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Γενικές πληροφορίες
για τα αρχαία ωδεία

Τα ρωμαϊκά ωδεία ήταν όμοια στην κατασκευή τους με τα 

ρωμαϊκά θέατρα. Είχαν, δηλαδή, εντυπωσιακό ημικυκλικό κοίλο, 

ημικυκλική ορχήστρα και επιβλητική σκηνή αλλά και προσκήνιο, 

παρασκήνια και λογείο. Αντίθετα όμως με τα θέατρα που ήταν 

ανοιχτά, τα ωδεία ήταν στεγασμένα, προσφέροντας έτσι προστασία 

των θεατών από τις καιρικές συνθήκες αλλά και καλύτερη 

ακουστική. Καθώς όμως είχαν μία μόνιμη στέγη, το βάρος της 

έπρεπε να είναι περιορισμένο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να 

καταρρεύσει. Έτσι, τα ωδεία χρειάστηκε να γίνουν μικρότερα σε 

μέγεθος, με αποτέλεσμα η χωρητικότητά τους να είναι μικρότερη 

από αυτή των θεάτρων.

Στα ρωμαϊκά χρόνια τα ωδεία, εκτός από χώροι συναυλιών και 

μουσικών παραστάσεων, λειτουργούσαν και ως αίθουσες για 

ποικίλες εκδηλώσεις και θεάματα, όπως για διαλέξεις και 

απαγγελίες ποιημάτων, παραστάσεις μίμων και χορούς παντομίμας 

αλλά ακόμα και ως χώροι συναθροίσεων των βουλευτών. Συνήθως 

συνυπήρχαν με τα θέατρα στην καρδιά της πόλης, την αγορά, και 

πολλές φορές τα αντικαθιστούσαν, αν το θέατρο μίας πόλης είχε 

καταστραφεί ή μετατραπεί σε αρένα. Πρέπει να προορίζονταν, 

λοιπόν, για την υψηλή κοινωνία και γενικότερα για ένα επιλεγμένο 

κοινό, γι’ αυτό και τα συναντάμε κυρίως σε πιο ανεπτυγμένες 

περιοχές, ενώ κατασκευάζονταν τις περισσότερες φορές με 

χορηγίες εύπορων πολιτών.
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Η ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης

Αναπαράσταση της νότιας και ανατολικής πλευράς της αγοράς. 

Πίσω από την ανατολική στοά χτίστηκαν το νομισματοκοπείο (1), 

το ωδείο (2) και το αρχείο εγγράφων (3).

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. 

Ό,τι έχει έρθει στο φως σήμερα μας βοηθά να φανταστούμε 

περίπου τη μορφή που θα είχε η αγορά εκείνη την εποχή. Ήταν 

μια ορθογώνια πλακοστρωμένη πλατεία, που άνοιγε στη βόρεια 

πλευρά της, στην οδό Ολύμπου, ενώ στις υπόλοιπες έκλεινε με 

δύο επάλληλες στοές. Πίσω από τις στοές υπήρχαν αίθουσες και 

δωμάτια ποικίλων χρήσεων. Στην ανατολική πλευρά, στην οδό 

Αγνώστου Στρατιώτου, βρίσκονταν οι δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή 

το νομισματοκοπείο στα βόρεια, το ωδείο στο κέντρο και το 

αρχείο εγγράφων στα νότια, ενώ στην πλευρά της οδού Φιλίππου 

υπήρχε μία σειρά από καταστήματα. Στην πλατεία στήνονταν οι 

ανδριάντες σημαντικών προσώπων, Ρωμαίων ή ντόπιων 

αριστοκρατών, που νοιάζονταν για τα κοινά και έκαναν 

πλουσιοπάροχες χορηγίες.
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Το ρωμαϊκό ωδείο Θεσσαλονίκης Το ωδείο δεν ήταν μόνο χώρος ψυχαγωγίας. Ήταν και χώρος 

δημόσιας συζήτησης για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που 

απασχολούσαν την πόλη. Άλλωστε, στη θέση αυτή είχε χτιστεί 

παλιότερα το βουλευτήριο της πόλης! Στα μέσα του 4ου αι. μ.Χ. 

αποφασίστηκε μια νέα επέκταση του ωδείου, αλλά και η μετατροπή 

του σε ανοιχτό θέατρο. Ήταν μία πρωτοβουλία του αυτοκράτορα 

Ιουλιανού, ο οποίος, θέλοντας να πείσει για τα φιλελληνικά του 

αισθήματα, έκανε μερικά έργα στην πόλη. Στόχος ήταν να φτάσει 

η χωρητικότητα του ωδείου τους 3.000 περίπου θεατές. Οι 

εργασίες ξεκίνησαν, φαίνεται όμως ότι δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. 

Στο τέλος του ίδιου αιώνα ο Μέγας Θεοδόσιος προσπάθησε με 

σκληρά μέσα να επιβάλει το χριστιανισμό. Δημόσιοι χώροι που 

είχαν σχέση με αρχαίους θεσμούς σταμάτησαν να λειτουργούν. Η 

αγορά εγκαταλείφθηκε και οι χώροι της μετατράπηκαν σταδιακά 

σε εργαστήρια εξόρυξης πηλού. Ανάλογη ήταν και η τύχη του 

ωδείου, που μετά τον 5ο αι. μ.Χ. και για πέντε αιώνες 

τουλάχιστον χρησιμοποιήθηκε ως χώρος για τη συγκέντρωση των 

νερών της βροχής

Το ρωμαϊκό ωδείο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο συγκρότημα της 

αρχαίας αγοράς και είναι το πιο εντυπωσιακό και καλοδιατηρημένο 

από όλα τα κτήρια.  Χτίστηκε αρχικά στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ., 

απέκτησε όμως τη μορφή που βλέπουμε σήμερα μετά τα μέσα του 

3ου αι. μ.Χ. Σήμερα είναι ένα κτήριο ανοιχτό, χωρίς οροφή, στην 

αρχαιότητα όμως ήταν στεγασμένο. 
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Τα μέρη του ωδείου

. 

Η 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. Αυτή είναι και η πρωτοτυπία του 
ωδείου της Θεσσαλονίκης. Οι πύλες είναι τοποθετημένες στην 
πίσω πλευρά της σκηνής και όχι στον τοίχο του κοίλου, όπως 
συνηθιζόταν στα ρωμαϊκά θέατρα και ωδεία. Στις εργασίες που 
έγιναν στα μέσα του 4ου αι. μ.Χ. για την επέκταση του ωδείου οι 
τρεις κεντρικές πύλες έκλεισαν, καθώς η σκηνή χρειάστηκε να 
μεγαλώσει προς την πλευρά της πρώτης στοάς που υπήρχε 
μπροστά από το ωδείο, καταλαμβάνοντας, μάλιστα, ένα τμήμα της. 

Σήμερα, από όλο το κτήριο της σκηνής, μόνο ο τοίχος του 
προσκηνίου σώζεται, ο οποίος ήταν διακοσμημένος με τις κόγχες. 

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

στρωμένη με μαρμάρινες πλάκες . 

Το κοίλο
Όπως συνηθιζόταν σε όλα τα ρωμαϊκά θέατρα και ωδεία, έτσι 

κι εδώ το 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.
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Από τότε μέχρι σήμερα

Ο χώρος της Ρωμαϊκής Αγοράς ήταν καλυμμένος μέχρι το 

1962 που πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές με σκοπό την ανέγερση 

του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης. Ενώ οι ανασκαφές είχαν 

ξεκινήσει, ανακαλύφθηκαν στο χώρο αυτό τα πρώτα ευρήματα 

μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας και ματαιώθηκαν τα 

σχέδια για την ανέγερση οποιουδήποτε κτιρίου στην περιοχή. 

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 οι κερκίδες του ωδείου, καθώς 

κινδύνευαν άμεσα. Ύστερα οι εργασίες σταμάτησαν και ξεκίνησαν 

πάλι το 1989. Το ωδείο συντηρήθηκε και μερικά τμήματά του 

επισκευάστηκαν. Οι εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και 

συντήρησης, οδήγησαν στο πολύ όμορφο αποτέλεσμα που 

διαφαίνεται σήμερα σε αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα και 

εξαιρετικά προσβάσιμο αρχαιολογικό χώρο.

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. 
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Ευχαριστούμε 

για την 

προσοχή 

σας!



Μαθήτριες του Α1,Α4 
και Α5 του 3ου ΓΕΛ

Ευόσμου

Κομμάτι μαρμάρου με επιγραφή που αναφέρει το ωδείο. 

Πηγές 
Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ

Στο ρωμαϊκό ωδείο της 
Θεσσαλονίκης - Υπουργείο 
Πολιτισμού
ancienttheater.culture.gr 

Ωδείο Αρχαίας Αγοράς 
Θεσσαλονίκης - Υπουργείο 
Πολιτισμού odysseus.culture.gr 


