
ΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

H Πλατεία Αριστοτέλους είναι μία από τις κεντρικές πλατείες της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στην 
αρχή της οδού Αριστοτέλους στη θάλασσα, στην καρδιά της πόλης. Η πλατεία αποτελεί ένα 
δημοφιλές σημείο για τους τουρίστες και τους ντόπιους, με πολλά καφέ, εμπορικά καταστήματα 
και ξενοδοχεία.

Σχεδιασμός πλατείας
Όταν η πλατεία σχεδιάστηκε το 1917, o Ερνέστ Εμπάρ, ο οποίος σχεδίασε ένα μεγάλο μέρος της 
σύγχρονης Θεσσαλονίκης, με σκοπό την πλατεία που ονομάζεται πλατεία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και ένα μεγάλο άγαλμα του Αλεξάνδρου θα ήταν να στη μέση της πλατείας και θα 
οδηγούσε σε ένα υπέροχο παλάτι της Δικαιοσύνης στην οδό Αριστοτέλους.

Τα αρχικά σχέδια
Τα αρχικά σχέδια όμως απλοποιήθηκαν, ενώ η διαμόρφωση της πλατείας τελείωσε στα πλαίσια των
δεκαετιών 1950 και 1960.

Αεροφωτογραφία
Μια αεροφωτογραφία της πλατείας χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα σε μια διαφήμιση για την Absolut 
Vodka.

ΤΟ ΚΑΠΑΝΙ

Το Καπάνι ή Αγορά Βλάλη είναι παραδοσιακή αγορά στη Θεσσαλονίκη.Βρισκεται στο κέντρο της 
πόλης και αποτελείται από πεζοδρόμους (οδοί Μενεξέ, Βλάλη, Σολωμού, Ασκηπού, Χαλκέων, 
Κυδωνιάτη, Σπανδώνη, και άλλοι μικρότεροι) που περικλείονται από τις οδούς Εγνατία, 
Αριστοτέλους, Ερμού και Βενιζέλου. Σε πολύ μικρή απόσταση από αυτήν βρίσκονται και οι άλλες 
παραδοσιακές αγορές του κέντρου, το Μοδιάνο, η Πλατεία Άθωνος και τοΜπεζεστένι. Τα κτήρια 
της αγοράς είναι δυόροφα, ενώ κάποιοι από τους πεζοδρόμους είναι σκεπαστοί. Το όνομα "Καπάνι"
προέρχεται από την Τούρκικη φράση Ουν-Καπάν, που σημαίνει αγορά αλεύρων (αλευροπάζαρο). 
Στο κέντρο της αγοράς, οι Τούρκοι κρέμασαν κατά την Επανάσταση του 1821 τους πρόκριτους 
Χρίστο Μενεξέ, Χριστόδουλο Μπαλάνο, Αναστάσιο Κυδωνιάτη, το νεομάρτυρα Αργυρό από την 
Επανομή κ.α. Εξαιρετικό ενδιαφέρον για κάθε πολύπλευρη τουριστική περιήγηση και μία ευκαιρία 
για βαθύτερη κατανόηση της Θεσσαλονίκης τω περασμένων δεκαετιών αποτελεί η επίσκεψη στις 
στοές Μόδιάνο και Καπάνι. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι ο χρόνος σταμάτησε και η παράδοση συνεχίζει
να είναι βίωμα των σύγχρονων εμπόρων αλλά και πελατών. Το ιδιαίτερο ύφος και διάφορες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7


παρωχημένες τακτικές αγοραπωλησίας όπως το παζάρι, εδώ συνεχίζουν να υπάρχουν και δομούν 
τον ιδιαίτερο κώδικα της περιοχής. Θεωρείται η κεντρικότερη αγορά της πόλης που συνδυάζει την 
αφθονία τη φθήνια και την ποικιλία. Βέβαια για αυτούς που δεν στέκονται στην καταναλωτική τους
πλευρά, οι συγκεκριμένες στοές στις μέρες μας φιλοξενούν μερικά από τα πιο συμπαθητικά 
καφενεδάκια και μεζεδοπωλεία του ιστορικού κέντρου της πόλης. Μπορείτε λοιπόν να τα 
επισκεφτείτε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και σίγουρα δε θα το μετανιώσετε. Στην αγορά 
πωλούνται τρόφιμα, μπαχαρικά, είδη οικιακής χρήσης, ενδύματα κ.ά.

ΑΓΟΡΑ ΜΟΔΙΑΝΟ

ο Μοδιάνο είναι μια από τις πιο παραδοσιακές αγορές της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στην καρδιά 
του κέντρου της πόλης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της για περισσότερα από 80 χρόνια! Η 
κατασκευή του ξεκίνησε το 1922 και ολοκληρώθηκε το 1930 από τον αρχιτέκτονα Ελί Μονδιάνο. 
Πρόκειται για μια σταυροειδούς σχήματος κατασκευή η οποία βρίσκεται μεταξύ δυο εκ των πιο 
πολυσύχναστων δρόμων του κέντρου της Θεσσαλονίκης, της Βασιλέως Ηρακλείου και της 
Λεωφόρου Εγνατίας .Αποτελείται από πέντε μικρότερα διαμερίσματα που έχουν πολλές διεξόδους 
τόσο στην Οδό Βασιλέως Ηρακλείου όσο και στην Ερμού. Τμήμα της οροφής του όλου 
συγκροτήματος είναι κατασκευασμένο από γυαλί και μέταλλο ενώ τα γυάλινα φατνώματα αφήνουν
το φυσικό φως να περνά. Η όλη αρχιτεκτονική αν και σχετικά απλή, θυμίζει με όμορφο τρόπο 
ανάλογες αγορές του Παρισιού. Ήταν η πρώτη οργανωμένη κλειστή αγορά αυτού του είδους, για 
την οποία υπήρχε τεράστια ανάγκη.

ΜΠΕΗ ΧΑΜΑΜ

Το Μπέη Χαμάμ είναι κτήριο της Οθωμανικής περιόδου στην Θεσσαλονίκη και βρίσκεται επί της 
οδού Εγνατία περίπου στο ύψος της οδού Αριστοτέλους. Χτίστηκε το 1444, 14 χρόνια μετά την 
κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον Μουράτ Β΄, πάνω σε απομεινάρια βυζαντινών εκκλησιών. 
Λειτούργησε ως χαμάμ μέχρι τη δεκαετία του 1960 και αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 80. Είναι 
επίσης γνωστό με το όνομα Λουτρά Παράδεισος. Σήμερα λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Διέθετε ξεχωριστούς χώρους για άνδρες και γυναίκες χωρίς άμεση επικοινωνία 
μεταξύ τους. Η είσοδος για τους άντρες βρισκόταν στην Νοτιοδυτική πλευρά του κτίσματος ενώ 
μια δεύτερη Βορειότερα προσέφερε μεγαλύτερη διακριτικότητα για τις γυναίκες. Πρόκειται για το 
μεγαλύτερο Χαμάμ της Θεσσαλονίκης και ένα από τα σημαντικότερα στα Βαλκάνια. Η λειτουργία 
του δεν διαφέρει από αυτή των υπολοίπων Χαμάμ (Λουτρών) καθώς διαθέτει τρείς κυρίως 
αίθουσες (Κρύα, χλιαρή, ζεστή) με πολλά μικρότερα διαμερίσματα και επιμέρους βοηθητικούς 
χώρους.

ΑΝΩ ΠΟΛΗ

Βόρεια της Θεσσαλονίκης συναντάμε την Άνω Πόλη ή Παλιά Πόλη, την μοναδική περιοχή που 
ουσιαστικά έμεινε άθικτη από τη μεγάλη φωτιά του 1917. Λόγω της τοποθεσίας της αποτελούσε 
και το κύριο φρούριο της πόλης με αμυντικές κατασκευές (Επταπύργιο, Πύργος Τριγωνίου) οι 
οποίες δημιουργήθηκαν κατά την Βυζαντινή και Οθωμανική Περίοδο. Ένα μεγάλο μέρος των 
Βυζαντινών Τειχών τα οποία περικύκλωναν την Θεσσαλονίκη έχουν διατηρηθεί και πλέον 



αποτελούν κόσμημα της Ακρόπολης της Θεσσαλονίκης. 

ΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΑ

Ίσως το πιο μυστηριώδες σημείο της Θεσσαλονίκης. Οι "Κήποι του Πασά" με τη μυστικιστική τους
αύρα αποτελούν το μεγαλύτερο αίνιγμα της πόλης και προκαλούν θαυμασμό με την ομορφιά και 
την γοητεία τους.Ακριβώς πίσω από το νοσοκομείο "Άγιος Δημήτριος", αυτή η άγνωστη σε 
πολλούς έκταση, είναι ένα καταπράσινο πάρκο, οι "κήποι του πασά" όπως ονομάστηκαν από τους 
Θεσσαλονικείς, μέσα στο οποίο υπάρχει ότι απέμεινε από τα μνημεία που χτίστηκαν στην περιοχή. 
Οπαδοί της ιερής γεωγραφίας, υποστηρίζουν πως το μέρος έχει μαγική ενέργεια με πολλά 
μαγνητικά πεδία. Πραγματικά, αν κάνει κάποιος μία βόλτα μέσα στο πάρκο, περπατήσει δίπλα από 
τις πέτρινες κατασκευές που θυμίζουν μικρά κάστρα, θα νιώσει μία διαφορετική ενέργεια να τον 
κατακλύζει που δεν ξέρουμε αν προέρχεται από μαγνητικά πεδία ή απλώς από την ομορφιά του 
χώρου. Πολλοί είναι αυτοί που τοποθετούν τα συγκεκριμένα κτίσματα στην φανταστική 
αρχιτεκτονική, την οποία υπηρέτησε ο Γκαουντί.

Οι "κήποι του Πασά" δημιουργήθηκαν το 1904 και η έκταση που καταλαμβάνουν είναι περίπου 
1.000 τ.μ.. Σήμερα σώζονται ένα σιντριβάνι και γύρω από αυτό μια σήραγγα, μια στέρνα για τη 
συγκέντρωση του νερού, μια χαμηλή πύλη που οδηγεί σε ένα υπόγειο χώρο και ένα υπερυψωμένο 
καθιστικό. Όλα τα κτίσματα είναι μικρού μεγέθους με δρομάκια και κλίμακες σε διαφορετικά 
επίπεδα.Η κατασκευή βασίζεται σε σιδηροδοκούς και σιδερόβεργες όπου πάνω τους στηρίζονται 
ακατέργαστη πέτρα στα χαμηλά σημεία και τούβλα στα ψηλότερα.

Οι μύθοι

Δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να εξηγούν την ονομασία του πάρκου, ούτε αν όντως χτίστηκε 
από κάποιον Πασά. Η ονομασία, πιθανόν, αποτελεί επινόηση των κατοίκων που ίσως να προέκυψε 
από τις ιστορίες που λένε πως το μέρος αυτό ήταν το ησυχαστήριο του Σεϊφουλάχ Πασά. Περίεργα 
σύμβολα στους τοίχους, απομιμήσεις μορφών και μια στοά που δεν οδηγεί πουθενά, οδήγησαν στη 
δημιουργία του αστικού μύθου που λέει πως οι Κήποι λειτούργησαν ως τόπος συνάντησης των 
οθωμανών τεκτόνων της Θεσσαλονίκης. Φήμες επίσης λένε πως οι Κήποι του Πασά παλιότερα 
αποτελούσαν το τέλος των κατακομβών της Θεσσαλονίκης. Μία ακόμη ανεπιβεβαίωτη φήμη είναι ότι
οι πέτρες με τις οποίες κατασκευάστηκαν ήταν όλες χτυπημένες από κεραυνό και ότι κατά τη 
διάρκεια των αποκρυφιστικών τελετών γινόντουσαν ανθρωποθυσίες. Ένας μύθος ακόμα μιλά για την 
οδό της Μαύρης πέτρας που οδηγεί σε αδιέξοδο στο ύψος των Κήπων και κάθε τρεις μέρες, στις 12 το
βράδυ εμφανίζεται εκεί ένας χαμένος δρόμος που κανείς δεν ξέρει που οδηγεί. 

ΟΜΑΔΑ:
• Αβραμίδου Σμαράγδα(Άνω Πόλη)
• Αγναντοπούλου Αιμιλία(Μοδιάνο)
• Βαλασίδου Κωσταντίνα(Καπάνι)

• Βασλαματζή Ξανθούλα(Μπέη Χαμάμ)
• Δάγκα Αθανασία(Άνω Πόλη)
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