


❖Το αρχαίο ωδείο της 
Θεσσαλονίκης βρίσκεται 
στο μέσον της ανατολικής 
πτέρυγας της αγοράς των 
αυτοκρατορικών χρόνων 
(Ρωμαϊκή Αγορά)και 
περιβάλλεται από τις οδούς 
Φιλίππου (στα νότια), 
Ολύμπου (βόρεια), 
Αγνώστου Στρατιώτου 
(ανατολικά- πεζόδρομος), 
Μακεδονικής Αμύνης 
(δυτικά).

Πού βρίσκεται;



Ιστορική Αναδρομή(Ρωμαϊκή Αγορά)
❖ Η αγορά για τρεις αιώνες 

αποτελούσε το διοικητικό κέντρο 
της πόλης-πρωτεύουσας. Οι 
Ρωμαίοι άρχισαν να 
κατασκευάζουν την αγορά τον  1ο 

αι. μ.Χ. Ανάμεσα στα πρώτα 
κτήρια που έχτισαν ήταν ένα 
βουλευτήριο για τις συνεδριάσεις 
των αρχόντων της πόλης. Όμως, 
στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. ο 
πληθυσμός της Θεσσαλονίκης 
αυξήθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα 
η αγορά να μεγαλώσει και να 
αποκτήσει νέα κτήρια, για να 
καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων. 
Τις πρώτες δεκαετίες του 3ου αι. 
μ.Χ. η οικοδόμησή της είχε πια 
ολοκληρωθεί.



Ρωμαϊκή Αγορά
❖Σύμφωνα με τα ευρήματα που 

ήρθαν στο φως, μπορούμε να 
φανταστούμε ότι ήταν  μια 
ορθογώνια πλακοστρωμένη 
πλατεία με δύο επάλληλες 
στοές. Πίσω από τις στοές 
υπήρχαν αίθουσες και 
δωμάτια ποικίλων χρήσεων, 
δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή 
το νομισματοκοπείο στα 
βόρεια, το ωδείο στο κέντρο 
και το αρχείο εγγράφων στα 
νότια, ενώ υπήρχε μία σειρά 
από καταστήματα.



Ρωμαϊκή αγορά
❖Από όλα τα κτήρια στην 

αγορά, το ωδείο είναι το 
πιο εντυπωσιακό και 
καλοδιατηρημένο. 
Σήμερα είναι ένα κτήριο 
ανοιχτό, χωρίς οροφή, 
στην αρχαιότητα όμως θα 
πρέπει να το 
φανταστούμε 
στεγασμένο.



Λίγα λόγια για τα αρχαία ωδεία
❖Η λέξη «ωδείο» παράγεται από τη λέξη 

«ωδή» που σημαίνει άσμα. Στα ρωμαϊκά 
χρόνια τα ωδεία, οι χώροι για τα μουσικά 
θεάματα, γνωρίζουν μεγάλη διάδοση, ενώ πολύ 
συχνά χτίζονται ακριβώς δίπλα από τα θέατρα. 
Η μορφή τους είναι αντίστοιχη με εκείνη των 
θεάτρων. Έχουν, δηλαδή, έναν κεντρικό χώρο 
για την παρουσίαση των θεαμάτων, γύρω από 
τον οποίο κάθονταν οι θεατές. Η βασική 
διαφορά τους από τα θέατρα είναι ότι 
συνήθως τα ωδεία είναι στεγασμένα.



Το ωδείο της ρωμαϊκής αγοράς
❖ Το ωδείο της ρωμαϊκής αγοράς χτίστηκε 

αρχικά στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ., 
απέκτησε όμως τη μορφή που βλέπουμε 
σήμερα μετά τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. 
οπότε ανακαινίστηκε με σκοπό να γίνει 
μεγαλύτερο. Έτσι, το νέο κτήριο 
μπορούσε πια να φιλοξενεί περίπου 400 
θεατές. Το ωδείο όμως δεν ήταν μόνο 
χώρος ψυχαγωγίας. Ήταν και χώρος 
δημόσιας συζήτησης για τη λήψη 
αποφάσεων σε θέματα που 
απασχολούσαν την πόλη. 

❖ Στα μέσα του 4ου αι. μ.Χ., με 
πρωτοβουλία του αυτοκράτορα 
Ιουλιανού, αποφασίστηκε μια νέα 
επέκταση του ωδείου, αλλά και η 
μετατροπή του σε ανοιχτό  θέατρο. 
Στόχος ήταν να φτάσει η χωρητικότητα 
του ωδείου τους 3.000 περίπου θεατές, 
αυτό όμως δε συνέβη ποτέ.



Το ωδείο της ρωμαϊκής αγοράς
❖ Στο τέλος του ίδιου αιώνα, 

καθώς ο Μέγας Θεοδόσιος 
προσπάθησε με σκληρά 
μέσα να επιβάλει το 
χριστιανισμό, κλείνοντας 
δημόσιους χώρους που είχαν 
σχέση με αρχαίους θεσμούς, 
το ωδείο παρήκμασε.

❖ Μετά τον 5ο αι. μ.Χ. και για 
πέντε αιώνες τουλάχιστον 
χρησιμοποιήθηκε ως χώρος 
για τη συγκέντρωση των 
νερών της βροχής.



Τα μέρη του ωδείου
Σκηνή

❖Φτάνοντας στο ωδείο, το πρώτο που 
αντικρίζει κανείς απέναντί του είναι 
πέντε μαρμάρινες πύλες. Από 
αυτές έμπαιναν στο κτήριο οι 
ηθοποιοί και οι θεατές. Οι πύλες 
είναι τοποθετημένες στην πίσω 
πλευρά της σκηνής και όχι στον 
τοίχο του κοίλου, όπως συνηθιζόταν 
στα ρωμαϊκά θέατρα και ωδεία,
λόγω του ότι δεν υπήρχε ελεύθερος 
χώρος για τη δημιουργία 
ανοιγμάτων στο κοίλο. Αυτή είναι 
και η πρωτοτυπία του ωδείου της 
Θεσσαλονίκης. 



Τα μέρη του ωδείου
❖ Οι ακραίες είσοδοι προορίζονταν για τους 

ηθοποιούς, οι οποίοι βρίσκονταν στα 
παρασκήνια και από εκεί εισέρχονταν στην 
ορχήστρα και στη σκηνή. Το κοινό 
χρησιμοποιούσε τις τρεις ενδιάμεσες, οι 
οποίες οδηγούσαν σε έναν χώρο κάτω 
ακριβώς από το δάπεδο της σκηνής και 
στη συνέχεια δια μέσου κλιμάκων έφταναν 
στο κοίλο.

❖ Η σκηνή πρέπει να ήταν αρκετά 
υπερυψωμένη, εξαιτίας του διαδρόμου που 
υπήρχε κάτω από το δάπεδό της, ενώ ο 
τοίχος που αντίκριζαν οι θεατές από το 
κοίλο πρέπει να ήταν πολύ εντυπωσιακός. 
Θα είχε την όψη κτηρίου και θα ήταν 
πλούσια διακοσμημένος με αγάλματα των 
εννέα Μουσών.



Τα μέρη του ωδείου
Κοίλο

❖ Στηρίζεται σε μια υπερυψωμένη 
βάση που σχηματίζεται από 
κατακόρυφους τοίχους. Οι τοίχοι 
αυτοί μεταξύ τους ενώνονται με 
καμάρες και τόξα, με αποτέλεσμα 
κάτω από τα καθίσματα να 
διαμορφώνονται διάδρομοι. Όμως 
εδώ η βάση χρειάστηκε να γίνει 
υπερβολικά ψηλή. Πρώτα από όλα 
γιατί κάτω από τα δύο άκρα του 
κοίλου βρίσκονταν τα παρασκήνια. 
Αλλά και γιατί χρειαζόταν να 
βλέπουν καλύτερα οι θεατές στα 
χαμηλότερα εδώλια, αφού το 
προσκήνιο ήταν αρκετά ψηλό 
εξαιτίας του διαδρόμου που υπήρχε 
κάτω από το δάπεδο της σκηνής. 



Τα μέρη του ωδείου
Ορχήστρα

Η ορχήστρα του ωδείου έχει διάμετρο 
περίπου 16 μέτρα και ήταν στρωμένη με 

μαρμάρινες πλάκες. Όταν 
ανακαινίστηκε το ωδείο, στα μέσα του 

3ου αι. μ.Χ,. προκειμένου να μεγαλώσει 
η ορχήστρα, αφαιρέθηκαν οι πρώτες έξι 

σειρές εδωλίων και ανυψώθηκε το 
επίπεδό της κατά 1,00μ.. Έτσι 

δημιουργήθηκε, μεταξύ ορχήστρας και 
πρώτης σειράς εδωλίων του κοίλου, μια 

υψομετρική διαφορά που φτάνει τα 
1,60μ. Αυτή η διαφορά επέβαλε και την 
ταυτόχρονη ανύψωση της σκηνής, ώστε 
να φτάσει στο επίπεδο των θεατών της 

πρώτης σειράς. 



Η ανασκαφή του ωδείου
❖ Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε το ωδείο στο φως 

το 1962 κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανέγερση 
δικαστηρίου. 

❖ Ως το 1964 το ωδείο αποκαλύφθηκε εντελώς, ενώ 
στο μεταξύ τμήματα της αγοράς έρχονταν συνεχώς 
στην επιφάνεια. Χάρη στις τεράστιες προσπάθειες 
των αρχαιολόγων να σώσουν το χώρο, το 1969 η 
περιοχή κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος και από 
«πλατεία Δικαστηρίων» μετονομάστηκε σε 
«πλατεία της Αρχαίας Αγοράς». 

❖ Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν μέχρι το 1973, ενώ 
παράλληλα στερεώθηκαν και τα εδώλια του ωδείου, 
καθώς κινδύνευαν άμεσα. Ύστερα οι εργασίες 
σταμάτησαν και ξεκίνησαν πάλι το 1989. Το ωδείο 
συντηρήθηκε και μερικά τμήματά του 
επισκευάστηκαν.



Σημερινή λειτουργία
❖ Το 1997 η Καμεράτα του Μεγάρου 

Μουσικής Αθηνών 
πραγματοποίησε την πρώτη 
σύγχρονη εκδήλωση στο ωδείο. 
Έκτοτε κάθε καλοκαίρι 
ξαναποκτά την παλιά του αίγλη 
φιλοξενώντας θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες και 
άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικού 
περιεχομένου.





Σύγχρονες εκδηλώσεις
❖https://www.youtube.com/watch?v=VGvxnHCpykc

❖https://www.youtube.com/watch?v=EHMpTYSwumA

❖https://www.youtube.com/watch?v=bTkuhnAHUPk

❖https://www.youtube.com/watch?v=bTkuhnAHUPk

https://www.youtube.com/watch?v=VGvxnHCpykc
https://www.youtube.com/watch?v=EHMpTYSwumA
https://www.youtube.com/watch?v=bTkuhnAHUPk
https://www.youtube.com/watch?v=bTkuhnAHUPk




ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
❖https://www.diazoma.gr/theaters/%CF%89%CE%B4%CE

%B5%CE%AF%CE%BF-
%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%C
E%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82/

❖http://ancienttheater.culture.gr/el/psifiaki-bibliothiki/--
17/36-odeio-thessalonikis-1/file

❖https://parallaximag.gr/thessaloniki/sto-odio-tis-archeas-
agoras-opos-pali

❖https://cityportal.gr/place/wdeio-ths-arxaias-rwmaikhs-
agoras-153926-1316-1072-0/

https://www.diazoma.gr/theaters/%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82/
http://ancienttheater.culture.gr/el/psifiaki-bibliothiki/--17/36-odeio-thessalonikis-1/file
https://parallaximag.gr/thessaloniki/sto-odio-tis-archeas-agoras-opos-pali
https://cityportal.gr/place/wdeio-ths-arxaias-rwmaikhs-agoras-153926-1316-1072-0/


Σας ευχαριστούμε



Ζειτινίδου Γεωργία

Καλού Νεφέλη

Κώστας Ανδρέας

Μανέ Αλεξάνδρα

Μανζιέρι Λεμονιά

Μιχαηλίδου Σοφία

Συνεργάστηκαν




