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◊ η διάσωση, καταγραφή και 
μελέτη των κάθε είδους άμεσων 
και έμμεσων πηγών  
που αναφέρονται στην ιστορία 
και την πολιτιστική κληρονομιά 
της Θεσσαλονίκης και της 
ευρύτερης περιοχής

◊ η περιοδική εκκαθάριση 
και διαχείριση του Δημοτικού 
Αρχείου Θεσσαλονίκης και  
η σταδιακή εισαγωγή του στις 
συλλογές του με τη συνεργασία 
του Ιστορικού Αρχείου 
Μακεδονίας

◊ η διεξαγωγή, προώθηση, 
υποστήριξη της επιστημονικής 
έρευνας της σχετικής με την 
ιστορία της Θεσσαλονίκης 
και της ευρύτερης περιοχής, 
καθώς και η πρόκληση του 
ενδιαφέροντος του κοινού 
 και η ανάπτυξη σχέσεων 
συνεργασίας με πολιτιστικούς 
φορείς και ιδρύματα

◊ η ευαισθητοποίηση  
των δημοτών και κυρίως των 
μαθητών της Θεσσαλονίκης  
για την ιστορία της πόλης

◊ η διάθεση του Δημοτικού 
Αρχείου και των άλλων 
αρχειακών Συλλογών  
στην ιστορική έρευνα

Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης ως ερευνητικό κέντρο ειδικεύεται στη 
συστηματική ενασχόληση με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1983, 
αποτελεί υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης και από το 1995 στεγάζεται 
σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην πλατεία Ιπποδρομίου, δωρεά του ζεύγους 
Αναστασίου και Ιουλίας Μπίλλη. Το κτίριο διαθέτει χώρο εκθέσεων στο ισόγειο, 
γραφεία διοίκησης στον πρώτο όροφο, εξειδικευμένη ιστορική βιβλιοθήκη με 
αναγνωστήριο στον δεύτερο όροφο, καθώς και χώρο συνεδρίων  

και εκδηλώσεων λόγου στον τρίτο όροφο, χωρητικότητας εκατό ατόμων.
Το έργο του Κέντρου Ιστορίας συντονίζει Συμβουλευτική Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετέχουν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, 
συλλέκτες, δημοτικοί σύμβουλοι και άλλες προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης. 
Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης προάγει την έρευνα και την ιστοριογραφία της Θεσσαλονίκης και συμβάλλει  
στη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής γνώσης, του πολιτισμού, των παραδόσεων και 
της ταυτότητας της πόλης.

▶ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

▶ Σκοποί ▶ Βιβλιοθήκη & Ιστορικές Συλλογές

▶ Εκδόσεις

▶ Συνέδρια, Εκθέσεις,  
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Λέσχη Ανάγνωσης

Στην εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του Κέντρου Ιστορίας περιλαμβάνονται 
βιβλία, περιοδικές εκδόσεις και έντυπα που επικεντρώνονται στην 
ιστορία και τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 
περιοχής. Στον ίδιο χώρο στεγάζονται  το Δημοτικό Αρχείο, οι 
Ιδιωτικές Συλλογές, τα αρχεία φωτογραφιών, ταχυδρομικών 
δελταρίων, χαρτών, εφημερίδων και αφισών, και το αναγνωστήριο.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται και μέσω 
ηλεκτρονικής αναζήτησης των βιβλίων στην ιστοσελίδα http://lib.
thessaloniki.gr και των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών και ιστορικών 
τεκμηρίων (χάρτες, εφημερίδες, φωτογραφίες, επιστολικά δελτάρια 
κ.ά.) στην ιστοσελίδα http://culture.thessaloniki.gr

Η εκδοτική δραστηριότητα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης 
περιλαμβάνει εκδόσεις ιστορικών μελετών, πρακτικών επιστημονικών 
συνεδρίων και την περιοδική έκδοση της επιστημονικής επετηρίδας 
“Θεσσαλονίκη”, στην οποία δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες για 
την ιστορία της πόλης. Οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες προς πώληση στο 
ηλεκτρονικό κατάστημα http://www.thess-shop.gr/

Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης διοργανώνει τακτικά ιστορικές 
εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες. Το επιστημονικό προσωπικό 
του Κέντρου σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για 
μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Επιπλέον, από το 2013 
λειτουργεί  Λέσχη Ανάγνωσης, η οποία εξειδικεύεται στο ιστορικό 
μυθιστόρημα με αναφορά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης και της 
ευρύτερης περιοχής. Η Λέσχη πέρα από την προβολή του βιβλίου και 
τη γνωριμία με Θεσσαλονικείς συγγραφείς, συλλέκτες, ερευνητές 
στοχεύει στη διάδοση της γνώσης σχετικά με την τοπική ιστορία. 

Thessaloniki History Centre is a research institute 

specializing in the history of Thessaloniki, founded 

 as a department of the Municipality of Thessaloniki 

in 1983. An Advisory Committee, set up by the 

Municipal Council of Thessaloniki, composed 

by prominent members of the local community 

coordinates Thessaloniki History Centre’s activities. 

Thessaloniki History Centre promotes research and 

historiography of Thessaloniki and contributes to the 

preservation of the collective memory, historical 

knowledge, culture, tradition, and identity of the city.

Main aims of the Centre include the preservation, 

record, and study of all kinds of direct and indirect 

sources related to the history and cultural heritage 

of Thessaloniki and the greater region, the archival 

work as well as maintenance work of the Municipal 

Archives, the promotion of scientific research relevant 

to the history of Thessaloniki and the greater area.

Library
The specialized library of the History Centre focuses 
on the history and culture of Thessaloniki and the 
greater region. Those interested may either visit the 
library or access the library’s database through  
http://lib.thessaloniki.gr as they can also access 
digitized cultural and historical archives  
(maps, newspapers, photographs, postcards etc.) 
through http://culture.thessaloniki.gr

Publications
The publishing activity of the History Centre concerns 
editions of historical studies, proceedings of scientific 
conferences and the scientific periodical edition titled 
“Thessaloniki”, which includes original studies on the 
history of the city. The publications are available for 
sale in the online store http://www.thess-shop.gr/

Conferences, Exhibitions, Educational  
Programs, and Reading Club
The Thessaloniki History Centre regularly organizes 
exhibitions, lectures, conferences, workshops, 
conducts educational programs for students  
of all educational levels, and hosts a Reading Club 
specializing in historical novel with reference  
to Thessaloniki and the greater area, aiming  
to spread knowledge relevant to local history.
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