζεστερ ( Πλατεία Ελευθερίας), Μεγάλη Ρωσία 
(Ι.Δραγούμη 32), Νέα Μητρόπολις ( Συγγρού 22 
και Πτολεμαίων), Ορεστιάς-Καστοριά (Αγνώ-
στου Στρατιώτου 14 και Ολύμπου), Σόροβιτς 
(Σβορώνου) και ορισμένα με αδιευκρίνιστη το-
ποθεσία όπως το Μέγα, Νέα Νίκη και Φλώρινα.

Εικόνα 109: Άποψη του ξενοδοχείου «Θεσσαλικόν» 
στην Εγνατία

Εικόνα 110: Άποψη του ξενοδοχείου «Φλώρινα», του 
οποίου η ακριβής τοποθεσία δεν έχει εξακριβωθεί
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Εικόνα 111:  Το ξενοδοχείο «Grand Hotel», Εγνατία με 
Τανταλίδου γωνία

Εικόνα 114: Το ξενοδοχείο «Ριτζ» στην πλατεία Ελευθερίας

Εικόνα 115: Άποψη του ξενοδοχείου «Άτλας» σήμερα

Εικόνα 112: Κάτοψη ορόφου ξενοδοχείου «Μινέρβα»

Εικόνα 113: Το ξενοδοχείο «Μινέρβα» όπως σώζεται 
σήμερα 
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Εικόνα 116: Το «Εμπορικόν» που λειτουργεί μέχρι σήμε-
ρα με την ίδια χρήση

Εικόνα 118: Άποψη του «Μέγας Αλέξανδρος» κατά τη 
λειτουργία του ως ξενοδοχείο. Το κτίριο σώζεται μέχρι 
και σήμερα με άλλη χρήση

Εικόνα 117: Το ξενοδοχείο «Αίγλη» που λειτουρ-
γούσε στην Εγνατία, πριν κατεδαφιστεί

Εικόνα 119: Κάτοψη 3ου ορόφου του ξενοδοχείου 
«Λουξ Παλάς»

Εικόνα 120: Το ξενοδοχείο «Λουξ Παλάς» σήμερα στε-
γάζει εμπορικές χρήσεις
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3.3 
Ανάλυση αρχιτεκτονικών 

χαρακτηριστικών των 
ξενοδοχείων μεσοπολεμικά

Τα ξενοδοχεία του μεσοπολέμου, ανεξάρτητα 
από την κατηγορία τους και τον βαθμό πολυτέ-
λειας που πρόσφεραν στον επισκέπτη, ήταν όλα 
δείγματα σπουδαίας αρχιτεκτονικής. Δεν είναι 
τυχαίο ότι όλα ήταν σχεδιασμένα από τους πιο 
φημισμένους αρχιτέκτονες της εποχής όπως ο 
Ξ.Παιονίδης, ο Μ. Ρούμπενς, ο Ζ.Πλέυμπερ κ.α.92

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί η μορφολογία, 
η τυπολογία και η κατασκευή των ξενοδοχείων 
αυτής της περιόδου στην Θεσσαλονίκη, έτσι 
ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα 
σχετικά με τον τρόπο κατασκευής και την αρχι-
τεκτονική ταυτότητα αυτών των κτιρίων, κατά 
την περίοδο του μεσοπολέμου.

Μορφολογία

Μορφολογικά, τα ξενοδοχεία του μεσοπολέμου 
στην Θεσσαλονίκη, όπως και τα υπόλοιπα κτί-
ρια της δεκαετίας του 1920-30, ακολουθούν τον 
εκλεκτικιστικό ρυθμό, ο οποίος εμπλουτίζεται με 
τις νεωτεριστικές τάσεις του Art-deco και του 
μοντέρνου κινήματος.  Οι όψεις τους οργανώ-
νονται συμμετρικά, σε πλάγιους ή κεντρικούς 
άξονες και τα δομικά στοιχεία, όπως ανοίγματα, 
εξώστες και αρχιτεκτονικές προεξοχές, ομαδο-
ποιούνται. Αυτή την εποχή εμφανίζεται και η 
επαναληπτικότητα του τυπικού ορόφου, που 
επηρεάζει αισθητά την οργάνωση των όψεων. 93

Έτσι, στα νέα ξενοδοχεία κυριαρχούν οι όψεις 
με νεοκλασικά στοιχεία, οι οποίες πολλές φορές 
αποτελούνται από ιωνικούς κίονες και τριγωνι-
κά αετώματα, όπως το «Νέα Υόρκη», «Νέα Μη-
τρόπολις», «Χαλκιδική»(Εικόνες 122-124). Άλλα, 
χρησιμοποιούν μορφολογικά δάνεια από τον 
γαλλικό κλασικισμό της second empire, όπως το 
«Λουξεμβούργο», «Εξέλσιορ», «Αστόρια»(Εικό-
νες 125-127), ενώ σε άλλα γίνεται μια απόπειρα 
επαναφοράς ενός έντονα στυλιζαρισμένου art 
nouveau στα οποία περιλαμβάνονται τα αρχικά 
σχέδια για τα ξενοδοχεία «Σαράντα Εκκλησίαι», 
«Ακρόπολις», «Νέα Ηλύσια»(Εικόνες 128-130). 

92. Μέγας, Γ. (21 Οκτωβρίου 2001). Στα χρόνια του Μεσοπολέ-
μου. 7 Ημέρες-Η Καθημερινή, σελ. 18
93. Κολώνας Β., (2015), ό.π., σελ. 66-67
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Η επιλογή και οι εναλλαγές όλων των παραπά-
νω κάνει κάθε κτίριο μοναδικό, προσφέροντάς 
του έναν ιδιαίτερο μορφολογικό χαρακτήρα και 
κάνοντάς το αναγνωρίσιμο στα μέτωπα των οι-
κοδομικών τετραγώνων του σχεδίου Εμπράρ. 94

Δεν είναι λίγα τα ξενοδοχεία που ακολουθούν τις 
μορφολογικές προτάσεις του σχεδίου Εμπράρ, 
είτε δεχόμενα τις επιρροές από τη νεοαποικια-
κή αρχιτεκτονική ή mauresque, ή ανακαλώντας 
μνήμες από το βυζαντινό παρελθόν της πόλης. Η 
νεοαποικιακή αρχιτεκτονική ήταν ιδιαίτερα δη-
μοφιλής σε χώρους αναψυχής των ευρωπαϊκών 
πόλεων και εφαρμόστηκε και στο ξενοδοχείο 
Mediterranean Palace, από τον αρχιτέκτονα Μα-
ρίνο Δελλαδέτσιμα, απόφοιτο της Ecole Speciale 
του Παρισιού.95 94. Κολώνας Β., (2015) ,ό.π., σελ.67

95. ό.π., σελ.70
96. ό.π., σελ.70

Κατά τη δεκαετία του΄30, τα νέα κτίρια διαφο-
ροποιούνται από μορφολογικής άποψης, κα-
θώς στη Θεσσαλονίκη την περίοδο αυτή επι-
κρατεί η αστική τάξη, η οποία θεωρεί πως την 
εκφράζουν καλύτερα πρότυπα του μοντέρνου 
κινήματος και του art deco. Μέσα από αυτά, 
επιθυμεί να εκφράσει τις φιλοδοξίες της, την 
πρόσφατη δύναμή της και τον «μοντερνισμό» 
της. Στο πλαίσιο αυτό, τα ξενοδοχεία Θεσσαλι-
κόν, Εμπορικόν και Αίγλη και τα τρία χτισμένα 
στην Εγνατία αποτελούν χαρακτηριστικά δείγ-
ματα μοντερνισμού ανάμεσα στα ξενοδοχεία 
της Θεσσαλονίκης, ενώ το art deco χρησιμοποι-
είται στο υδροθεραπευτήριο του Λαγκαδά. 96

Εικόνα 121: Άποψη της παραλιακής από τη θάλασσα, όπου διακρίνεται το εντυπωσιακών προδιαγραφών συγκρό-
τημα του Mediterranean Palace (Μεντιτερρανέ)
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Εικόνες 122-124: Τα ξενοδοχεία «Νέα Υόρκη», «Νέα Μητρόπολις» και «Χαλκιδική», με τους ιονικούς κίονες και τα 
τριγωνικά αετώματα

Εικόνες 125-127: Τα ξενοδοχεία «Λουξεμβούργο», «Εξέλσιορ» και «Αστόρια» με στοιχεία γαλλικού κλασικισμού

Εικόνες 128-130: Σχέδια για τα ξενοδοχεία «Σαράντα Εκκλησίαι», «Ακρόπολις» και «Νέα Ηλύσια» με στοιχεία ενός 
έντονα στυλιζαρισμένου art nouveau
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Τυπολογία

Τα ξενοδοχεία του Μεσοπολέμου, δεν παρου-
σιάζουν σημαντικές αλλαγές ως προς την τυ-
πολογία με αυτά της προηγούμενης περιόδου. 
Εξαιτίας της κατασκευής από μπετόν αρμέ, 
πραγματοποιείται μια περισσότερο ορθολογική 
εκμετάλλευση του χώρου. Τα μεγέθη των δω-
ματίων τυποποιούνται και περιορίζονται σημα-
ντικά (με ελάχιστες εξαιρέσεις) οι κοινόχρηστοι 
χώροι. Τα ισόγεια κατά κανόνα στεγάζουν κατα-
στήματα και ο αριθμός των ορόφων εξαρτάται 
από τις αξίες γης στην περιοχή, την οικοδομική 
δυνατότητα των ιδιοκτητών και τα μέγιστα επι-
τρεπόμενα ύψη. Κατά μέσο όρο, πρόκειται για 
τριώροφα έως πενταώροφα κτίρια.97

Αν παρατηρήσει κανείς τις κατόψεις αυτών των 
ξενοδοχείων, μπορεί να καταλήξει σε χρήσιμα 
συμπεράσματα σχετικά με τα τυπολογικά τους 
χαρακτηριστικά. Όπως φαίνεται και από τα 
σχέδια, σχεδόν σε όλα τα ξενοδοχεία κυριαρχεί 
ένας κεντρικός, μακρύς διάδρομος στην άκρη 
του οποίου υπάρχει κλιμακοστάσιο για την με-
τάβαση στα ανώτερα επίπεδα. Δεξιά και αρι-
στερά από αυτόν διαρθρώνονται τα δωμάτια, 
τα οποία είναι ίδιου μεγέθους μεταξύ τους, ενώ 
δεν περιλαμβάνουν λουτρό. Οι χώροι υγιεινής 
βρίσκονται σε ξεχωριστό δωμάτιο, ένας του-
λάχιστον για κάθε επίπεδο. Τα μοναδικά ξενο-
δοχεία της εποχής που περιλαμβάνουν λουτρό 
σε ορισμένα δωμάτια είναι, σύμφωνα με την βι-
βλιογραφία, το Μεντιτερρανέ, το Ματζέστικ, το 
Εμπορικόν και το Αστόρια. 98Επιπλέον παροχές 
του χώρου είναι το αναγνωστήριο, μαγειρείο,  η 
αίθουσα σαλονιού, το γραφείο του διευθυντή, 
αποθηκευτικοί χώροι κ.ά.

Ιδιαίτερα αξιόλογο στοιχείο αποτελεί το γεγονός 
πως αυτά τα κτίρια, ακολουθώντας τις διατά-
ξεις του οικοδομικού κανονισμού που ισχύει για 
την Πυρίκαυστο, δεν διαφέρουν σημαντικά από 
τα αντίστοιχα κτίρια κατοικιών ή άλλων εμπορι-
κών χρήσεων (κτίρια γραφείων, καταστήματα) 
και εντάσσονται στα συνεχή μέτωπα της ανοι-
κοδομούμενης πόλης. Άλλωστε, αυτό τεκμηριώ-
νεται και από το γεγονός πως αρκετά από αυτά 
σχεδιάστηκαν αρχικά ως κτίρια γραφείων ή κα-
τοικιών (Χαλκιδική, Θεσσαλικόν, Βιέννη, Μεγάλη 
Βρεττανία) και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε 
ξενοδοχεία, συχνά με επεκτάσεις καθ’ ύψος.99 

Επιπλέον, αυτή την εποχή εμφανίζεται ένας νέος 
κτιριακός τύπος, αυτός του μεγάρου γραφείων. 
Πρόκειται για έναν τύπο κτιρίου με καταστήμα-
τα στο ισόγειο και τους ορόφους να αναπτύσσο-
νται, μέσω κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων και 
περιμετρικών διαδρόμων γύρω από ένα εσωτε-
ρικό αίθριο, που έφερε συνήθως γυάλινη οροφή. 
Τα μέγαρα γραφείων αποτελούν μετεξέλιξη της 
εμπορικής στοάς των προηγούμενων περιόδων 
(τα λεγόμενα passages), γι’ αυτό μάλιστα πολλά  
από αυτά τα κτίρια αναφέρονται ακόμα και την 
δεκαετία του ’30 ως «χάνια», ευρύς όρος που 
χρησιμοποιούνταν επί τουρκοκρατίας για να 
περιγράψει τους χώρους προσωρινής διαμονής 
και εμπορικών δραστηριοτήτων.100

97. Κολώνας Β., (2015) ό.π., σελ.64
98. Μέγας, Γ. (21 Οκτωβρίου 2001). ό.π., σελ. 17
99. Κολώνας Β., (2015) ,ό.π., σελ.64
100. ό.π., σελ.56
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Δ6_Τυπολογία ξενοδοχείων μεσοπολεμικά με χρωματισμό των επιμέρους χώρων

Κοντινένταλ

Αβέρωβ

Βαλκανική Ευρώπη

Κολόμπο

Νέα Ηλύσια

Ορεστιάς Καστοριά
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Κατασκευή

Τα πρώτα ξενοδοχεία του μεσοπολέμου ακο-
λουθούν τις κατασκευαστικές τεχνικές που 
ισχύουν για όλα τα νέα κτίρια αυτή την περίο-
δο. Έτσι, κτίζονται από φέρουσα τοιχοποιία, με 
θεμελίωση από αργολιθοδομή, ανωδομή από 
οπτοπλινθοδομή και πλάκες πατωμάτων από 
σιδηροδοκούς και θολίσκους (π.χ. ξενοδοχείο 
Αργώ, Ορεστιάς-Καστοριά κλπ). Τα επόμενα 
χρόνια παρατηρείται μια διάδοση της χρήσης 
του οπλισμένου σκυροδέματος, ωστόσο οι μη-
χανικοί της εποχής δεν είναι αρκετά εξοικειω-
μένοι με το υλικό και το χρησιμοποιούν, κυρίως, 
σε σύμμεικτες κατασκευές, σε συνδυασμό με 
άλλα υλικά. Μια είδους σύμμεικτη κατασκευή, 
που χρησιμοποιείται αυτή την εποχή, είναι τα 
κατακόρυφα στοιχεία από φέρουσα τοιχοποιία 
και σκυρόδεμα, κυρίως στην θεμελίωση, σε κά-
ποιες πλάκες πατωμάτων και μερικούς στύλους, 
όπως το ξενοδοχείο «Νέα Μητρόπολις».  Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, το σκυρόδεμα οπλίζεται με 
σιδηροδοκούς, αντικαθιστά δηλαδή το παλαι-
ότερο υλικό πλήρωσης ανάμεσα σε αυτές, που 
ήταν συνήθως τα τούβλα. Σε άλλες περιπτώσεις, 
η πλάκα αποτελείται από σκυρόδεμα, έχοντας 
τις ράβδους οπλισμού ενσωματωμένες, ενώ 
υπάρχουν και δοκοί οπλισμένου σκυροδέματος 
(περίπτωση ξενοδοχείου Εξέλσιορ). Τα επόμενα 
χρόνια παρατηρείται μια ευρεία χρήση του νέου 
αυτού υλικού και κάνουν την εμφάνισή τους ξε-
νοδοχεία εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Τέτοια ξενοδοχεία είναι 
τα «Λουξεμβούργο», «Μόντερν», «Καστοριά», 
«Αλεξάνδρεια», «Λουξ Παλάς», «Αστόρια», «Μι-
νέρβα», «Ήλιος» και «Εμπορικόν». Συνεπώς, η 
χρήση φέρουσας τοιχοποιίας στην κατασκευή 
εγκαταλείπεται και την θέση της παίρνει η κατα-
σκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα.101

101.Τσιτλακίδου, Α. (2010). Τα ξενοδοχεία του μεσοπολέμου 
στη Θεσσαλονίκη. Μεταπτυχιακή Διπλωματική, Θεσσαλο-
νίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διεπιστη-
μονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Προστασία, 
συντήρηση και αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μνημείων», 
σελ. 86-87

Εικόνα 131: Τομή του ξενοδοχείο «Αργώ», όπου φαίνεται η 
κατασκευαστική δομή του

Εικόνα 132: Τομή του ξενοδοχείου «Νέα Μητρόπολις» στην 
οποία φαίνεται ο οριζόντιος οργανισμός από οπλισμένο 
σκυρόδεμα

Εικόνα 133: Τομή του ξενοδοχείου «Καστοριά» με τον σκελε-
τό από οπλισμένο σκυρόδεμα
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3.4 
Τα ξενοδοχεία του 

μεσοπολέμου που σώζονται 
σήμερα

Ένας από τους στόχους της μελέτης και ανάλυ-
σης των ιστορικών ξενοδοχείων είναι η αναζή-
τηση των μεθόδων και πρακτικών που έχουν 
εφαρμοστεί από τις νεότερες γενιές σε αυτά τα 
κτίρια, προκειμένου να διατηρηθούν στο πέρα-
σμα του χρόνου και να συνεχίσουν να είναι βι-
ώσιμα. 

Από τα ξενοδοχεία του μεσοπολέμου, αρκετά 
είναι αυτά τα οποία έχουν καταφέρει να γλιτώ-
σουν από τις αλλεπάλληλες κατεδαφίσεις των 
δεκαετιών του ’50 και του 60’ και να διατηρη-
θούν μέχρι και σήμερα. Πιο συγκριμένα, από τα 
50 ξενοδοχεία που μελετήθηκαν σε προηγούμε-
να κεφάλαια, διατηρούνται μέχρι σήμερα τα 29, 
17 από τα οποία λειτουργούν ακόμα με την αρ-
χική τους χρήση. Για τα περισσότερα από αυτά 
τα κτίρια, η υφιστάμενη κατάσταση αποτελεί 
μία από τις πολλές φάσεις, που έχουν υποστεί 
στο πέρασμα του χρόνου, καθώς πολλά από 
αυτά εγκαταλείφθηκαν, υπέστησαν αλλαγή στα 
τυπολογικά και μορφολογικά τους χαρακτηρι-
στικά ή προσθήκες και αυθαίρετες καθαιρέσεις 
μελών τους. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετηθούν και θα ανα-
λυθούν πέντε παραδείγματα από διατηρητέα 
ξενοδοχεία του μεσοπολέμου, που διατηρούνται 
σήμερα, και στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί 
μελέτες αποκατάστασης. 
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1. Βιέννη
Χτισμένο από τον Γ.Καμπανέλλο το 1925, απο-
τελεί ένα από τα πλέον αξιόλογα νεότερα μνη-
μεία που βρίσκονται στην Εγνατία οδό. Η αρχική 
μελέτη του κτιρίου, που πραγματοποιήθηκε το 
1924, περιλάμβανε ένα διώροφο κτίσμα, ωστό-
σο έπειτα από πολλές τροποποιήσεις, το ξενοδο-
χείο ολοκληρώθηκε με τρεις ορόφους. Αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα εκλεκτικισμού, καθώς 
στην όψη του εφαρμόζεται απόλυτη συμμετρία 
στους άξονες και τα ανοίγματα. Οι ψευτοπαρα-
στάδες χωρίζουν οπτικά το κτίριο σε ζώνες, ενώ 
ροκοκό μενταγιόν τονίζουν τον κεντρικό άξονα. 
Υπήρξε ένα από τα πιο δημοφιλή και πολυτελή 
ξενοδοχεία της εποχής του, με επισκέπτες από 
τον χώρο της πολιτικής και των τεχνών. Κατά 
τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, οι κατα-
κτητές στέγασαν σε αυτό την Kommandantur, 
την φρουραρχεία δηλαδή της περιοχής, ενώ 
τα υπόγειά του χρησιμοποιήθηκαν ως χώρος 
βασανιστηρίων. Μετά την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης, το κτίριο καταλήφθηκε από τον 
ΕΛΑΣ, χρησιμοποιώντας το σαν αρχηγείο.102 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60  οι όροφοί

του εγκαταλείφθηκαν και, λόγω έλλειψης συ-
ντήρησης, το κτίριο υπέστη αρκετές φθορές. Η 
σταδιακή αύξηση των ιδιοκτητών, με την πάρο-
δο του χρόνου, δυσχέραινε τις προσπάθειες για 
αποκατάστασή του, ενώ έγιναν και προσπάθει-
ες προκειμένου να περάσει στην ιδιοκτησία του 
Δημοσίου. Το 1994 αγοράστηκε από ιδιώτη και 
μέσα στον ίδιο χρόνο ξεκίνησαν οι μελέτες για 
αποκατάστασή του. Το έργο προέβλεπε την επα-
νάχρησή του ως κτίριο γραφείων. Για το λόγο 
αυτό, έγιναν κάποιες αλλαγές στην τυπολογία 
του κτιρίου, με ενοποιήσεις κάποιων χώρων 
και προσθήκη 4ο επιπέδου σε εσοχή. Για αρκετά 
χρόνια λειτούργησε σε αυτό η ευρωπαϊκή επι-
τροπή για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων 
και το σύμφωνο σταθερότητας.103 Σήμερα, στο 
κτίριο στεγάζεται ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με την 
επωνυμία «Mediterranean College»

Εικόνα 134: Το ξενοδοχείο «Βιέννη», όπως σώζεται σή-
μερα

Εικόνα 135: Διακοσμητικές        λεπτομέρειες     στην      
όψη    του      κτιρίου

102.Φραγκούδη, Χ. (2015). thessarchitecture. Διαθέσιμο σε: 
https://thessarchitecture.wordpress.com/2015/10/23/%CE%BE%
CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%
CE%B9%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%BD
%CE%B7/ (Ανακτήθηκε 15 Απριλίου, 2020).
103.Καμπούρη, Ε. (21 Οκτωβρίου 2001). ό.π, σελ.28-29.
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2. Μεγάλη Βρεταννία
Και αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Εγνατία. 
Χτισμένο το 1925, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Max 
Rubens, το πρώην ξενοδοχείο, επί της Εγνατίας 
46, σχεδιάστηκε αρχικά ως κτίριο γραφείων. Η 
αρχική μελέτη προέβλεπε την ανέγερση κτιρίου 
γραφείων με ισόγειο και τέσσερις ορόφους, ενώ 
τελικά το κτίσμα λειτούργησε ως ξενοδοχείο με 
τρεις ορόφους. Στο εσωτερικό υπήρχε αίθριο με 
κλιμακοστάσιο. Το 1957 προστέθηκε 4ος όροφος, 
καταργώντας την λειτουργία του αίθριου, ενώ 
πρόσφατα προστέθηκε και 5ο επίπεδο, προκει-
μένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες 
του κτιρίου. Τα μορφολογικά χαρακτηριστι-
κά της όψης του με τις κάθετες συμμετρίες, το 
κατατάσσουν στα νεοκλασικά έργα, με ανα-
γεννησιακά στοιχεία, όπως επίκρανα, φυτικές 
διακοσμήσεις και γιρλάντες στα κάγκελα. Κάθε 
όροφος διαφοροποιείται εξωτερικά, καθώς πα-
ρουσιάζει μοναδικές διακοσμήσεις σε σχέση με 
τους υπόλοιπους. Η ανακατασκευή που πραγ-
ματοποιήθηκε στις αρχές του 2000 καθαίρεσε 
πλήρως το εσωτερικό του κτιρίου, διατηρώντας 
μόνο την όψη του. Σήμερα στεγάζεται σε αυτό 
το τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. 104,105

104. Φραγκούδη, Χ. (2015). thessarchitecture. Διαθέσιμο σε:  
https://thessarchitecture.wordpress.com/2015/12/03/%CF%80%
CF%81%CF%89%CE%B7%CE%BD%CE%BE%CE%B5%CE%BD%
CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF%
CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B2%
CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1// 
(Ανακτήθηκε 15 Απριλίου, 2020).
105. Καμπούρη, Ε. (21 Οκτωβρίου 2001). Διατηρητέα ξενοδο-
χεία: αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός. 7 ημέρες-Η καθη-
μερινή, σελ.29.

Εικόνα 136: Αρχικό σχέδιο όψης του «Μεγάλη Βρεταννία» 
του Μαρξ Ρούμπενς

Εικόνα 137: Το κτίριο κατά τις εργασίες αποκατάστασης

Εικόνα 138: Το κτίριο όπως σώζεται σήμερα
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3. Mόντερν
Το 1924 χτίζεται ,στη συμβολή της οδού Εγνατίας 
41 με Συγγρού, το ξενοδοχείο «Μόντερν». Η αρ-
χική μελέτη του 1920 προέβλεπε την ανέγερση 
ενός διώροφου ξενοδοχείου, ωστόσο η μελέ-
τη επανασχεδιάστηκε από τους Κ.Κοκορόπου-
λο και Α.Ζαχαριάδη. Η άδεια εκδόθηκε το 1924 
και αφορούσε τριώροφο κτίσμα με υπόγειο. Το 
ξενοδοχείο αποτελούνταν από 48 δωμάτια με 
κοινόχρηστους χώρους υγιεινής ανά επίπεδο.  
Στο ισόγειο, επί της οδού Συγγρού, λειτουργού-
σε μέχρι το 1978 το γνωστό καφέ «Αβέρωφ».  Η 
αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου ξενοδοχείου 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα όψιμου 
εκλεκτικισμού της μεσοπολεμικής περιόδου. Οι 
επιλογές νεωτεριστικών στοιχείων το κάνουν 
να διαφέρει αρκετά από τα υπόλοιπα ξενοδο-
χεία της εποχής του. Οι όψεις του διαμορφώ-
νονται με λιτότητα, με ελάχιστα διακοσμητικά 
στοιχεία, τα οποία βρίσκει κανείς περισσότερο 
στο εσωτερικό του. Ο διαχωρισμός των τριών 
ζωνών είναι ξεκάθαρος (βάση, κορμός, στέψη), 
ενώ στους άξονες κυριαρχεί απόλυτη συμμετρία. 
Το ξενοδοχείο λειτούργησε μέχρι το 1960, οπότε 
και εγκαταλείφθηκε, με αποτέλεσμα την σταδια-
κή φθορά του. Το 1995 κηρύχθηκε «ιστορικό μνη-
μείο» και την διετία 1997-99 πραγματοποιήθηκε 
μελέτη αποκατάστασης για την επαναλειτουργία 
του ως ξενοδοχείο. Οι εργασίες αποκατάστασης 
εξασφάλισαν την ενίσχυση του στατικού φορέα 
του και την αποκατάσταση των όψεων, σύμφω-
να με την αρχική του φάση. Στο εσωτερικό, έγινε 
προσπάθεια για διατήρηση της αρχικής τυπολο-
γίας. Από το 2000 έως σήμερα επαναλειτουργεί 
με την επωνυμία «Κinissis».106,107

106. Καμπούρη, Ε. (21 Οκτωβρίου 2001). Διατηρητέα ξενοδο-
χεία: αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός. 7 ημέρες-Η καθη-
μερινή, σελ.30
107. Φραγκούδη, Χ. (2015). thessarchitecture. Διαθέσιμο σε: 
https://thessarchitecture.wordpress.com/2015/05/05/%ce%be%c
e%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b5%ce%b9
%ce%bf-kinissis/# (Ανακτήθηκε 15 Απριλίου, 2020).

Εικόνα 139: Σύγχρονη άποψη του ξενοδοχείου «Μόντερν»

Εικόνα 140:  Λεπτομέρεια του ξενοδοχείου «Μόντερν» με 
την τριγωνική απόληξη, όπου αναγράφεται η σημερινή του 
επωνυμία «Kinissi Palace»
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4. Κοντινένταλ
Αξιόλογο κτίσμα αποτελεί και το ξενοδοχείο στη 
συμβολή των οδών Μητροπόλεως με Κομνηνών, 
σε σχέδια του Ζακ Μοσέ, το 1929. Το κτίριο απο-
τελείται από ισόγειο, μεσοπάτωμα και τρεις ορό-
φους. Και αυτό το ξενοδοχείο αποτελεί χαρακτη-
ριστικό δείγμα εκλεκτικισμού του μεσοπολέμου. 
Όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα, 
κυριαρχεί η συμμετρία και ο διαχωρισμός των 
κάθετων αξόνων. Η ποικιλία των διακοσμητι-
κών στοιχείων και η εναλλαγή των περίτεχνων 
κιγκλιδωμάτων και των εξωστών ανά επίπεδο 
έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα των 
όψεων. Ο κατακόρυφος άξονας της εισόδου 
προβάλλεται εμφανώς τονισμένος, αποτελούμε-
νος από την κεντρική θύρα με καμπύλο υπέρθυ-
ρο που φέρει διακοσμητικό κλειδί, και κεντρικό 
εξώστη με μπαλούστρες. Η απόληξή του φέρει 
καμπύλο αέτωμα με barroque επιρροές. Το κτίριο 
χαρακτηρίστηκε διατηρητέο, ωστόσο ο φορέας 
προστασίας του κτιρίου υπ.Μακεδονίας-Θρά-
κης, περιόρισε την διατήρηση μόνο στην όψη, με 
αποτέλεσμα να αλλάξει ολοκληρωτικά η αρχική 
τυπολογία του κτιρίου, αφήνοντας ως μοναδικό 
αυθεντικό τμήμα τις όψεις του. Σήμερα, λειτουρ-
γεί  ως  ξενοδοχείο με την ονομασία «Ανδρομέ-
δα», αποτελούμενο από 46 κλίνες. 108,109

Εικόνα 141: Το ξενοδοχείο  «Κοντινένταλ» όπως σώζεται       
σήμερα με την επωνυμία «Ανδρομέδα»

Εικόνα 142: Η κεντρική είσοδος του ξενοδοχείου σήμερα

108. Καμπούρη, Ε. (21 Οκτωβρίου 2001). Διατηρητέα ξενοδο-
χεία: αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός. 7 ημέρες-Η καθη-
μερινή, σελ.31
109. Φραγκούδη, Χ. (2015). thessarchitecture. Διαθέσιμο σε:  
https://thessarchitecture.wordpress.com/2017/02/25/%ce%be%c
e%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b5%ce%b9
%ce%bf-continental-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%
ce%bc%ce%b5%ce%b4%ce%b1/ (Ανακτήθηκε 15 /4/2020).
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5. Όλυμπος-Νάουσα

νη πορεία του, το φημισμένο εστιατόριο άλλα-
ξε πολλές μορφές, μέχρι το οριστικό κλείσιμό 
του, το 1994. Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα εκλεκτικισμού, με στοιχεία νεοκλα-
σικισμού και μπελ επόκ. Η όψη διαρθρώνεται 
με συμμετρία στους 5 κατακόρυφους άξονες 
της, ενώ ο δεύτερος και τέταρτος άξονας δια-
φοροποιούνται, σχηματίζοντας μια κοίλη δι-
αμόρφωση. Το 1993 το Υπουργείο Πολιτισμού 
το κήρυξε ως «μνημείο-έργο τέχνης», ενώ το 
2017 κηρύχθηκε διαγωνισμός εξαγοράς για την  
αποκατάστασή του, και επαναλειτουργία του 
ως boutique hotel, με την υποχρέωση επαναλει-
τουργίας του ιστορικού εστιατορίου.112 Η νέα 
οικοδομική άδεια προβλέπει την αποκατάσταση 
της αρχικής όψης του κτιρίου, ενώ το εσωτερικό 
έχει κατεδαφιστεί.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη Λεωφόρο Νίκης 5 
και κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας 
του ’20. Για το κτίριο εκδόθηκαν δύο οικοδομικές 
άδειες. Η πρώτη ήταν το 1923 στο όνομα των 
Σακιτούδη-Λεών, με σχέδια του Μ.Ρούμπενς, για 
μια διώροφη αστική κατοικία, και η δεύτερη στο 
όνομα του Λέοντος Γιουδά, από τον Ζ.Μοσέ το 
1925 για πενταώροφη οικοδομή στον τύπο του 
μεγάρου πολλαπλών χρήσεων.110 Πρόκειται για 
ένα κτίριο με ισόγειο και δύο ορόφους, με κά-
τοψη 300m2  ανά όροφο. Ο φέρων οργανισμός 
είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ τα θεμέ-
λια είναι επιφανειακά, με το βάθος τους να φτά-
νει την επιφάνεια του νερού. 111 Το κτίριο έχει 
συνδεθεί ,στην μνήμη των κατοίκων της πόλης 
και όχι μόνο, με το θρυλικό εστιατόριο «Όλυ-
μπος-Νάουσα» που λειτουργούσε στο ισόγειό 
του. Επρόκειτο για ένα χώρο που πρόσφερε 
στους επισκέπτες του πολυτέλεια ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών και δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι από εκεί πέρασαν μερικά από τα πιο γνω-
στά ονόματα της κοσμικής και πολιτικής ζωής 
της πόλης. Ανάμεσά τους οι Ελευθέριος Βενιζέ-
λος, αρχιεπίσκοπος Μακάριος, Αλέξανδρος Πα-
παναστασίου, Κωνσταντίνος Καραμανλής, Κεμάλ 
Ατατούρκ, στρατάρχης Τίτο, αλλά και μέλη της 
τέως βασιλικής οικογένειας. Στην εξηντάχρο 

Εικόνα 143: Το «Όλυμπος-Νάουσα» σε λήψη του 2017 Εικόνα 144: Το κτίριο του ξενοδοχείου σήμερα υπό ερ-
γασίες αποκατάστασης

110. Κολώνας, Β. (2012). Θεσσαλονίκη 1912-2012: Η Αρχιτεκτο-
νική μιας Εκατονταετίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 
Σελ.44
111. Ι.Α. Τέγος , Κ.-Α. Στυλιανίδης , Α.Τοκατλίδης , , Ν.Χαλά-
της,  Αξιολόγηση φέροντος οργανισμού διατηρητέου κτιρίου 
προκειμένου αυτό να δεχθεί οριζόντια και κατακόρυφη προ-
σθήκη. Πρακτικά συνεδρίου από 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος 
που διεξήχθη σε Αλεξανδρούπολη. Φορέας διεξαγωγής ΤΕΕ, 
ΕΤΕΚ. Αλεξανδρούπολη, Διαθέσιμο σε : http://library.tee.gr/
digital/m2173/m2173_tegos1.pdf (Ανακτήθηκε 15/4/2020)
112. Μυρτσιώτη, Γ. (Νοέμβριος 2017). Η αναγέννηση ενός μύ-
θου. Η Καθημερινή. Διαθέσιμο σε: https://www.kathimerini.
gr/932883/gallery/periodiko-k/reportaz/h-anagennhsh-enos-
my8oy (Ανακτήθηκε 15/4/2020).
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Εικόνα 145: Το κτίριο του πρώην ξενοδοχείου «Κοσμοπολίτ» Εικόνα 147: Το ξενοδοχείο «Αλεξάνδρεια» που διατη-
ρείται σήμερα στην Εγνατία

Εικόνα 146: Το ξενοδοχείο «Νέα Ηλύσια» σήμερα Εικόνα 148: Κάτοψη ισογείου και ορόφου του ξενοδο-
χείου «Αλεξάνδρεια»
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Εικόνα 149: Κάτοψη ορόφου του πρώην ξενοδοχείου 
«Αστόρια»

Εικόνα 150: Άποψη των διακοσμητικών στοιχείων του 
πρώην ξενοδοχείου «Αστόρια»

Εικόνα 151: Παλιά λήψη του ξενοδοχείου «Λουξεμ-
βούργο»

Εικόνα 152: Κάτοψη ορόφου του ξενοδοχείου «Λου-
ξεμβούργο»
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3.5
Συγκριτική ανάλυση 

μεσοπολεμικών 
ξενοδοχείων στον Ελλαδικό 

χώρο

Για την καλύτερη κατανόηση των ξενοδοχείων 
του μεσοπολέμου στην Θεσσαλονίκη ακολου-
θούν συγκριτικά παραδείγματα από άλλες πό-
λεις της Ελλάδας, για την ίδια χρονική περίοδο.

Αθήνα

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1920, εμφανίζεται η πρώτη νομοθεσία 
για τα ξενοδοχεία και τον τουρισμό. Αυτή την 
περίοδο, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετά ξενοδο-
χεία που πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγρα-
φές, και κάποια άλλα, τα οποία, αδυνατώντας 
να ικανοποιήσουν τις νέες απαιτήσεις, αναγκά-
ζονται να αλλάξουν κατηγορία ή να κλείσουν 
οριστικά. Κάποια από αυτά αλλάζουν χρήση ή 
παραμένουν κενά. Στα ισόγειά τους εξακολου-
θούν να λειτουργούν καταστήματα και χώροι 
εστίασης. Πολλά υφιστάμενα μετασκευάζονται, 
προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις, 
διαρκώς αυξανόμενες, ανάγκες των επισκεπτών 
τους. Αποκτούν σύγχρονες παροχές, όπως νι-
πτήρες με τρεχούμενο νερό και καλοριφέρ, ενώ 
γίνονται και προσπάθειες για δωμάτια με δικό 
τους λουτρό. Σε αυτά της Α΄ κατηγορίας, προε-
κτείνονται νέοι όροφοι ή πτέρυγες, με κάθε δω-
μάτιο να περιλαμβάνει το δικό του λουτρό. 113

Η δεκαετία του ’30 αποτελεί μια περίοδο σημα-
ντικών πολιτικών αναταραχών, στο πλαίσιο του 
Β’ Π.Π. και της κήρυξης της δικτατορίας, και σε 
συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρί-
ση, που δεν αφήνει ανεπηρέαστη την ελληνική 
πρωτεύουσα. Κατά την περίοδο της κατοχής, τα 
περισσότερα ξενοδοχεία επιτάσσονται από τα 
γερμανικά στρατεύματα, ενώ άλλα φιλοξενούν 
βομβόπληκτους κατοίκους του Πειραιά που κα-
τέφυγαν στην Αθήνα.114 Είναι επόμενο, λοιπόν, 
η αίγλη των πολυτελών ξενοδοχείων της προ-
πολεμικής περιόδου να χαθεί από την Αθήνα 
μεσοπολεμικά, αν και υπάρχουν μερικά νεοα-
ναγερθέντα ξενοδοχεία, όπως το «Ακροπόλ Πα-
λάς» στην οδό Πατησίων, το «Σεμίραμις» στην 
Κηφισιά και το «Αρκαδία» στην οδό Σωκράτους.

113. Καρδαμίτση-Αδάμη, Μ. (8 Οκτωβρίου 2000). Μοναδικές 
κτιριολογικές περιγραφές. 7 Ημέρες -Η Καθημερινή, σελ.11-12
114. Καιροφύλας, Γ. (8 Οκτωβρίου 2000). Η Κοσμική ζωή στα 
αθηναϊκά ξενοδοχεία. 7 Ημέρες- Η Καθημερινή, σελ.23-24
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• Ακροπόλ Παλάς
Το εμβληματικό αυτό ξενοδοχείο της Αθήνας 
σχεδιάστηκε το 1926-28 από τον αρχιτέκτονα 
Σωτήριο Ι.Μαγιάση. βρίσκεται στην οδό Πατη-
σίων, απέναντι από το νεοκλασικό ιστορικό 
συγκρότημα του πολυτεχνείου και του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου. Μορφολογικά, εντάσσεται 
στο «ελληνικό art nouveau», με διακοσμητικές 
λεπτομέρειες στα κιγκλιδώματα, στις όψεις 
αλλά και στο εσωτερικό του, σε μια προσπάθεια 
του αρχιτέκτονα να συνδυάσει τις επιλογές art 
nouveau με τη χρήση στοιχείων από την ελληνι-
κή αρχιτεκτονική παράδοση. Πρόκειται για ένα 
κτίριο συνυφασμένο με την μεσοπολεμική ιστο-
ρία της Αθήνας και αποτέλεσε κατά κάποιο τρό-
πο κτίριο αναφοράς. Μετά από πολλά χρόνια, 
κηρύχθηκε διατηρητέο και σήμερα ανήκει στο 
υπουργείο Πολιτισμού.115

Εικόνα 153: Άποψη του ξενοδοχείου «Ακροπόλ» στην οδό Πατησίων

115. Χολέβας, Ν. (8 Οκτωβρίου 2000). Το ιστορικό Ακροπόλ. 7 
Ημέρες- Η Καθημερινή, σελ. 21.
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Φλώρινα

Μετά τη λήξη του Β ’Βαλκανικού πολέμου, με τη 
συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913, οροθε-
τούνται τα εδάφη των βαλκανικών κρατών και 
η Ελλάδα καταλαμβάνει το 51.57% των μακεδο-
νικών εδαφών. Στις 7 Νοεμβρίου του 1912 απε-
λευθερώνεται η Φλώρινα και ξεκινά η προσπά-
θεια για ανασυγκρότηση της πόλης. Στα πλαίσια 
του Α ’παγκοσμίου πολέμου, εγκαθίσταται στην 
πόλη η γαλλική διοίκηση, η οποία συμβάλει στην 
γενικότερη οργάνωση και λειτουργία της πόλης. 
Μεσοπολεμικά, η Φλώρινα αναπτύσσεται σε ένα 
σημαντικό αστικό κέντρο, με νέα πληθυσμιακή, 
κοινωνική και οικονομική δομή. Πρόκειται για 
μια περίοδο μεταναστευτικών ροών, κατά την 
οποία οι πρόσφυγες στην πόλη της Φλώρινας 
αγγίζουν το 34% του συνολικού πληθυσμού. 
Χάρη σε αυτούς, αναπτύσσεται σπουδαία βιο-
μηχανία υφασμάτων, προερχόμενη κυρίως από 
την Προύσα. 

Ο επανασχεδιασμός της πόλης πραγματοποι-
είται το 1918-19, προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες στέγασης κυρίως λόγω του με-
γάλου αριθμού προσφύγων. Αυτή την περίοδο, 
εξαιτίας της γεωμορφολογικής της θέσης και, σε 
συνδυασμό με την νέα αρχιτεκτονική της φυσι-
ογνωμία, η Φλώρινα εξελίσσεται σε ένα από τα 
σημαντικότερα θέρετρα της Βορείου Ελλάδας. Σε 
αυτό συνέβαλε και η θέση της πόλης στην Εγνα-
τία οδό, καθώς και η ένταξή της στο σιδηρο-
δρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης - Μοναστηριού.  
Αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης, 
ανοικοδομείται ένα δίκτυο από σημαντικά δη-
μόσια κτίρια, ανάμεσά τους Γυμνάσιο, Γεωργική 
σχολή, παρθεναγωγείο, παράρτημα της Εθνικής 
τράπεζας και δημοτικό νοσοκομείο. Οι κυριότε-
ροι δρόμοι επισκευάζονται και λιθοστρώνονται 
και η Φλώρινα αρχίζει να αποκτά τα χαρακτη-
ριστικά του αστικού κέντρου κατά τη διάρκεια 
του μεσοπολέμου. 116

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούν 
στην ανάγκη για στέγαση των επισκεπτών της 
πόλης, η οποία καλύπτεται με τη δημιουργία 
μιας σειράς από νέα ξενοδοχεία. Τα πανδοχεί-
α-ξενοδοχεία αυτής της εποχής αποτελούν εξέ-
λιξη των παραδοσιακών χανίων που λειτούργη-
σαν την περίοδο της τουρκοκρατίας. Πρόκειται, 
συνήθως, για διώροφα κτίσματα, με λειτουργίες 
εμπορικού χαρακτήρα στο ισόγειο και δωμάτια 
του ξενοδοχείου στον όροφο. Τη θέση του χα-
γιατιού, προς την πλευρά της αυλής, στο παρα-
δοσιακό χάνι, καταλαμβάνει εδώ ένας διάδρο-
μος που οδηγεί στα δωμάτια, που βρίσκονται 
παραταγμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Οι χώροι 
υγιεινής βρίσκονται σε ξεχωριστό χώρο, ενώ η 
ρεσεψιόν είναι υποτυπώδης και συνοδεύεται, 
συνήθως, από το δωμάτιο διαμονής του υπευ-
θύνου του ξενοδοχείου. Πολλά από αυτά τα 
ξενοδοχεία, εξαιτίας του περιορισμού του αστι-
κού χώρου, διέθεταν φωταγωγό στο εσωτερικό 
τους ή στα πλευρικά τους όρια.117 Ακολουθεί 
συνοπτική περιγραφή ορισμένων από τα πιο 
γνωστά ξενοδοχεία αυτής της περιόδου.

116. Ζαρκάδα- Πιστιόλη, Χ. (2003). Η αρχιτεκτονική της Φλώ-
ρινας στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Διδακτορική διατριβή. 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πο-
λυτεχνική σχολή, Τμήμα αρχιτεκτόνων, σελ. 36-42
117. Ζαρκάδα- Πιστιόλη, Χ. (2003). ό.π., σελ. 113
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• «Αίγλη»
Πρόκειται για ένα κτίριο, τοποθετημένο στην 
κεντρική πλατεία ομονοίας (σημ. Μόδη), που 
χτίστηκε γύρω στο 1928. Το κτίριο αρχικά σχε-
διάστηκε ως διπλοκατοικία, ωστόσο η ανάγκη 
για στέγαση των επισκεπτών της πόλης, οδή-
γησε στην μετατροπή του σε ξενοδοχείο το 1939. 
Η τυπολογία του κτιρίου ήταν τέτοια που δεν 
χρειάστηκαν μεγάλες αλλαγές για την νέα του 
χρήση. Οι ωφέλιμοι χώροι βρίσκονταν στις κε-
ντρικές όψεις του κτιρίου, ενώ οι δευτερεύοντες 
και κοινόχρηστοι στις πίσω εσωτερικές πλευρές. 
Το διώροφο ξενοδοχείο μορφολογικά, ακολου-
θούσε τις εκλεκτιστικές τάσεις του μεσοπολέ-
μου, με έμφαση στη συμμετρία και οργάνωση 
των όψεων γύρω από ένα κεντρικό κατακόρυ-
φο άξονα. Το κτίριο ήταν κατασκευασμένο από 
λιθοδομή στο υπόγειο και τις εξωτερικές τοιχο-
ποιίες του ορόφου, και οπτοπλινθοδομή στους 
εσωτερικούς τοίχους του ορόφου. Τα πατώματα 
διαμορφώνονταν με μπουντρέλια, πληρωμένα 
με θολίσκους. Το κτίριο δεν σώζεται σήμερα και 
είναι άγνωστη η χρονολογία που σταμάτησε η 
λειτουργία του.118

• Πανελλήνιον
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην οδό Νικολάου 
Πύρζα 15, σε μικρή απόσταση από την κεντρική 
πλατεία της Φλώρινας. Το κτίριο είναι διώροφο, 
που φιλοξενούσε χρήσεις εστίασης και εμπορίου 
στο ισόγειο και ξενοδοχείο στον όροφο. Πρόκει-
ται για κτίριο ορθογωνικής κάτοψης, σε σχήμα 
σταυρού, μέσω του οποίου περνάει η κεντρική 
στοά που οδηγεί, μέσω του κλιμακοστασίου, 
στους χώρους φιλοξενίας του ξενοδοχείου και 
την πίσω αυλή. Μορφολογικά, έχει όλα τα χαρα-
κτηριστικά των κτιρίων που ανοικοδομούνται 
στον μεσοπόλεμο. Εκλεκτιστικές όψεις, με ψευ-
τοπαραστάδες, που αναπτύσσονται σε όλο το 
ύψος του κτιρίου και συμμετρικά ως προς τον 
κεντρικό άξονα-στοά. Στο ισόγειο βρίσκονται 
μεγάλα ανοίγματα, πλαισιωμένα από περίτεχνα 
ξύλινα κουφώματα, ενώ στον όροφο τα ανοίγ-
ματα φέρουν τριγωνικό αέτωμα και διακοσμητι-
κό κλειδί. Το κτίριο σταμάτησε τη λειτουργία του 
ως ξενοδοχείο το 1980, ενώ διατηρείται μέχρι και 
σήμερα σε  κατάσταση ερειπίου.119

118. Ζαρκάδα- Πιστιόλη, Χ. (2003). ό.π., σελ. 155-156
119. Ζαρκάδα- Πιστιόλη, Χ. (2003). ό.π., σελ. 174-175

Εικόνα 154: Άποψη του ξενοδοχείου «Αίγλη» στην κε-
ντρική πλατεία της Φλώρινας

Εικόνα 155: Το πρώην ξενοδοχείο «Πανελλήνιον», 
όπως σώζεται σήμερα
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• Χάνι Αφων Καράτζα
Το κτίριο είναι τοποθετημένο στη συμβολή των 
οδών Μ.Αλεξάνδρου και Ναούσης και χτίστηκε 
το 1923. Πρόκειται για ενός είδους πανδοχείο, 
μετεξέλιξη των παραδοσιακών χανίων. Το κτί-
ριο διέθετε τρία επίπεδα, στο ισόγειο του οποί-
ου λειτουργούσαν καταστήματα και στάβλος 
για τα ζώα των επισκεπτών, ενώ στον όροφο 
ήταν τα δωμάτια. Στην οδό Ναούσης, βρίσκεται 
η στοά του κτιρίου που οδηγεί στα ανώτερα 
επίπεδα, μέσω της σκάλας, και στον στάβλο. Τα 
δωμάτια των ορόφων αναπτύσσονται προς τις 
δύο πλευρές του δρόμου και στο πίσω μέρος 
βρίσκεται το κλιμακοστάσιο και το wc, ενώ ορ-
γανώνεται και ο ακάλυπτος χώρος. Στις όψεις 
του ξενοδοχείου κυριαρχεί η κλασικιστική σύν-
θεση των επιμέρους στοιχείων. Οι εξώστες του 
ορόφου καθορίζουν τους άξονες συμμετρίας για 
την οργάνωση των ανοιγμάτων. Ψευτοπαρα-
στάδες πλαισιώνουν τα μεγάλα ανοίγματα του 
ισογείου, οι οποίες προεκτείνονται στον όροφο. 
Το τρίτο επίπεδο διαμορφώνεται ως «αττικόν», 
χωρίς ιδιαίτερη μορφολογική επεξεργασία. Η 
λοξή απότμηση της γωνίας του κτιρίου τονίζε-
ται ιδιαίτερα με το τοξωτό άνοιγμα του ισογείου 
και τον εξώστη του ορόφου. Το κτίριο σώζεται 
μέχρι σήμερα.120

• Διεθνές
Πρόκειται για ξενοδοχείο με καταστήματα το 
ισόγειο. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Να-
ούσης και Πρεσπών και ανεγέρθηκε το 1924. Πε-
ριλαμβάνει 3 ελεύθερες όψεις. Στο ισόγειο οργα-
νώνονται καταστήματα και ,κεντρικά στην όψη 
της οδού Ναούσης, η είσοδος του ξενοδοχείου. 
Τα δεκατρία δωμάτια των επισκεπτών διατάσ-
σονται περιμετρικά και η κίνηση σε αυτά πραγ-
ματοποιείται μέσω διαδρόμων παράλληλων σε 
αυτά. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει τέσσερις κοι-
νόχρηστες τουαλέτες και ένα λουτρό. Οι όψεις 
του κτιρίου ακολουθούν κλασικιστικά πρότυπα, 
οργανωμένες με κατακόρυφες στήλες ανοιγμά-
των μέσα σε φατνώματα, που οριοθετούν ψευ-
τοπαραστάδες. Τα ανοίγματα του ισογείου κλεί-
νουν με τις χαρακτηριστικές ξύλινες τζαμαρίες, 
ενώ στον όροφο υπάρχουν αντίστοιχα στο κέ-
ντρο εξώθυρα με εξώστη. Τα ανοίγματα αυτά δι-
ακοσμούνται με απλά πλαίσια και διακοσμητικό 
κλειδί, ενώ οι εξώστες φέρουν μεταλλικό περί-
τεχνο κιγκλίδωμα. Η κεντρική πύλη του ξενοδο-
χείου τονίζεται με υποχώρηση της εισόδου στο 
ισόγειο και εξώστη στον όροφο,  ο οποίος κα-
ταλήγει σε τριγωνική αετωματική απόληξη, που 
φέρει τη χρονολογία του κτιρίου. Η εικόνα του 
κτιρίου ολοκληρώνεται με την ιδιαίτερη μετα-
χείριση των δύο ακμών του, όπου στη συμβολή 
των οδών Ναούσης και Πρεσπών εμφανίζεται 
ελαφρά καμπυλωμένη, ενώ στη Μ.Αλεξάνδρου  
με Ναούσης είναι ευθύγραμμη. Το κτίριο σώζεται 
μέχρι σήμερα και σε αυτό λειτουργεί το Λαογρα-
φικό Μουσείο Φλώρινας.121

120. Ζαρκάδα- Πιστιόλη, Χ. (2003). ό.π., σελ. 137-138
121. Ζαρκάδα- Πιστιόλη, Χ. (2003). ό.π., σελ. 79-80

Εικόνα 156: Σχέδια του «Χάνι Αφών Καράτζα»
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Συγκριτική ανάλυση ξενοδοχείου «Αίγλη» στη 
Φλώρινα και «Μόντερν» στη Θεσσαλονίκη

Για την καλύτερη κατανόηση των συσχετισμών 
ανάμεσα στα ξενοδοχεία αυτής της περιόδου, 
ακολουθεί μια αναλυτική συγκριτική μελέτη με-
ταξύ του ξενοδοχείου «Αίγλη» στη Φλώρινα και 
του ξενοδοχείου «Μόντερν» (σημ.Kinissi palace) 
στη Θεσσαλονίκη.
Μορφολογικά, τα δύο κτίρια παρουσιάζουν 
αρκετές ομοιότητες. Και στα δύο, οι όψεις ακο-
λουθούν εκλεκτιστικά πρότυπα, οργανωμένες 
συμμετρικά, ως προς έναν κεντρικό άξονα. Ψευ-
τοπαραστάδες πλαισιώνουν τα ανοίγματά τους, 
διατρέχοντας τις όψεις σε όλο τους το ύψος. Οι 
γραμμές είναι απλές και δεν γίνεται υπερβολική 
χρήση διακοσμητικών στοιχείων. Στο ισόγειο, 
τα ανοίγματα είναι μεγαλύτερα, προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν οι χρήσεις εστίασης και εμπορί-
ου που φιλοξενούνται. Στο ξενοδοχείο «Αίγλη», 
ο κεντρικός άξονας της όψης τονίζεται με έναν 
μεγάλο εξώστη στον όροφο και ένα αέτωμα 
απόληξης πλαισιωμένο με μπαλούστρες, ενώ 
στο  «Μόντερν» συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, 
δηλαδή ο κεντρικός άξονας είναι ο μοναδικός 
χωρίς εξώστη στα ανοίγματά του, προκειμένου 
να ξεχωρίζει. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως, 
κατά την μετατροπή του «Αίγλη» σε ξενοδο-
χείο, προστέθηκαν εξώστες και στα υπόλοιπα 
ανοίγματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση της 
νέας του χρήσης. Μια άλλη ομοιότητα των δύο 
κτιρίων είναι η γωνιακή απότμηση, στο σημείο 
που ενώνονται οι δύο πλευρές τους, κάτι το 
οποίο είναι χαρακτηριστικό για τα κτίρια αυτής 
της περιόδου. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτή η 
απότμηση τελειώνει σε τριγωνικό αέτωμα, στο 
οποίο αναγράφεται η επωνυμία του ξενοδοχείου.

Εικόνα 157: Το ξενοδοχείο «Διεθνές» σε παλαιότερη λήψη

Εικόνα 158: Το ξενοδοχείο «Διεθνές όπως σώζεται σήμερα
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τοψη του «Μόντερν», τα δωμάτια και οι κοινό-
χρηστοι χώροι, όπως κλιμακοστάσιο και wc, πα-
ρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο, σε δρομική 
διάταξη,  εκατέρωθεν ενός κεντρικού, μακρύ δι-
αδρόμου, ενώ στη γωνιαία απότμησή του βρί-
σκεται μια αίθουσα για την εκτόνωσή του, που 
προσδίδει χαρακτηριστικό πολυτέλειας στο ξε-
νοδοχείο (Εικόνα 163).  Μια σημαντική παρατή-
ρηση, που αξίζει να γίνει, είναι το γεγονός πως 
και στα δύο κτίρια οι χώροι υγιεινής δεν βρί-
σκονται σε κάθε δωμάτιο, αλλά σε κοινόχρηστο 
χώρο στον όροφο. Αυτό ήταν πολύ σύνηθες για 
τα πρώτα μεσοπολεμικά ξενοδοχεία και,  όπως 
φαίνεται, εφαρμόζεται και στα δύο παραδείγ-
ματα.

Εικόνα 159: Το ξενοδοχείο «Αίγλη» κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του

Εικόνα 160: Άποψη του ξενοδοχείου «Μόντερν» από 
την Εγνατία»

Η τυπολογική διάρθρωση των δύο κτιρίων πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από τη μία, το 
«Αίγλη» σχεδιάστηκε, αρχικά, ως διπλοκατοικία 
στον όροφο με καταστήματα στο ισόγειο, ωστό-
σο μετατράπηκε σε ξενοδοχείο το 1939(Εικόνα 
161,162). Η μετατροπή αυτή δεν επηρέασε ιδιαί-
τερα την αρχική του τυπολογία, στην οποία οι 
ωφέλιμοι χώροι παρατάσσονταν περιμετρικά της 
κάτοψης και στο εσωτερικό και πίσω μέρος της 
διαρθρώνονταν οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως 
κλιματιστικό, wc και κουζίνα. Μετά τη μετατρο-
πή, έγιναν προσθήκες χώρων υγιεινής στο σημείο 
του ακάλυπτου και εξασφαλίστηκε η επικοινωνία 
των χώρων μεταξύ τους. Αντιθέτως στην κά-

Από κατασκευαστικής άποψης, τα δύο κτίρια 
παρουσιάζουν αρκετές διαφορές. Το «Αίγλη» 
είναι κατασκευασμένο από φέρουσα τοιχοποι-
ία από οπτοπλινθοδομή, με θεμελίωση από θι-
λοδομή και εσωτερικές τοιχοποιίες από οπτο-
πλινθοδομή. Τα πατώματα του ορόφου και 
των καταστημάτων είναι από μπουντρέλια, με 
πλήρωση από θολίσκους. Αντιθέτως, στο «Μό-
ντερν» επιλέχθηκε το οπλισμένο σκυρόδεμα, 
ως φέρον υλικό κατασκευής. Οι πλάκες είναι 
τετραγωνικής κάτοψης, με εξαίρεση την πλάκα 
στην γωνία του κτιρίου , που είναι εξαγωνική. 
Στα θεμέλια, εφαρμόζονται μεμονωμένα πέδιλα, 
που συνδέονται μεταξύ τους με στοιχεία δο-
κών. Αν και χτισμένα και τα δύο την ίδια χρο-
νολογική περίοδο ( Αίγλη 1921, Μόντερν 1920-
24), φαίνεται πως προτιμήθηκαν διαφορετικές 
κατασκευαστικές τεχνικές στα δύο κτίρια. Αυτό 
εξηγείται, ενδεχομένως, από την εξέλιξη και δι-
άδοση της χρήσης σκυροδέματος στον ελλαδι-
κό χώρο, στις αρχές του 20ου αιώνα. Πιθανόν, 
λοιπόν, στην Φλώρινα αυτή την περίοδο να 
μην είναι τόσο διαδεδομένο το σκυρόδεμα ως 
δομικό υλικό, γι’ αυτό και εφαρμόστηκαν στο 
ξενοδοχείο «Αίγλη» περισσότερο παραδοσιακές 
τεχνικές.
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Συμπερασματικά, τα δύο κτίρια αποτελούν εξαι-
ρετικά δείγματα αρχιτεκτονικής του  μεσοπολέ-
μου στον ελλαδικό χώρο. Τα μορφολογικά τους 
χαρακτηριστικά παρουσιάζουν αρκετές ομοιότη-
τες και φαίνεται πως ακολουθούν τις τάσεις της 
εποχής. Η διάρθρωση των εσωτερικών χώρων 
δεν διαφέρει ιδιαίτερα, και αν λάβει κανείς υπό-
ψιν του πως το «Αίγλη» δεν σχεδιάστηκε εξ ’αρ-
χής για χρήση ξενοδοχείου, γίνεται αμέσως αντι-
ληπτό πως η τυπολογία ενός ξενοδοχείου μπορεί 
να συμπεριληφθεί σε διάφορους κτιριακούς τύ-
πους. Τέλος, κατασκευαστικά, ακολουθούνται 
αρκετά διαφορετικές μέθοδοι, ωστόσο και οι 
δύο εμφανίζονται σε κτίρια αυτής της περιόδου. 

Εικόνα 161:  Κάτοψη ορόφου του «Αίγλη» πριν την μετατρο-
πή του σε ξενοδοχείο (1939)

Εικόνα 162: Κάτοψη ορόφου του «Αίγλη» μετά την με-
τατροπή του σε ξενοδοχείο (1939)

Εικόνα 163: Κάτοψη ορόφου του «Μόντερν»
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3.6
Συμπεράσματα

Τα ξενοδοχεία που χτίστηκαν μετά την πυρκαγιά 
της Θεσσαλονίκης αποτελούν στην πλειοψηφία 
τους σπουδαία δείγματα αρχιτεκτονικής στον 
ιστορικό πυρήνα της πόλης. Πρόκειται για ξε-
νοδοχεία σχεδιασμένα, σε μια περίοδο έντονης 
οικοδομικής δραστηριότητας για την πόλη, από 
διάσημους αρχιτέκτονες, οι οποίοι ακολούθησαν 
όλες τις σχεδιαστικές τάσεις που εφαρμόζονταν 
στην Ευρώπη. Το ενδιαφέρον με αυτά τα κτίρια 
είναι πως, παρά τις μορφολογικές παρεμβάσεις 
που δέχονται, συγκριτικά με τα προπολεμικά ξε-
νοδοχεία, η τυπολογία τους διαφέρει ελάχιστα, 
έως καθόλου. Οι ίδιες αρχές οργάνωσης της 
κάτοψης που εφαρμοζόταν στα ξενοδοχεία της 
προηγούμενης περιόδου, εντοπίζονται και στα 
μεσοπολεμικά, κάνοντας την τυπολογία του συ-
γκεκριμένου τύπου διαχρονική και λειτουργική. 
Επιπλέον, αυτή την περίοδο έκανε την εμφάνισή 
του το οπλισμένο σκυρόδεμα, ένα νέο υλικό δό-
μησης που άλλαξε την κατασκευαστική τεχνο-
τροπία και εισήγαγε νέους τρόπους δόμησης. 
Αν και στα πρώτα μεσοπολεμικά ξενοδοχεία οι 
εφαρμογές του ήταν σε επιμέρους στοιχεία, στα-
διακά η χρήση του διευρύνθηκε και αποτέλεσε 
το κυρίαρχο υλικό δόμησης.
Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός πως πολλά 
από αυτά τα ξενοδοχεία σώζονται μέχρι σήμερα, 
με την ίδια ή διαφορετική χρήση. Η προστασία 
και επαναχρησιμοποίησή τους αποτελεί μια ση-
μαντική συνδρομή για τη διατήρηση της ιστο-
ρίας και της αρχιτεκτονικής ταυτότητας αυτού 
του κτιριακού τύπου.
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4.1 
Ιστορικό και κοινωνικό 
πλαίσιο της Θεσσαλονίκης 
μεταπολεμικά

Η δεκαετία του 1940 βρίσκει τη Θεσσαλονίκη σε 
έναν οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό, καθώς 
αυτή την περίοδο διαδραματίζονται σημαντικά 
πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα. Η γερμανική 
κατοχή στο πλαίσιο του 2ου Παγκοσμίου Πολέ-
μου, ο ελληνικός εμφύλιος του 1946 και ο αφανι-
σμός της εβραϊκής κοινότητας είναι μερικά από 
τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρεάζουν 
καθοριστικά την πορεία και εξέλιξη της πόλης 
τις επόμενες δεκαετίες.

Το σχέδιο Μάρσαλ που εφαρμόζεται την τετρα-
ετία 1948-1952, έχει στόχο την ανασυγκρότηση 
της χώρας, μέσα από έργα αποκατάστασης του 
οδικού δικτύου και των συγκοινωνιών, επισκευ-
ής των σιδηροδρομικών σταθμών και των λιμα-
νιών, ενίσχυσης  της τεχνογνωσίας στις καλλι-
έργειες και την κτηνοτροφία και έργα υποδομής 
στις πόλεις και την περιφέρεια. 

Ο τουρισμός αυτή την περίοδο αποτελεί βασι-
κή προτεραιότητα για την οικονομική ανάκαμ-
ψη της χώρας, ωστόσο ελάχιστα έργα υλοποι-
ούνται στην πράξη μέχρι το 1952, που λήγει η 
αμερικανική χρηματοδότηση. Τα περισσότερα 
αφορούν αποκαταστάσεις ήδη υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων σε Αθήνα, Κέρκυρα και Ρόδο. Το 
τετραετές πρόγραμμα Ανόρθωσης, αν και δεν 
εφαρμόστηκε, εισήγαγε την έννοια της δημόσι-
ας παρέμβασης στον τομέα του τουρισμού. Σε 
αυτό το πλαίσιο, επανιδρύεται το 1950 ο ΕΟΤ, και 
ξεκινά μια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν 
τουριστικές υποδομές στην Ελλάδα.
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Ένας από τους στόχους του ΕΟΤ τα πρώτα χρό-
νια επανίδρυσής του είναι η δημιουργία ενός 
κρατικού προγράμματος, με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές, που θα αποτελέσει πρότυπο 
για τους ιδιώτες του ξενοδοχειακού κλάδου, 
έτσι ώστε οι δημόσιες δαπάνες για τον τουρι-
σμό να αντικατασταθούν από ιδιωτικές επενδύ-
σεις, προκειμένου ο Οργανισμός να επικεντρω-
θεί στις υπόλοιπες τουριστικές εγκαταστάσεις, 
όπως διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων, 
πλαζ και τουριστικά περίπτερα. Αυτός ο στόχος 
υλοποιείται, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου 
ξενοδοχείων, που μένουν γνωστά με την επω-
νυμία «Ξενία». Τα ξενοδοχεία αυτά, αν και μικρής 
δυναμικότητας, προσφέρουν υψηλό βαθμό εξυ-
πηρετήσεων, κάτι το οποίο προκαλεί την άμεση 
αντίδραση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, 
καθώς θα έπρεπε να ανταγωνισθεί αυτές τις 
προδιαγραφές.

Κατά την δεκαετία του 1950, η κυβέρνηση προα-
ναγγέλλει μια σειρά από δημόσια έργα, προκει-
μένου να ενισχύσει το τουριστικό ενδιαφέρον 
για την Θεσσαλονίκη και να την μετατρέψει σε 
έναν ελκυστικό προορισμό. Μερικά από αυτά 
τα έργα είναι η διαμόρφωση του περιβάλλο-
ντος χώρου των βυζαντινών μνημείων, η Ακτή 
του Θερμαϊκού, η παραλιακή λεωφόρος, οι νέες 
εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, ο Σιδηροδρομικός Σταθ-
μός και η Πανεπιστημιούπολη.

Την δεκαετία του 1960 λαμβάνουν χώρα στη 
Θεσσαλονίκη διάφοροι καλλιτεχνικοί θεσμοί, με 
στόχο να ενισχύσουν την τουριστική κίνηση της 
πόλης και να αυξήσουν την πληρότητα των ξε-
νοδοχείων της. Ορισμένοι από αυτούς είναι η «Α’ 
Εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου», που θα 
εξελιχθεί αργότερα στο γνωστό «Φεστιβάλ Ελ-
ληνικού Κινηματογράφου», το Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος, τα Δημήτρια και το «Φεστιβάλ 
Ελληνικού Τραγουδιού». Αυτή την περίοδο η κο-
σμική κίνηση στην πόλη είναι ιδιαίτερα έντονη. 
Το θέατρο, ο κινηματογράφος, τα μουσικοχορευ-
τικά κέντρα, οι δεξιώσεις και χοροί διαφόρων 
φορέων αποτελούν τον βασικό τρόπο διασκέ-
δασης και ψυχαγωγίας των Θεσσαλονικέων. 
Όπως αναφέρει και ο Βασίλης Κολώνας, «η λάμ-
ψη του ’60 πλησιάζει και η Θεσσαλονίκη ετοιμά-
ζεται να υποδεχτεί με αισιοδοξία τη χρυσή της 
δεκαετία».122

122. Κολώνας Β., (2015), Εκατό χρόνια φιλοξενίας, τα ξενοδο-
χεία της Θεσσαλονίκης (1914-1014), Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, σελ.139-157
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4.2 
Τα ξενοδοχεία της 
μεταπολεμικής 
Θεσσαλονίκης

Τα ξενοδοχεία της δεκαετίας του 1950
Μέχρι και το 1950 κανένα νέο ξενοδοχείο δεν 
χτίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη λειτουρ-
γούσαν όσα μεσοπολεμικά είχαν διατηρηθεί.  
Πολλά από αυτά είχαν υποστεί ζημιές κατά την 
διάρκεια της επιταγής τους από τα γερμανικά 
στρατεύματα στην κατοχή, όπως το «Αστόρια», 
το «Βιέννη» και το «Ριτζ». Το 1952 η Θεσσαλονί-
κη διέθετε 81 ξενοδοχεία, από τα οποία τα τρία 
στην Α’ κατηγορία, 12 στη Β’ κατηγορία, 39 στη 
Γ’ ,51 στη Δ’ , 64 στην Ε’ και 13 στην ΣΤ’. Κανέ-
να ξενοδοχείο δεν υπήρχε στην ΑΑ κατηγορία. 
Επιπλέον, σε αυτά τα 81 ξενοδοχεία υπήρχαν 45 
δωμάτια με λουτρό και 1892 χωρίς, αναλογία 
περίπου 1: 40, ενώ αντίστοιχα για την Αθήνα η 
αναλογία ήταν 1: 9, για την Κηφισιά 1: 2 και για τη 
Ρόδο 1:3. Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν την 
ανεπάρκεια παροχής  σύγχρονων και ανταγω-
νιστικών ανέσεων των ξενοδοχείων στη Θεσσα-
λονίκη.123

Αυτή τη δεκαετία, τα νεοαναγερθέντα ξενοδο-
χεία της πόλης είναι ελάχιστα. Χαρακτηριστικά, 
αναφέρονται το «Άριστον» (Δ.Βαεβέρης, 1950), 
«Αιγαίον» (Δ. Δημητριάδης, 1954) και «Ολύμπικ» 
(Ρ. Κούτσουρης, 1958), με αρχιτεκτονικές επιρρο-
ές από τα σύγχρονα αθηναϊκά ξενοδοχεία.  Ένα 
ακόμα καινούργιο ξενοδοχείο είναι το «Βίλλα 
Ριτζ», στο Πανόραμα, που αποτελεί ξεχωριστή 
περίπτωση, καθώς σχεδιάστηκε σε υφιστάμενο 
κτίριο του 1922, που λειτουργούσε ως εξοχική 
κατοικία. 124

Το 1957, το κράτος αντιλαμβάνεται την αδυνα-
μία τουριστικής αξιοποίησης της Βορείου Ελλά-
δας και, έχοντας υπόψιν την έλλειψη πολυτε-
λών ξενοδοχειακών υποδομών για επισκέπτες 
υψηλών εισοδημάτων στη Θεσσαλονίκη, απο-
φασίζει να αναγείρει ένα νέο ξενοδοχείο, τύπου 
Χίλτον. Μετά από πολλές συσκέψεις των αρμό-
διων μελών, αποφασίστηκε τελικά πως η κα-
ταλληλότερη θέση για αυτό το ξενοδοχείο είναι 

μια οικοδομική έκταση 10.000 τ.μ. επί της νέας 
παραλίας της πόλης. Πρόκειται για το γνωστό
ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλάς» που λειτουργεί 
ως σήμερα. Ο οργανισμός που αναλαμβάνει την 
ανέγερση του κτιρίου είναι το Ταμείον Ασφαλί-
σεως Εργαζομένων ΟΤΕ (ΤΑΕ-ΟΤΕ). Τη μελέτη του 
οκταώροφου κτιρίου αναλαμβάνει το τεχνικό 
γραφείο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη και, παρά 
τις αντιδράσεις μελών του Δήμου Θεσσαλονίκης 
και Βουλευτών για τη χωροθέτηση του συγκε-
κριμένου ξενοδοχείου, το έργο ολοκληρώνεται 
και εγκαινιάζεται στις 26/10/1971.125

Την τυπολογική διάρθρωση του κτιρίου προϊ-
δεάζουν η ογκοπλασία του και η στοίχιση των 
ανοιγμάτων του. Στο ισόγειο, η είσοδος πραγ-
ματοποιείται από την όψη που έχει θέα προς τη 
θάλασσα. Ένα ευρύχωρο και πολυτελές lobby 
υποδέχεται τους επισκέπτες, ενώ ανελκυστήρες 
και κλιμακοστάσια οδηγούν στα ανώτερα επί-
πεδα. Τον χώρο συμπληρώνουν εστιατόρια, χώ-
ροι εκδηλώσεων και πολλαπλών χρήσεων, αλλά 
και καταστήματα. Στους ορόφους, η διάρθρωση 
των χώρων ακολουθεί τις αρχές της συμμετρί-
ας και της επαναληπτικότητας. Ένας κεντρικός, 
επιμήκης διάδρομος διατρέχει την κάτοψη, ενώ 
γύρω του παρατάσσονται τα δωμάτια, τα οποία 
είναι τυποποιημένα και συμμετρικά μεταξύ τους. 
Καθένα από αυτά διαθέτει ιδιωτικό wc και λου-
τρό, ενώ σε ορισμένα προσφέρεται η ιδιωτική 
κουζίνα.
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Ένα ακόμα ξενοδοχείο πολυτελείας που ανεγεί-
ρεται από τον ΕΟΤ στη Θεσσαλονίκη αποτελεί 
το «Ηλέκτρα Παλάς» ,στη συμβολή της πλατείας 
Αριστοτέλους με την οδό Μητροπόλεως. Πρό-
κειται για οικόπεδο αγορασμένο από την ισ-
ραηλίτικη κοινότητα. Ο αρχιτέκτονας που ανα-
λαμβάνει το σχεδιασμό είναι ο Β.Φώκος και το 
έργο ολοκληρώνεται το 1972.126 Το συγκεκριμένο 
ξενοδοχείο, παρόλο που έχει ενταχθεί μορφολο-
γικά, στις χαράξεις του σχεδίου Εμπράρ, με την 
καμπύλη όψη του, φαίνεται πως κατάφερε να 
προσαρμόσει στην κάτοψή του τις τυπολογικές 
αρχές των ξενοδοχείων αυτής της εποχής. Όπως 
φαίνεται και από την κάτοψη του τυπικού ορό-
φου του Ηλέκτρα Παλάς, στις τρεις όψεις του 
ξενοδοχείου παρατάσσονται τα δωμάτια που 
διατηρούν μεταξύ τους ίδιες αναλογίες και χα-
ρακτηριστικά. Πίσω από αυτά, και παράλληλα 
με την χάραξη των τριών όψεων, βρίσκεται ο 
κεντρικός διάδρομος κίνησης. Στην πλευρά του 
κτιρίου που έχει οπτική επαφή με τον ακάλυ-
πτο χώρο υπάρχουν μερικά επιπλέον δωμάτια 
και κοινόχρηστοι χώροι, όπως κλιμακοστάσιο, 
ανελκυστήρας και βοηθητικοί χώροι.

123. Κολώνας Β., (2015), Εκατό χρόνια φιλοξενίας, τα ξενοδο-
χεία της Θεσσαλονίκης (1914-1014), Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, σελ.158
124. ό.π. σελ.158
125. ό.π. σελ. 167-170
126.ό.π. σελ. 170-172

Εικόνες 164,165: Κάτοψη ισογείου και ορόφου του Μα-
κεδονία Παλάς

Εικόνα 166: Το «Μακεδονία Παλάς» στην παραλία της 
Θεσσαλονίκης
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Το τρίτο κατά σειρά ξενοδοχείο του Εθνικού Ορ-
γανισμού Τουρισμού είναι το «Σίτυ», στην οδό 
Μητροπόλεως. Πρόκειται για κτίριο στην οδό 
Κομνηνών που ολοκληρώνεται το 1972, ενώ η 
αρχική του άδεια είχε εκδοθεί δέκα χρόνια νω-
ρίτερα από τους Γ.Βαγιανός και Α.Μηνιάτης. 127

Αν και οι προσπάθειες για ενίσχυση του του-
ρισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από τον 
ΕΟΤ, ξεκίνησαν ήδη από την δεκαετία του ’50, η 
ολοκλήρωση των νέων ξενοδοχειακών εγκατα-
στάσεων , με δαπάνες του Ασφαλιστικού Ταμεί-
ου, άργησε να πραγματοποιηθεί. Συνεπώς, αυτή 
η δεκαετία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
«περίοδος ξηρασίας» για τον τουρισμό, καθώς 
οι ελλείψεις ήταν αρκετές  και οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις των προηγούμενων ετών δεν 
επαρκούσαν.   

Εικόνα 167: Κάτοψη τυπικού ορόφου του «Ηλέκτρα 
Παλάς»

Εικόνα 168: Άποψη από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου 
του «Ηλεκτρα Παλάς»

Εικόνα 169: Νυχτερινή λήψη του «Ηλέκτρα Παλάς»

Εικόνα 170: Άποψη του «City Hotel» στην Κομνηνών
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127. Κολώνας, Β., ό.π. σελ. 172

Τα ξενοδοχεία των δεκαετιών του 1960-70

Σε αντίθεση με τη δεκαετία του 1950, οι δεκαε-
τίες του ‘60 και ‘70 αποτέλεσαν για τη Θεσσα-
λονίκη περιόδους έντονης ανοικοδόμησης νέων 
ξενοδοχειακών μονάδων. Παρά την επιβολή του 
στρατιωτικού καθεστώτος στη χώρα, υπήρξε 
έντονη οικονομική δραστηριότητα και ενίσχυση 
του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, ενισχύθηκε η 
ρευστότητα των τραπεζών και δόθηκε η δυνα-
τότητα για δάνεια σε κατασκευαστικές και του-
ριστικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση 
στον τουρισμό, με τις επενδύσεις αυτού του το-
μέα να εξαπλασιάζονται την περίοδο 1967-1974. 
Σε συνδυασμό με την αύξηση των μέγιστων 
υψών, κατά δύο ορόφους, σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, ξεκίνησε η ανέγερση πολυώροφων ξενο-
δοχείων σε όλη την πόλη, με τα περισσότερα να 
χωροθετούνται στο ιστορικό κέντρο και άλλα 
στα ανατολικά της πόλης, την Αγία Τριάδα, το 
Πανόραμα και το Σέιχ Σου.128

Η χωροθέτηση αυτών των νέων ξενοδοχείων 
δεν ακολουθεί τις αυστηρές χαράξεις του σχε-
δίου Εμπράρ. Η θέση του σιδηροδρομικού σταθ-
μού, τα δρομολόγια των υπεραστικών ΚΤΕΛ, 
καθώς και οι διάφορες υπηρεσίες στη δυτική 
είσοδο της πόλης, έχουν ως αποτέλεσμα την 
ανέγερση αρκετών ξενοδοχείων στην περιοχή 
Βαρδαρίου, την οδό Μοναστηρίου και την πλα-
τεία Διοικητηρίου. 

Πιο συγκεκριμένα, στην οδό Μοναστηρίου χτί-
ζονται πέντε νέα ξενοδοχεία. Αυτά είναι το «Κα-
ψής»(Μοναστηρίου 16), «Κάπιτολ»(σημ. «Holiday 
Inn», Μοναστηρίου 8), «Βεργίνα»(Μοναστηρίου 
19), «Ροτόντα»(Μοναστηρίου 97) και «Ρεξ»( Μο-
ναστηρίου 39), που αποτελεί προσθήκη παλαι-
ότερου κτίσματος. Στην πλατεία Διοικητηρίου 
ανεγείρονται τρία ξενοδοχεία, το «Εσπέρια»(Ο-
λύμπου 58), «Ολύμπια»(Ολύμπου 65)  και  «Παρκ» 
(Ίωνος Δραγούμη 81), ενώ σε κοντινή απόσταση 
βρίσκεται και το ξενοδοχείο «Πέλλα»(Ίωνος Δρα-
γούμη 63). 
Φυσικά, από τη λίστα των νεόδμητων ξενοδο-
χείων δεν θα μπορούσαν να λείπουν αυτά που 
χωροθετούνται στην οδό Εγνατία, που αποτελεί 
και αυτή την περίοδο τον κεντρικό άξονα της 
πόλης. Τα ξενοδοχεία αυτά είναι τα παρακάτω: 
«Ελ Γκρέκο» (Εγνατίας 23), «Δέλτα»(Εγνατίας 13), 
«Αιγαίον» (Εγνατίας 19) , «Ολύμπικ» (Εγνατίας 
25), «Ήλιος» (Εγνατίας 27) και «Μαντρίνο» (Εγνα-
τίας και Αντιγονιδών 2). Πολύ κοντά σε αυτά 
βρίσκεται και το «Εγνατία» (Λέοντος Σοφού 13). 
Νέα κτίρια ξενοδοχείων ανεγείρονται και στα 
ανατολικά του ιστορικού κέντρου. Στην οδό 
Βασιλίσσης Όλγας χτίζονται δύο ξενοδοχεία, 
το «Μετροπόλιταν» (Βασιλίσσης Όλγας 65) και 
«Βασίλισσα Όλγα» ( Βασιλίσσης Όλγας 44), ενώ 
σε κοντινή απόσταση από τη ΔΕΘ χτίζεται το 
«ABC» (Αγγελάκη 41 και Εθνικής Αμύνης). Άλλα 
ξενοδοχεία αυτής της περιόδου είναι τα «Βικτώ-
ρια» (Λαγκαδά 13), «Άνεσις» (26ης Οκτωβρίου 
20), «Τελειώνη» (Αγίου Δημητρίου 16), «Αμαλία» 
(Ερμού 33 και Κομνηνών) και «Άριστον»(Καραο-
λή και Δημητρίου Των Κυπρίων 5). 129

128. ό.π. σελ. 178-179
129. ό.π. σελ. 179-180
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Εικόνα 171: Το «Capsis Hotel» σήμερα

Εικόνα 172: Το πρώην ξενοδοχείο «Κάπιτολ» που σώ-
ζεται με την ονομασία «Holiday Inn»

Εικόνα 173: Άποψη της Εγνατίας όπου διακρίνονται τα ξε-
νοδοχεία «Ήλιος», «Ολύμπικ», «Ελ Γκρέκο» που λειτουργούν 
μέχρι σήμερα

Εικονα 174: Κάτοψη ορόφου του ξενοδοχείου «Ήλιος» όπου 
φαίνονται τα δωμάτια παραταγμένα σε σειρά περιμετρικά, 
και οι κοινόχρηστοι χώροι στο κέντρο της σύνθεσης
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Έντονη οικοδομική δραστηριότητα ξενοδοχεια-
κών μονάδων, αυτές τις δεκαετίες, παρατηρεί-
ται και εκτός ορίων του ιστορικού κέντρου της 
Θεσσαλονίκης.  Στην περιοχή του Πανοράματος, 
χτίζονται το «Νεφέλη» και «Πανόραμα», ενώ στο 
Σέιχ Σου το φημισμένο «Φιλίππειον». Στην Αγία 
Τριάδα ξεκινούν τη λειτουργία τους τα «Γαλα-
ξίας» και «Sun Beach», και στη Μίκρα το μοτέλ 
«Χάρις». Άλλες παραλιακές περιοχές με νεόχτι-
στα ξενοδοχεία είναι η Περαία, με το «Λένα» και 
το «Αίγλη» και η Αρετσού, με το «Ωκεάνις». Αυ-
τές οι περιοχές εξυπηρετούσαν περισσότερο τον 
εσωτερικό τουρισμό, για παραθέριση και ανα-
ψυχή των κατοίκων της πόλης, και λιγότερο για 
τουρίστες από άλλες περιοχές. 130

Σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής 
της περιόδου, υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
με αυτό που ίσχυε στα μεσοπολεμικά ξενοδο-
χεία. Πλέον, οι ιδιοκτήτες των κτιρίων είναι, 
κατά κύριο λόγο, και οι επιχειρηματίες των ξε-
νοδοχείων. 131

130. ό.π. σελ. 180
131. ό.π. σελ. 181

Εικόνα 175: Το ξενοδοχείο «Μαντρίνο» στην Εγνατία 
σήμερα

Εικόνα 176: Άποψη του «Ροτόντα» όπως σώζεται σή-
μερα

Εικόνα 177: Άποψη του «ABC» στην οδό Αγγελάκη 
όπως σώζεται σήμερα



134

4.3 
Ιστορικό και κοινωνικό 
πλαίσιο στο χώρο της 
Θεσσαλονίκης τον 21ο 
αιώνα

Ο σεισμός του 1978 αποτέλεσε ένα κομβικό ιστο-
ρικό γεγονός, που επηρέασε την πολεοδομική 
οργάνωση της Θεσσαλονίκης, καθώς ήταν η 
αφορμή για την κατεδάφιση πολλών σημαντι-
κών κτιρίων της πόλης, ανάμεσά τους και ιστο-
ρικά ξενοδοχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται  το 
κοσμοπολίτικο «Μεντιτερρανέ», με 70 χρόνια 
παρουσίας στην πόλη, το «Ματζέστικ», το παν-
δοχείο «Πατέρα», το «Χαλκιδική», το «Νέα Υόρ-
κη» και το «Αίγλη», στην Εγνατία. 132

Επιπλέον, αυτή την περίοδο, σταματούν τη λει-
τουργία τους αρκετά μεσοπολεμικά ξενοδοχεία, 
όπως το «Αίγυπτος», «Θεσσαλικόν», «Κολόμ-
βου», ενώ άλλα αλλάζουν χρήση: Βαλκανική Ευ-
ρώπη, Αστόρια, Μεγάλη Βρεττανία, Κοσμοπολίτ. 
Ανάμεσά τους και τα μεταπολεμικά «Άριστον», 
«Δέλτα» και «Εγνατία».133

Πρόκειται για μία περίοδο κατά την οποία η 
Θεσσαλονίκη θεωρήθηκε «τουριστικά κορεσμέ-
νη» και αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός 
πως δεν δόθηκε άδεια για κανένα καινούργιο 
ξενοδοχείο, μέχρι και το 1997. Οι μοναδικές ενέρ-
γειες που πραγματοποιήθηκαν, ήταν ορισμένες 
ανακαινίσεις στα υφιστάμενα κτίρια. 134

Το 1997 η κατάσταση αυτή αλλάζει, καθώς η 
Θεσσαλονίκη ανακηρύσσεται «Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Σε αυτό το πλαίσιο, 
γίνονται σημαντικές προσπάθειες για αστικές 
αναπλάσεις του χώρου της Θεσσαλονίκης, αρχι-
τεκτονικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημόσια 
κτίρια και μνημεία, μέσα από μελέτες και αρχι-
τεκτονικούς διαγωνισμούς. Κτίρια τραπεζών 
και εμπορικά κέντρα αναπτύσσονται δυτικά και 
ανατολικά της πόλης, ενώ ανάμεσά τους χωρο-
θετούνται μονάδες νοσοκομείων, καταστημά-
των και ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών. 
Πρόκειται για μία περίοδο, κατά την οποία η 
αρχιτεκτονική της πόλης αποκτά πολυδιάστατη 
όψη, με εμφάνιση νέων υλικών, αναθεωρημένες 
εκδοχές του μοντέρνου και άρτιες κατασκευές, 
σε αναμονή του 21ου αιώνα.135

132. Κολώνας Β., (2015), Εκατό χρόνια φιλοξενίας, τα ξενοδο-
χεία της Θεσσαλονίκης (1914-1014), Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, σελ.255
133. ό.π.
134. ό.π.
135. Κολώνας, Β. (2012). Η αρχιτεκτονική μιας εκατονταετίας: 
Θεσσαλονίκη 1912-2012. Θεσσαλονίκη: University Studio Press,-
σελ. 337-339
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4.4 
Τα ξενοδοχεία στις αρχές 

του 21ου αιώνα

Τα ξενοδοχεία αυτής της περιόδου θα μπορού-
σαν να ταξινομηθούν σε τρεις βασικές κατηγορί-
ες. Στα νέα κτίρια ξενοδοχείων, στα μεσοπολεμι-
κά και μεταπολεμικά κτίρια που αποκαθίστανται 
ή ανακαινίζονται και ,τέλος, στα ξενοδοχεία που 
τοποθετούνται σε υφιστάμενα κελύφη ιστορι-
κών, διατηρητέων κτιρίων.136

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα εξής:
• Mediterranean Palace, που ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το 1997, σε μία πολύ κεντρική το-
ποθεσία, κοντά στα Λαδάδικα και το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης. 
• Hyatt Regency, που χτίστηκε το 1999, σε 
σχέδια του Θ.Παπαγιάννη, στα ανατολικά της 
Θεσσαλονίκης, κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδο-
νία, και αποτέλεσε το πρώτο διεθνούς εμβέλειας 
ξενοδοχείο πολυτελούς τάξης.
• Nikopolis- Kempinski, έργο του 2003, επί-
σης στα ανατολικά της πόλης.
• The Met Hotel, που ολοκληρώθηκε το 
2009, τοποθετημένο στη δυτική είσοδο της πό-
λης, κοντά στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.
• Grand Hotel Palace, σε ένα εμβληματικό 
νεοκλασικό κτίριο, του 2004, στην οδό Μονα-
στηρίου.
• Daios Luxury Living, με τις χαρακτηριστι-
κές του γυάλινες προσόψεις, στη Λεωφόρο Νί-
κης.137

Εικόνα 178: Το ξενοδοχείο «Daios Luxury Living» στη 
Λεωφόρο Νίκης

136. Κολώνας Β., (2015), Εκατό χρόνια φιλοξενίας, τα ξενοδο-
χεία της Θεσσαλονίκης (1914-1014), Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, σελ.258
137. ό.π., σελ. 256
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Εικόνα 179: Το ξενοδοχείο «The Met hotel» στη δυτική είσοδο 
της πόλης

Εικόνα 180: Το «Grand Palace Hotel» σήμερα

Εικόνα 181: Το «Mediterranean Palace» κοντά στο λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης

Εικόνα 182: Το ξενοδοχείο «Εγνατία Παλάς» χτι-
σμένο σε διατηρητέο κτίριο στην Εγνατία

Εικόνα 183: To ξενοδοχείο «Εγνατία» στην οδό 
Αντιγονιδών
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Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα περισσότε-
ρα μεσοπολεμικά ξενοδοχεία, τα οποία ανακαινί-
ζονται στο σύνολό τους, ενώ άλλα χρίζουν απο-
κατάστασης και επαναλειτουργούν στην αρχική 
τους χρήση. Σε πολλά από αυτά, οι επεμβάσεις 
συνδυάζονται και με την αλλαγή ιδιοκτησίας 
τους, που τους δίνει νέα επωνυμία. Ορισμένα 
από τα ξενοδοχεία αυτής της κατηγορίας είναι:
• Αργώ-πρώην Νέαι Σέρραι
• Kinissi Palace- πρώην Μόντερν
• Andromeda-πρώην Κοντινετάλ
• Europa-πρώην Αβέρωφ
• Αποκατεστημένο Εξέλσιορ
• Αποκατεστημένο Μπρίστολ
• Ανατόλια-πρώην Βικτώρια (μεταπολεμι-
κό)
• Ορεστιάς-Καστοριά
• Τούριστ
• Άτλας
• Νέα Μητρόπολις138

Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα νέα 
ξενοδοχεία αυτής της περιόδου, που τοποθε-
τούνται σε υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια, των 
οποίων η αρχική χρήση ήταν διαφορετική. Σε 
αυτά, ανήκουν τα γνωστά ξενοδοχεία «Les 
Lazaristes» (σήμ. Lazart) και «Tobacco hotel», των 
οποίων τα υφιστάμενα κελύφη ήταν καπναπο-
θήκες, το «Porto Palace», τοποθετημένο σε πρώ-
ην βυρσοδεψείο, και τα «Εγνατία», «Εγνατία 
Παλάς», «Imperial Palace», στεγασμένα σε διατη-
ρητέα κτίρια.139

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση επανάχρησης 
αποτελεί το μεταπολεμικό ξενοδοχείο «Άριστον», 
το οποί , αν και σταμάτησε τη λειτουργία του 
από το 2008, έχει μετατραπεί σε πολυχώρο πο-
λιτισμού, φιλοξενώντας διάφορα εικαστικά και 
θεατρικά δρώμενα, όπως η έκθεση «Symbiosis?»,-
για την 15η Biennale de la Mediterranee, και η πα-
ράσταση «Fake Time», βασισμένη σε μια ιδέα της 
Λ.Ράμογλου.140

Εικόνα 184: Άποψη του «Porto Palace Hotel» σήμερα Εικόνα 185: Το ξενοδοχείο «Les Lazaristes» όπως λει-
τουργεί σήμερα με την ονομασία «Lazart»

138. ό.π., σελ.257
139. ό.π., σελ.256-257
140. ό.π., σελ.259
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4.5 
Συμπεράσματα

Ο χώρος της μεταπολεμικής Θεσσαλονίκης έχει 
υποστεί αρκετές αλλαγές, σε  πολιτικό και κοι-
νωνικό επίπεδο. Αυτές οι αλλαγές έχουν επηρε-
άσει άμεσα τόσο τις νέες κατασκευές, όσο και τη 
διατήρηση των υφιστάμενων κτιρίων. Ο τομέας 
της φιλοξενίας εμφανίζει μια έντονη πολυπλο-
κότητα, καθώς η αντιμετώπιση των νέων ξενο-
δοχείων, αλλά και των υφιστάμενων διαφέρει, 
ανάλογα με την περίπτωση. 

Οι προσπάθειες αποκατάστασης και επανά-
χρησης των μεσοπολεμικών ξενοδοχείων είναι, 
στην πλειοψηφία τους, πετυχημένες, καθώς 
προστατεύουν και αναδεικνύουν τα αυθεντικά 
χαρακτηριστικά κτιρίων με σημαντική ιστορία 
στην πόλη, ενώ ταυτόχρονα τούς δίνουν ζωή, με 
την επαναλειτουργία τους είτε ως ξενοδοχεία, ή 
με άλλη χρήση. Ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και με 
τα μεταπολεμικά ξενοδοχεία, για τα οποία δεν 
έχουν δοθεί κρατικές οδηγίες ή νομικά πλαίσια 
που να τα χρήζουν υπό καθεστώς προστασίας.

Σχετικά τις επαναχρήσεις βιομηχανικών και άλ-
λων διατηρητέων κτιρίων, μετατρεπόμενα σε 
ξενοδοχεία, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γε-
γονός πως δίνεται ξανά ζωή σε κτίρια που βρί-
σκονταν υπό καθεστώς εγκατάλειψης. Ωστόσο, 
χρειάζεται να διερευνηθεί ο βαθμός επέμβασης 
στο αρχικό κέλυφος, προκειμένου να ελεγχθούν 
τυχόν αυθαίρετες επεμβάσεις, προσθήκες και 
καθαιρέσεις του ιστορικού κτιρίου, που αλλοιώ-
νουν την εικόνα του και είναι μη αναστρέψιμες.

Σε ό,τι αφορά τα νέα κτίρια των ξενοδοχείων, 
πρόκειται για ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά έργα, 
σχεδιασμένα από σημαντικούς αρχιτέκτονες της 
εποχής. Τα ξενοδοχεία αυτά, ακολουθούν τις τά-
σεις της πολυτελούς αρχιτεκτονικής, που εφαρ-
μόζεται σε πόλεις του εξωτερικού και έχουν 
στόχο τη σημαίνουσα παρουσία του κτιρίου στο 
χώρο. Η επιτυχημένη ή όχι προσαρμογή αυτών 
των κτιρίων στον αστικό ιστό και η αρχιτεκτο-
νική τους ταυτότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα 
κτίρια άλλων τύπων στην πόλη θα κριθούν από 
τους μελετητές του μέλλοντος, μετά από αρκετά 
χρόνια.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η πόλη της Θεσσα-
λονίκης χρειάζεται να διατηρήσει τη σχέση της 
με τον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενί-
ας, καθώς αποτελεί παραδοσιακά μια πόλη με 
σπουδαία ιστορία στον τουριστικό κλάδο και 
ξενοδοχεία με πολύ αξιόλογη αρχιτεκτονική, τα 
οποία οφείλει να προστατέψει.
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5.1
Σύνοψη

Συνοψίζοντας, η φιλοξενία στο χώρο της Θεσ-
σαλονίκης πέρασε από πολλά στάδια μέχρι να 
καταλήξει στη σημερινή της μορφή. Από τις 
πρώιμες μορφές της, με τα χάνια και τα καρα-
βάν σεράγια του 18ου αιώνα, στις εγκαταστάσεις  
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, των ξενοδοχεί-
ων του 20ου αιώνα, η φιλοξενία αναπτύχθηκε 
σχεδόν παράλληλα και με την κοινωνικο-οικο-
νομική ανάπτυξη της χώρας. Φυσικά οι εξελι-
κτικοί παράγοντές της ποικίλουν και αφορούν 
τις αλλαγές σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, 
όσο και τις επιρροές από αντίστοιχους κτιρια-
κούς τύπους στον ευρωπαϊκό χώρο. Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε πως παραδείγματα παρόμοι-
ων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εντοπίζο-
νται διαχρονικά σε άλλες πόλεις στον ελλαδικό 
και ευρωπαϊκό χώρο. Για την πιο τεκμηριωμένη 
ανάλυση των παραπάνω, αξίζει να γίνει μια πα-
ρουσίαση των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστι-
κών των μορφών φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη. 

Καθώς αυτοί οι κτιριακοί τύποι παρουσιάζουν 
συγκεκριμένη τυπολογική διάρθρωση, έχει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον η μελέτη της εξέλιξής της στο 
πέρασμα του χρόνου, αλλά και η διερεύνηση για 
το αν μπορούν αυτά τα κτίρια να υποδεχθούν 
και άλλες χρήσεις, εκτός από αυτή της φιλοξενί-
ας. Αρχικά, πρόδρομοι των ξενοδοχείων αποτε-
λούσαν τα χάνια και τα καραβάν σεράγια. Επρό-
κειτο για οχυρωματικές κατασκευές που είχαν 
στόχο τη φιλοξενία και προστασία των ταξιδι-
ωτών, κατά τις διαδρομές τους για εμπορικούς  
λόγους συνήθως. Αυτά τα κτίρια αποτελούσαν 
ορθογωνικές κατασκευές, που σχηματίζονταν 
περιμετρικά, γύρω από μια εσωτερική αυλή. 
Τα καταστήματα και οι αποθηκευτικοί χώροι 
τοποθετούνταν στο ισόγειο, ενώ στον όροφο 
υπήρχαν τα δωμάτια, για τη φιλοξενία των τα-
ξιδιωτών. Φαίνεται πως η διάταξη των δωματί-
ων σε σειρά, περιμετρικά της κάτοψης, με τους 
κοινόχρηστους χώρους κίνησης στο κέντρο της 
σύνθεσης, όπως εφαρμόστηκε στα πρώτα χάνια 
και τα καραβάν σεράγια, αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
λειτουργική, γι’ αυτό και συνέχισε να εμφανίζε-
ται στα πρώτα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. 
Βέβαια, η ανοιχτή εσωτερική αυλή των πρώτων 
μορφών φιλοξενίας, με τους χώρους σταβλι-
σμού για τα ζώα των επισκεπτών, αποτέλεσε 
λειτουργία που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί
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στα νέα καταλύματα. Με την εμφάνιση του σι-
δηρόδρομου, τα ιππήλατα μέσα μεταφοράς κα-
ταργήθηκαν και άρχισε να αναπτύσσεται μια 
μορφή μετακινήσεων, που δεν βασιζόταν απο-
κλειστικά στη μεταφορά εμπορευμάτων, αλλά 
πλέον είχε περισσότερο χαρακτήρα αναψυχής, 
με τουρίστες από την Ευρώπη, συνήθως με 
υψηλά εισοδήματα. Άλλωστε, αυτή την εποχή 
έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της η έν-
νοια του τουρισμού. 

Αυτές οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις 
άλλαξαν τη μορφή των καταλυμάτων και έκα-
ναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους νέα 
ξενοδοχεία. Αυτές οι νέες μορφές φιλοξενίας 
παρουσίαζαν κοινή οργάνωση του χώρου με 
τους προκατόχους τους, με ελάχιστες διαφορο-
ποιήσεις. Τυπολογικά, οι χώροι της αυλής αντι-
καταστάθηκαν από κλιμακοστάσια, για την κα-
τακόρυφη σύνδεση των επιπέδων, και άλλους 
βοηθητικούς χώρους, ενώ στην θέση του χα-
γιατιού παρέμεινε ένας διάδρομος κίνησης για 
τα δωμάτια. Η κατασκευή κατέληγε σε κάποιο 
δώμα ή στέγη. Οι εσωτερικοί χώροι απέκτησαν 
πολυτέλεια και παροχές άγνωστες μέχρι εκείνη 
την εποχή. Οι χώροι υποδοχής εξελίχθηκαν σε 
πολυτελέστατους, με ξεχωριστές αναλογίες, ενώ 
έκαναν την εμφάνισή τους και αίθουσες χορού, 
τοποθετημένες συνήθως στον πρώτο όροφο 
της κατασκευής. 

Στο ισόγειο στεγάζονταν συνήθως καφέ και 
εστιατόρια, όπου σύχναζαν εμβληματικά πρό-
σωπα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της 
πόλης. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν και χάνια 
νέου τύπου, τα οποία διατήρησαν αποκλειστι-
κά τον εμπορικό χαρακτήρα των παραδοσια-
κών χανίων, χωρίς τη χρήση φιλοξενίας. Αυτά 
τα κτίρια, που φιλοξενούσαν εμπορικές και επι-
χειρηματικές λειτουργίες, παρουσίαζαν κοινά 
τυπολογικά χαρακτηριστικά με τα παραδοσια-

κού τύπου χάνια, καθώς στο ισόγειο διέθεταν 
καταστήματα και στους ορόφους γραφειακούς 
χώρους περιμετρικά, γύρω από έναν κοινόχρη-
στο κεντρικό χώρο. Το γεγονός πως, τον 20ο αι-
ώνα ο όρος χάνι, στοά, δίοδος, passage χρησιμο-
ποιούνταν για να περιγράψει τον ίδιο ακριβώς 
κτιριακό τύπο, χωρίς καμία διαφοροποίηση, 
αποδεικνύει την ικανότητα της συγκεκριμένης 
τυπολογίας να υποδεχθεί χρήσεις που δεν αφο-
ρούν αποκλειστικά τη φιλοξενία. Μεσοπολεμικά, 
η τυπολογία των ξενοδοχείων δεν παρουσίασε 
σημαντικές διαφορές. Τα δωμάτια εξακολουθού-
σαν να τοποθετούνται σε σειρά, περιμετρικά του 
κτιρίου, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι βρίσκονταν 
στο κέντρο της κάτοψης. Αν και τα μεσοπολε-
μικά ξενοδοχεία διέθεταν παροχές πολυτελείας 
στους επισκέπτες τους, η ύπαρξη ιδιωτικού wc 
και λουτρού σε κάθε δωμάτιο δεν είχε ακό-
μα εφαρμοστεί στα περισσότερα από αυτά και 
αποτέλεσε παροχή που εμφανίστηκε πολύ αρ-
γότερα, κυρίως στα μεταπολεμικά ξενοδοχεία. 
Ίδια τυπολογική διάταξη ακολουθείται και στα 
μεταπολεμικά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης.  
Αυτή η τυπολογική διάρθρωση, των πρώτων 
ξενοδοχείων του 20ο αιώνα, παραμένει σχεδόν 
αναλλοίωτη, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ακόμα και 
στα σύγχρονα καταλύματα. Αυτό αποδεικνύει 
τη λειτουργικότητα αυτής της τυπολογίας, που 
έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στις 
πρώιμες μορφές φιλοξενίας (καραβάν σερά-
για-χάνια), τον 16ο αιώνα.

Στο παρακάτω διάγραμμα γίνεται μια προσπά-
θεια οπτικοποίησης των παραπάνω διαπιστώ-
σεων. Στην αριστερή στήλη βρίσκονται τυπικές 
κατόψεις ισογείων και στην δεξιά τυπικές κατό-
ψεις ορόφων. Οι σειρές ακολουθούν την εξελι-
κτική πορεία των ξενοδοχείων. Στο (1) βρίσκο-
νται τα παραδοσιακά χάνια, στο (2)  τα πρώτα 
ξενοδοχεία και στο (3) τα μεσοπολεμικά ξενοδο-
χεία της Θεσσαλονίκης.
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Μορφολογικά, τα κτίρια των ξενοδοχείων, έχουν 
υποστεί αρκετές αλλαγές στο πέρασμα του χρό-
νου. Τα πρώτα χάνια και καραβάν σεράγια, ως 
οχυρωματικές κατασκευές, ήταν πιο εσωστρεφή 
και δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες διακοσμήσεις 
στις όψεις τους. Τα ανοίγματά τους ήταν μικρά 
και συμμετρικά στον όροφο, που τοποθετού-
νταν τα δωμάτια, ενώ στο ισόγειο ήταν μεγαλύ-
τερα για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων. 
Συχνά, αποτελούνταν από μια εμβληματική εί-
σοδο με καμάρα, που τοποθετούνταν ασύμμε-
τρα της όψης. Αντιθέτως, τα χάνια νέου τύπου 
που έκαναν την εμφάνισή τους στις αρχές του 
20ου αιώνα, ακολούθησαν τις αρχιτεκτονικές 
τάσεις των κτιρίων της εποχής, στα πρότυπα 
του εκλεκτικισμού, με έντονα διακοσμημένες 
όψεις και ιδιαίτερα αξιόλογα επιμέρους αρχιτε-
κτονικά στοιχεία. Με τη μεταφορά ταξιδιωτών 
από τις ευρωπαϊκές πόλεις, τα πρώτα νέα κτίρια 
των ξενοδοχείων έπρεπε να φανούν ανταγωνι-
στικά και αντάξια των αντίστοιχων καταλυμά-
των του εξωτερικού.

Επιπλέον, αυτή την εποχή, στην πόλη της Θεσ-
σαλονίκης, έκανε την εμφάνισή του, το στυλ 
του εκλεκτικισμού, που εφαρμόστηκε σε πολλά 
κτίρια, ανάμεσά τους και ξενοδοχεία. Αυτοί οι 
δύο παράγοντες συντέλεσαν στη διαμόρφωση 
των κτιρίων των ξενοδοχείων του 20ου αιώνα. 
Έντονα διακοσμητικά στοιχεία, ανατολίζουσες 
επιρροές, εντυπωσιακές είσοδοι και διάρθρωση 
των επιμέρους στοιχείων συμμετρικά ενός κα-
τακόρυφου άξονα, ήταν μόνο μερικά από τα χα-
ρακτηριστικά των όψεων αυτών των κτιρίων.  
Δυστυχώς, η καταστροφική πυρκαγιά του 1917, 
κατέκαψε, σχεδόν, όλα τα ξενοδοχεία της επο-
χής, που ήταν σπουδαία δείγματα αρχιτεκτονι-
κής για την πόλη, με μοναδικούς μάρτυρες της 
ύπαρξής τους, παλιές φωτογραφίες που έχουν 
διασωθεί και γραπτές πηγές. 

Κατά την ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης, σχε-
δόν όλα τα νέα κτίρια ξενοδοχείων ήταν σχε-
διασμένα από διάσημους αρχιτέκτονες, όπως ο 
Ζακ Μωσέ, ο Μαρξ Ρούμπενς, ο Ξενοφών Παι-
ονίδης κ.ά. Οι αρχιτέκτονες αυτοί, προερχόμε-
νοι από αρχιτεκτονικές σχολές της Ευρώπης, 
εισήγαγαν στις όψεις των νέων ξενοδοχείων τα 
στοιχεία του μοντέρνου κινήματος και  art-deco, 
προερχόμενα από τις τάσεις που επικρατούσαν 
στις ευρωπαϊκές πόλεις, σε συνδυασμό με τον 
εκλεκτικισμό, που δεν έπαψε να υπάρχει. Μάλι-
στα, η εμφάνιση του τυπικού ορόφου αυτή την 
περίοδο, επηρέασε αισθητά τη μορφολογία των 
νέων κτισμάτων. Οι πολυάριθμοι συνδυασμοί 
όλων αυτών των τάσεων που επικρατούσαν 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είχε ως αποτέλε-
σμα να προκύψει μια ποικιλία όψεων, με κάθε 
ξενοδοχείο να μοιάζει μοναδικό ανάμεσα στα 
υπόλοιπα. 

Μεταπολεμικά, η φιλοξενία στην Ελλάδα και, 
ιδιαίτερα, στη Θεσσαλονίκη παράκμασε. Ο 
αριθμός των νέων ξενοδοχείων, που χτίζονταν 
στην πόλη, ήταν ελάχιστος συγκριτικά με τις 
προηγούμενες περιόδους. Όσα νέα ξενοδοχεία 
ανεγέρθηκαν τα πρώτα χρόνια της μεταπολί-
τευσης, ακολούθησαν τις τάσεις του μοντέρνου 
κινήματος με τις «καθαρές» όψεις και τη συ-
μπαγή ογκοπλασία, χωρίς ίχνος διακοσμητικού 
στοιχείου. Τα τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα 
έγιναν μερικές προσπάθειες αποκατάστασης και 
επαναλειτουργίας ιστορικών ξενοδοχείων στην 
πόλη, είτε με την αρχική τους χρήση ή με κά-
ποια καινούργια. Στις περισσότερες από αυτές, 
οι όψεις διατηρήθηκαν και αναδείχθηκαν τα αυ-
θεντικά τους χαρακτηριστικά. 
Τα νέα κτίρια ξενοδοχείων, του 21ου αιώνα, δεν 
επιχείρησαν την μορφολογική τους  ένταξη στον 
υφιστάμενο αστικό ιστό, αλλά ακολούθησαν 
περισσότερο τις τάσεις μιας πολυτελούς αρχι-
τεκτονικής, αντίστοιχης με τις ευρωπαϊκές προ-
διαγραφές, με στόχο τη σημαίνουσα παρουσία 
τους στο χώρο.
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Δ8_Επεξηγηματικό διάγραμμα εξέλιξης της μορφολογίας των ξενοδοχείων

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τα στά-
δια εξέλιξης της μορφολογίας των ξενοδοχείων, 
από τη δημιουργία τους μέχρι σήμερα, σε μορφή 
timeline. Έτσι, αρχικά εμφανίζονται τα εκλεκτι-
στικά ξενοδοχεία του 19ου αιώνα, για να δώ-
σουν τη θέση τους στο art nouveau και art deco 
του μεσοπολέμου, καταλήγοντας στο μοντέρνο 
κίνημα των μεταπολεμικών ξενοδοχείων.

Κατασκευαστικά, η εξέλιξη των ξενοδοχείων στη 
Θεσσαλονίκη, συνδέεται άρρηκτα με την εξέλι-
ξη της τεχνολογίας και των κατασκευαστικών 
μεθόδων της εκάστοτε εποχής. Τα οθωμανικά 
καραβάν σεράγια και τα χάνια του 18ου αιώνα 
ακολουθούσαν τα κατασκευαστικά πρότυπα 
της εποχής τους, με φέρουσα τοιχοποιία στο 
ισόγειο και τοιχοποιία από τσατμά ή μπαγδα-
τί στον όροφο. Κατά τον 19ο αιώνα, τα πρώτα 
ξενοδοχεία χτίστηκαν σύμφωνα με τις αρχές 
που ακολουθούνταν για όλα τα  νέα κτίρια της 
πόλης. Με βασικά υλικά την πέτρα, το τούβλο

και το ξύλο, τα  νέα ξενοδοχεία είχαν φέρουσα 
τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή και οριζόντια 
στοιχεία από μεταλλικές δοκούς, πληρωμένες 
με θολίσκους από τούβλο. Με τη διάδοση του 
μετάλλου στις κατασκευές, σταδιακά τα ξύλινα 
στοιχεία αντικαταστάθηκαν με μεταλλικά. Το 
οπλισμένο σκυρόδεμα έκανε την εμφάνισή του, 
στα πρώτα μεσοπολεμικά ξενοδοχεία, ωστόσο 
οι μηχανικοί της εποχής δεν ήταν τόσο εξοικει-
ωμένοι με τη χρήση του νέου αυτού υλικού και, 
έτσι, για πολλά χρόνια το χρησιμοποιούσαν στις 
κατασκευές ως δευτερεύον και συμπληρωμα-
τικό στοιχείο. Σταδιακά και με την πάροδο του 
χρόνου, επιλεγόταν όλο και περισσότερο στις 
κατασκευές μέχρι την εφαρμογή του σε νέα κτί-
ρια, κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου με μπετόν. 
Πρόκειται για ένα ευρέως διαδεδομένο υλικό, 
που προτιμήθηκε ιδιαίτερα στα μεταπολεμικά 
ξενοδοχεία και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα 
στις σύγχρονες κατασκευές.
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Ένα σημείο της έρευνας που αξίζει να σχολια-
στεί είναι ο αριθμός αυτών των κτισμάτων που 
σώζονται μέχρι σήμερα αλλά και η τωρινή τους 
χρήση. 

Αρχικά, από τα 87 χάνια που καταγράφονται 
τον 19ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη, σώζονται μό-
λις τα 6, πέντε νέου τύπου χάνια που δεν διέ-
θεταν τη λειτουργία της φιλοξενίας, και το μο-
ναδικό σωζόμενο χάνι παραδοσιακού τύπου, το 
Κορυτσά χαν. Από αυτά, το ένα φιλοξενεί εμπο-
ρικές χρήσεις ( Στοά Σαούλ), το Κύτση Χαν και 
το Κορυτσά χρήσεις εστίασης, το Μπενσουσάν 
λειτουργεί ως πολυχώρος, ενώ το Ισμαήλ πασά 
χαν και το Εμνιέτ  έχουν εγκαταλειφθεί.

Όπως αναφέρθηκε, από τα 32 υπό μελέτη ξε-
νοδοχεία που χτίστηκαν πριν το 1917, σώζεται 
μόνο του ισόγειο του ξενοδοχείου Αμερική, που 
λειτουργεί ως  ζυθοπωλείο, και το ξενοδοχείο 
Μπρίστολ που διατηρεί μέχρι και σήμερα τη 
χρήση του.

Ξενοδοχεία πριν το 1917 που σώζονται

Από τα μεσοπολεμικά ξενοδοχεία, αντλήθηκαν 
πληροφορίες από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία 
για 50 ξενοδοχεία, από τα οποία τα 29 σώζονται 
μέχρι σήμερα. Από αυτά, τα περισσότερα έχουν 
διατηρήσει τη χρήση τους, με τα 17 να λειτουρ-
γούν ακόμα ως ξενοδοχεία, ενώ ορισμένα δια-
τηρούν εμπορικές και επιχειρησιακές χρήσεις, 
τονίζοντας την προσαρμοστικότητα αυτού του 
κτιριακού τύπου για φιλοξενία διαφόρων λει-
τουργιών, πέραν της ξενοδοχειακής (π.χ. Αστό-
ρια, Βιέννη, Λουξ Παλάς, Θεσσαλικόν κ.ά.). Τέλος, 
υπάρχουν 2 ξενοδοχεία χωρίς χρήση (Το «Αίγυ-
πτος» που είναι εγκαταλελειμμένο και το «Όλυ-
μπος-Νάουσα» που είναι υπό κατασκευή).
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Π3_Κατάλογος διασωθέντων μεσοπολεμικών ξενοδοχείων με τις υφιστάμενες χρήσεις τους
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Η παραπάνω συνοπτική περιγραφή του συνό-
λου της έρευνας οδηγεί σε σημαντικά συμπερά-
σματα. Αρχικά, γίνεται εμφανές πως ο κτιριακός 
τύπος του ξενοδοχείου διατηρείται αμετάβλητος 
στο πέρασμα του χρόνου και έχει συγκεκριμέ-
να χαρακτηριστικά τα οποία εφαρμόζονται αυ-
τούσια στις νέες κατασκευές. Επιπλέον, διαθέτει 
προσαρμοστικότητα ως προς τις χρήσεις που 
μπορεί να φιλοξενήσει και αυτό αποδεικνύεται 
από τα ιστορικά ξενοδοχεία που έχουν διασωθεί 
και στους ορόφους τους λειτουργούν γραφεια-
κές και επιχειρησιακές χρήσεις. Τέτοια παραδείγ-
ματα αποτελούν τα πρώην ξενοδοχεία Αστόρια 
και Βιέννη.

 Σε ό,τι αφορά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, 
φαίνεται πως οι όψεις των ξενοδοχείων σχεδιά-
ζονταν και συνεχίζουν να σχεδιάζονται με βάση 
τα αρχιτεκτονικά ρεύματα της εκάστοτε εποχής, 
επηρεασμένα άμεσα από τις τάσεις σχεδιασμού 
των ξενοδοχείων στον ευρωπαϊκό χώρο. Άλ-
λωστε τα ξενοδοχεία, ως ιδιωτικές επιχειρή-
σεις, όφειλαν να είναι ανταγωνιστικά και να 
αποτελούν σημεία αναφοράς στον αστικό ιστό. 
Η κατασκευαστική δομή των ξενοδοχείων στο 
χώρο της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει διαφορο-
ποιήσεις από τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και 
σήμερα, καθώς εξαρτάται από τις οικοδομικές 
τεχνικές της κάθε εποχής και τις τεχνολογικές 
εξελίξεις στο χώρο των κατασκευών.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να τονιστεί πως 
τα ιστορικά ξενοδοχεία αποτελούν, στην πλει-
οψηφία τους, σπουδαία δείγματα αρχιτεκτονι-
κής για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Όσα δια-
σώζονται μέχρι σήμερα, αποτελούν μάρτυρες 
της ιστορίας της πόλης και είναι συνυφασμένα 
με σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά γεγονό-
τα που εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης. Η αποκατάσταση και επαναλειτουργία 
τους, με σεβασμό στα αυθεντικά τους στοιχεία, 
που έχει εφαρμοστεί σε ορισμένα από αυτά είναι 
ένα ενθαρρυντικό στοιχείο και δείχνει τον δρό-
μο για αντίστοιχους χειρισμούς σε άλλα τέτοιου 
τύπου κτίρια.  Ωστόσο, οι νέες επεμβάσεις θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, 
έτσι ώστε να είναι ανακλητές και να αναδεικνύ-
ουν τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των ιστο-
ρικών ξενοδοχείων, χωρίς να αλλοιώνουν τον 
αυθεντικό τους χαρακτήρα. Η διάσωση και προ-
στασία αυτού του ιδιαίτερου κτιριακού τύπου 
είναι απαραίτητη, καθώς αποτελεί μέρος της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης και 
συμβάλει στην ιστορική συνέχεια της πόλης.

5.2
Συγκεντρωτικά 

συμπεράσματα
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