
3ο ΠΠΔ Ευόςμου - Σάξθ: Γ΄ 

Εκπαιδευτικοί: Ευαγγζλου Ευκυμία, Ηιώγα Χρυςοφλα, Παπαδθμθτρίου Παναγιώτα 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

3000π.Χ.       

Δθμιουργοφνται οι πρώτοι οικιςμοί ςτθ νεολικικι εποχι. 

316π.Χ.       

Ο βαςιλιάσ Κάςςανδροσ, παντρεφεται τθ Κεςςαλονίκθ , αδερφι 

του Μ. Αλεξάνδρου. Λδρφει μια νζα πόλθ που τθν ονομάηει 

Κεςςαλονίκθ προσ τιμιν τθσ γυναίκασ του.       

168 π.Χ. 

Θ Κεςςαλονίκθ κατακτάται από τουσ Ρωμαίουσ. 

50μ.Χ.       

Ο Απόςτολοσ Παφλοσ επιςκζπτεται τθ Κεςςαλονίκθ και οργανώνει 

τθν πρώτθ χριςτιανικι εκκλθςία.  

Σέλη 3ου αρχές 4ου αι. μ.Χ. 

Θ πόλθ οχυρώνεται με ιςχυρά τείχθ, ανεγείρονται επιβλθτικά 

ανάκτορα και κτιριακά ςυγκροτιματα και καταςκευάηεται το 

πρώτο τεχνθτό λιμάνι τθσ πόλθσ.  

303       

Μαρτυρά ο πολιοφχοσ τθσ πόλθσ Άγιοσ Δθμιτριοσ τθν περίοδο των 

διωγμών του Γαλζριου.  

904       

αρακθνοί πειρατζσ καταλαμβάνουν και λεθλατοφν τθν πόλθ. 

995-1014 

Θ Κεςςαλονίκθ δζχεται επικζςεισ από τουσ Βοφλγαρουσ και 

αμφνεται με επιτυχία.       



 
 
 

 1185                                                                                                                                     

  Θ Κεςςαλονίκθ καταλαμβάνεται για ζνα περίπου χρόνο από τουσ  Νορμανδοφσ. 

1204                                                                                                           

Μετά τθ διάλυςθ του βυηαντινοφ κράτουσ από τουσ 

ςταυροφόρουσ τθσ 4θσ ταυροφορίασ, θ Κεςςαλονίκθ 

γίνεται πρωτεφουςα του «Φραγκικοφ Βαςιλείου τθσ 

Κεςςαλονίκθσ»        

1423                                                                                                                                                                                   

Ο βυηαντινόσ διοικθτισ τθσ πόλθσ Ανδρόνικοσ Παλαιολόγοσ εκτιμώντασ ότι δεν 

μπορεί να υπεραςπιςτεί τθν πόλθ από τουσ Οκωμανοφσ τθν παραχωρεί ςτουσ 

Βενετοφσ. 

1430                                                                                                                                   

Άλωςθ τθσ πόλθσ από τουσ Οκωμανοφσ.  

Σέλη 15ου αρχές 16ου αι                         .                                                                                     

Θ Κεςςαλονίκθ αναπτφςςεται οικονομικά λόγω τθσ 

ςθμαντικισ κζςθσ τθσ Χιλιάδεσ Εβραίοι πρόςφυγεσ από τθ 

Δυτικι Ευρώπθ εγκακίςτανται ςτθν πόλθ. Καταςκευι του 

Λευκοφ Πφργου.         

 19οςαι.μ.Χ.                                                                                                                             
Ολοκλθρώνεται ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ πόλθσ ςε κζματα υποδομισ (ςυγκοινωνιακι, 
τθλεγραφικι και ταχυδρομικι ζνωςθ με τον υπόλοιπο κόςμο, ςιδθρόδρομοσ, 
φωταζριο, τραμ, δθμιουργία βιομθχανικών μονάδων). Παράλλθλα χτίηονται 
νεοκλαςικά και επθρεαςμζνα από τθν Ευρώπθ κτίρια μερικά από τα οποία ςώηονται 
ακόμθ και ςιμερα                                                                               .                                                                                                                                     
Χάρτθσ του 1911 που απεικονίηει τθν περιοχι τθσ  Κεςςαλονίκθσ:                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                



 
 
 

1912(Οκτώβριος)                                                                                                 

Απελευκζρωςθ τθσ πόλθσ από τουσ Οκωμανοφσ.  

1917                                                                                        

Μεγάλο μζροσ τθσ πόλθσ καταςτρζφεται  από πυρκαγιά.                                                                       

 

1925                                                                                                                              

Λδρφεται θ Διεκνισ Ζκκεςθ Κεςςαλονίκθσ και το Αριςτοτζλειο 

Πανεπιςτιμιο.  

1944                                                                                                                                        

  Θ Κεςςαλονίκθ ελευκερώνεται από τουσ Γερμανοφσ. 

 

                                                                                                                                          

1978                                                                                                                                 

Λςχυρόσ ςειςμόσ ςυγκλονίηει τθν πόλθ και προκαλεί 

καταςτροφζσ. 

 

1997 / 2014  

Σο 1997 θ Κεςςαλονίκθ ορίηεται πολιτιςτικι πρωτεφουςα τθσ Ευρώπθσ και το 2014 

Ευρωπαϊκι Πρωτεφουςα Νεολαίασ.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        



 
 
 

 

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗ ΓΝΩΗ: υμπλθρώςτε τθν ακροςτιχίδα και δείτε τι γνωρίηετε για τθ 
Κεςςαλονίκθ! 

 

 

Σο όνομα τθσ αδελφισ του Μ. Αλεξάνδρου

Ιρκαν πρόςφυγεσ ςτθν πόλθ τζλθ 15ου αι.

Σθν κατζλαβαν  το 1204.

υγκλόνιςε τθν πόλθ το 1978.

Από τουσ Σοφρκουσ ζγινε το 1912.

Ο Πφργοσ-ςφμβολο τθσ πόλθσ.

Κατζκτθςαν τθν πόλθ το 1430. 

Σθν …εποχι δθμιουργικθκαν οι πρώτοι οικιςμοί ςτθν περιοχι.

Ιταν τα τείχθ τθσ πόλθσ.        

Ο ιδρυτισ τθσ πόλθσ. 

Σο 1925 ιδρφκθκε θ Διεκνισ… (αντίςτροφα) 

 

 

 

ΓΙΝΟΜΑΣΕ ΠΟΙΗΣΕ 

 

Όμορφθ Κεςςαλονίκθ, 

του Κερμαϊκοφ είςαι νφφθ. 

 

Με αρχοντιά μοναδικι 

ςε όλο τον κόςμο ξακουςτι. 

 

Λςτορία ζχεισ γνωςτι 

γεμάτθ δόξα και τιμι. 

 

Λαοί περάςανε πολλοί 

μα είςαι πάντα ελλθνικι. 

 

ε προςτατεφει ο Μυροβλφτθσ 

Ο αγαπθμζνοσ Αϊ-Δθμιτρθσ. 

 

                                             Ομαδικζς εργασίες μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης 

 

 

 

 

 


