
Ιστορικές πλατείες της Θεσσαλονίκης: Ένα ταξίδι στον 

πολιτισμό του χθες και του σήμερα. 

Γιαννόπουλος Δημήτρης1, Κουρουκλίδου Ελένη1, Σιδέρη Βασιλική1, 

Σύλλας Αλέξανδρος1, Τσάπο Θεόδωρος1  
1
Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 

lykeio@aristotelio.edu.gr 

 

Παπαχρήστου Μαρία1, Κοκκίνου Ελένη
2 

1
Φιλόλογος, Αριστοτέλειο Κολλέγιο 

mary.papa.christou@hotmail.com 
2
Φυσικός – Πληροφορικός, Αριστοτέλειο Κολλέγιο 

ekokkinou@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η Θεσσαλονίκη, συμπρωτεύουσα της χώρας μας αποτελεί στολίδι πνεύματος και πολιτισμού, με 

πλούσια ιστορία και πληθώρα πολιτιστικών μνημείων. Υπήρξε κέντρο εμπορικών και  

κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων γι’ αυτό με το πέρασμα των χρόνων παρατηρήθηκαν 

σημαντικές αλλαγές: η Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, και 

αναμορφώθηκε σε ένα σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο. Οι πλατείες της νύφης του Θερμαϊκού ήταν 

πλέον οι τόποι συνάθροισης και συνάντησης των ανθρώπων, και όχι απλώς οι χώροι σύγκλισης των 

οδικών αρτηριών, όπως σήμερα. Κίνητρό μας με την παρούσα έρευνα είναι να διατηρήσουμε ζωντανές 

τις αναμνήσεις στους παλιούς, αλλά και να δείξουμε στους νεότερους ότι η ζωή ήταν κάποτε 

διαφορετική. Θέλαμε λοιπόν να ερευνήσουμε κατά πόσο οι πλατείες της Θεσσαλονίκης διατηρούν την 

παλιά τους αίγλη και αποτελούν σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος.  Πρωταρχικός μας σκοπός ήταν 

να καταγράψουμε των αριθμό των πλατειών που θα ασχοληθούμε. Αυτό έγινε με γνώμονα τα ιστορικά 

και τα πολιτιστικά δεδομένα. Έπειτα αντλήσαμε πληροφορίες μέσω  βιβλιογραφικής έρευνας και 

συγκρίναμε το παρελθόν και το παρόν  των πλατειών. Συντάξαμε ερωτηματολόγιο για να 

καταγράψουμε τις απόψεις των εφήβων και ενηλίκων  κατοίκων της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τις 

γνώσεις τους για τις πλατείες και αν πιστεύουν πως η σύγχρονη κοινωνία έχει αλλοιώσει την αισθητική 

και την ιστορία των πλατειών. Επιπρόσθετα συναντήσαμε έναν υπεύθυνο τουριστικού γραφείου και 

λύσαμε διάφορες απορίες όσον αφορά την τουριστική αποδοχή των ξένων επισκεπτών στην πόλη μας. 

Αφού καταγράψαμε τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και εξετάσαμε τις απαντήσεις, 

καταλήξαμε ότι η πλειοψηφία των εφήβων γνωρίζει ελάχιστες ιστορικές πλατείες της πόλης τους και 

πως σε μια πλατεία τους ελκύουν με συντριπτική διαφορά τα μαγαζιά και οι χώροι εστίασης. Αξίζει 

ακόμη να αναφερθεί ότι κατά την άποψή τους η έλλειψη κρατικής μέριμνας παίζει καταλυτικό ρόλο 

στην αλλοίωση της αισθητικής των κεντρικών αυτών σημείων. Καταληκτικά οι πλατείες της πόλης μας 

αποτελούν σημείο  αναφοράς στην ιστορία της Ελλάδας και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη ενός 

πολιτιστικού προτύπου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Η εργασία  αναφέρεται στην ιστορία και τον κρυμμένο πολιτισμό που κρύβουν οι πλατείες της 

Θεσσαλονίκης, που πολλοί αγνοούν ή δεν έχουν αναζητήσει ποτέ να μάθουν. Κίνητρο της έρευνάς μας 

ήταν η αναζήτηση στην διερεύνηση του πολιτισμού και των μνημείων των ιστορικών πλατειών της 

Θεσσαλονίκης, πόλος έλξης για εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Πιο συγκεκριμένα, η νύφη του 

Θερμαϊκού από την ίδρυσή της από τον Κάσσανδρο ως μια ακμάζουσα ελληνιστική πόλη μέχρι 

την οθωμανική κυριαρχία αξιοποιεί την στρατηγική της θέση και αναπτύσσεται σε μια 

πολυπολιτισμική πόλη. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του σημερινού νομού 

Θεσσαλονίκης, στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου. Είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές 

του Κέδρινου Λόφου. Η θέση της πόλης στην ευρύτερη περιοχή Μακεδονίας-Θράκης, η ύπαρξη του 

λιμανιού της ως φυσικής πύλης της περιοχής αυτής προς τη θάλασσα αλλά και η φυσική οχύρωσή της 

καθιστούν τη Θεσσαλονίκη αφενός σημαντικό στρατηγικό σημείο, αφετέρου εμπορικό, συγκοινωνιακό 

και πολιτισμικό σταυροδρόμι από την αρχαιότητα έως και τα σημερινά χρόνια. Τα βασικά μέρη της 

εργασίας μας είναι η βιβλιογραφική έρευνα όπου με την συμβολή του Διαδικτύου και των βιβλίων των 

Δημοτικών βιβλιοθηκών καταφέραμε να βρούμε τις κατάλληλες πληροφορίες. Επίσης, διεξήγαμε 

έρευνα μέσα από ερωτηματολόγια και αναζητήσαμε πληροφορίες από υπεύθυνους τουριστικών 

γραφείων καθώς και από εκτενή αλληλογραφία με την Εθνική χαρτοθήκη. Βασικά ερωτήματα της 

εργασίας μας ήταν πόσες και ποιες πλατείες γνωρίζουν οι κάτοικοι της πόλης μας καθώς επίσης τι τους 

ελκύει σε αυτές. Μέσα από την έρευνα μας θέλαμε να εξετάσουμε τις προτιμήσεις των νέων ως προς 

τις πλατείες , να τις γνωρίσουμε καλύτερα μέσω διαφόρων δράσεων και να δώσουμε την ευκαιρία σε 

πολλά άτομα να επισκεφτούν αυτά τα εκπληκτικά κέντρα συνάθροισης των ανθρώπων. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

   Για την καταγραφή και την αξιολόγηση των απαιτούμενων στοιχείων χρησιμοποιήσαμε αξιόλογα 

μεθοδολογικά μέσα. Αρχικά, για να συλλέξουμε πληροφορίες και εικόνες για τις δράσεις που μας 

δόθηκαν, βασιστήκαμε σε καίριες και έγκυρες πηγές του διαδικτύου, με τις οποίες αποκτήσαμε 

περεταίρω γνώσεις και μας βοήθησαν στην καλύτερη επεξήγηση-ανάπτυξη του θέματος. Στη συνέχεια, 

για να επεκτείνουμε περισσότερο την ποικιλία των πληροφοριών για τις πλατείες στραφήκαμε στην 

εύρεση βιβλίων και άλλων κειμένων από τις δημοτικές βιβλιοθήκες ολόκληρης της Θεσσαλονίκης. 

Μέσω αυτής της ερευνάς αποκτήσαμε πιο ολοκληρωμένα και εξακριβωμένα στοιχεία. Επιπρόσθετα, 

για να μάθουμε τον τρόπο σκέψης και να προσδιορίσουμε τις γνώσεις των νέων και ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας δημιουργήσαμε ερωτηματολόγια, τα οποία μοιράστηκαν στις τάξεις του σχολείου 

μας και στους χώρους εργασίας τους αντίστοιχα.  Πιο συγκεκριμένα, ζητήσαμε να καταγράψουν 

τουλάχιστον τρεις πλατείες της Θεσσαλονίκης για να προσδιορίσουμε τις γνώσεις τους αλλά και πως 

μπορεί να αναδειχθεί η ιστορία μιας πλατείας. Παράλληλα, με ποιο τρόπο αλλοιώνεται η αισθητική 

των πλατειών και τι τους ελκύει ώστε να τις επισκεφτούν. Από την άλλη πλευρά, προσανατολιστήκαμε 

στον τομέα των συνεντεύξεων. Ειδικότερα, για να διευρύνουμε  τους γνωστικούς μας ορίζοντες όσον 

αφορά τις προτιμήσεις των τουριστών στην πόλη μας αλλά και για την αγοραστική κίνηση γενικότερα, 

συμβουλευτήκαμε υπευθύνους τουριστικών γραφείων. Αρχικά, έγινε αναφορά στα επίπεδα που 

κυμαίνονται οι τιμές των τουριστικών πακέτων. Επιπλέον, ζητήσαμε να μάθουμε με ποια κριτήρια 

επιλέγει ένας τουρίστας να πάει διακοπές και τι είναι αυτό που τους ελκύει σε μια πόλη. Τέλος 

επιτακτική ανάγκη αποτέλεσε να ρωτήσουμε ποιες πλατείες έχουν περισσότερη επισκεψιμότητα αλλά 

και τους λόγους που οι τουρίστες τις προτιμούν.   Κλείνοντας, θεωρήσαμε απαραίτητο πέρα από τη 

λεπτομερειακή έρευνα γύρω από τις πλατείες της Θεσσαλονίκης και τη καταγραφή των απόψεων των 

πολιτών, να επεκτείνουμε τις δράσεις μας με τη χρήση του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήσαμε επαφές με την Εθνική Χαρτοθήκη, πάντα σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες 

καθηγητές. Μέσω ηλεκτρονικών κειμένων έγιναν οι απαραίτητες συνεννοήσεις για την εύρεση 

παλαιών – αξιομνημόνευτων χαρτών που θα μας βοηθήσουν παρά πολύ για την συνέχεια της εργασίας 

μας. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ύστερα από τις έρευνες που διεξήχθησαν και μετά από την χρονοβόρα εύρεση και αξιολόγηση των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων καταλήξαμε στα αποτελέσματα που καταγράφονται παρακάτω. Αρχικά, 

μέσα από την χρήση του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας καίριες και έγκυρες πηγές, εντοπίσαμε 

πληθώρα πληροφοριών για τις ιστορικές πλατείες της πόλης μας. Ειδικότερα, συγκεντρώσαμε στοιχεία 

που παρουσιάζουν τον πλούσιο  πολιτισμό που κρύβουν και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δομή που τις 

χαρακτηρίζει. Επίσης, καταγράψαμε πληροφορίες για τους εμπορικούς και πολιτισμικούς περιόδους 

ακμής των πλατειών, για τα ιστορικά μνημεία που τις κοσμούν και για τους ήρωες - προσωπικότητες 

που τιμήθηκαν. Βέβαια στηριχτήκαμε και στραφήκαμε σε βιβλιογραφική έρευνα για τον 

αναλυτικότερο προσδιορισμό της  ιστορίας της Θεσσαλονίκης καθώς και για τις ιστορικές της πλατείες 

όπου βρήκαμε αξιόλογα στοιχεία. 

 

 Πλατεία Αριστοτέλους 

 

Η ιστορική της σπουδαιότητα απορρέει από την ένταξή της στον ομώνυμο άξονα, ένα 

γραμμικό σύνολο δημόσιων χώρων που αποτέλεσε τον κεντρικό χειρισμό κατά τον 

ανασχεδιασμό της πόλης μετά την πυρκαγιά του 1917. 

 

 Πλατεία  Ναυαρίνου 

 

Από χωροταξικής άποψης η πλατεία βρίσκεται δίπλα στο ανάκτορο του Γαλερίου και κοντά 

στον ιππόδρομο.  Στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ., ο Γαλέριος επιλέγει τη Θεσσαλονίκη ως 

διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της επικράτειάς του και σε αυτήν ανεγείρει ένα 

τεράστιο ανακτορικό συγκρότημα· με τη Ροτόντα, την Αψίδα, τον Ιππόδρομο και το 

Ανάκτορο. 

  

 Πλατεία Ελευθερίας 

 

Με τη κατεδάφιση του παραθαλλάσιου τείχους και του Πύργου του Γιαλού δημιουργήθηκε 

μια πλατεία. Απ’ αυτήν άρχιζε ένας δρόμος, που έφτανε μέχρι το Διοικητήριο. 

 

 Πλατεία Εμπορίου 

 

Η Πλάζα ντι σετιέ Καλέντζος όπως την έλεγαν οι Εβραίοι (πλατεία Ολοκαυτώματος) γιατί 

σε αυτήν κατέληγαν και οι επτά δρόμοι  Κατούνη, Εδέσσης κτλπ. Είναι μία από τις 

παλιότερες πλατείες και αγορές στη πόλη μας. 

 

 Πλατεία Συντριβανίου 

Το 1889 η τότε Λεωφόρος Χαμηδιέ εξωραΐστηκε από τη Τουρκική διοίκηση  

κατασκευάζοντας το Συντριβάνι, που πέρα από το διακοσμητικό του ρόλο 

χρησιμοποιούνταν και για το πότισμα των ζώων. Τα παλιό Συντριβάνι αναστηλώθηκε το 

1977. 

 Πλατεία Βαρδαρίου 

Η πλατεία δημοκρατίας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, αλλά ακόμα και προπολεμικά, πριν 

από τις διανοίξεις των δρόμων η πλατεία ήταν το κέντρο εμπορικών, ψυχαγωγικών και 

ερωτικών δραστηριοτήτων ενώ στην αρχή της οδού Μοναστηριού βρίσκονταν πολλά χάνια 

που κατεδαφίστηκαν μετά το 1960. Σήμερα η πλατεία δεν διατηρεί κανένα ίχνος από το 

παρελθόν της. . Στην μέση της πλατείας, που κατά καιρούς έχει αλλάξει πολλά 

ονόματα(Αξιού, Μεταξά, Βαρδαρίου, Δημοκρατίας) βρίσκονταν η σημαντικότερη δυτική 

είσοδος στα Δυτικά τείχη της πόλης, η Χρυσή Πύλη της Εγνατίας οδού, που διατηρήθηκε 

ως τον 19
ο
 αιώνα.  

 



 

 Πλατεία Διοικητηρίου  

Στη πλατεία Διοικητηρίου έγινε η μεγάλη «σφαγή των πρόξενων». Ένα μέρος του κτηρίου 

σε εκείνη την περιοχή κάηκε ολοσχερώς ενώ το Διοικητήριο συνεχίζει να στεγάζει τις 

αρχές της πόλης μας. 

 

 

 

 Ακόμα, διευρύναμε ακόμα περισσότερο το εύρος των πληροφοριών μας και συγκεντρώσαμε σπάνιο 

φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει την αίγλη των πλατειών και της Θεσσαλονίκης τα προηγούμενα 

χρόνια. Επιπλέον, προσφύγαμε στην δημιουργία ερωτηματολογίων για να προσδιορίσουμε καλύτερα 

τις απόψεις και τις γνώσεις των νέων αλλά και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που διαμένουν στην πόλη 

μας. Αρχικά, από τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατανοήσαμε πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

αγνοεί τις περισσότερες ή δεν γνωρίζει καμία από τις πλατείες της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστική 

ερώτηση αποτέλεσε «πώς κατά την άποψή σας αλλοιώνεται η αισθητική των πλατειών» στην οποία οι 

περισσότεροι κατηγόρησαν το κράτος για την ελλιπή μέριμνα που δείχνει. Παράλληλα, όπως 

διαπιστώθηκε οι χώροι εστίασης και τα μαγαζιά ελκύουν το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών ενώ 

μηδενικά ποσοστά υπήρξαν για τα αρχαιολογικά - πολιτιστικά μνημεία. Τέλος, με συντριπτική 

διαφορά οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως η ιστορία των πλατειών μπορεί να αναδειχθεί με την 

καθιέρωση κάποιας εορτής ή επετείου. 

 

 

 

 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15-16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΓΟΡΙΑ 17-18 

 

Κατά την άποψή σας πώς 

αλλοιώνεται η αισθητική των 
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ΑΓΟΡΙΑ 15-16 

Τι σας εντυπωσιάζει /ελκύει σε μια πλατεία:
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Πως νομίζετε ότι μπορεί να 

αναδειχθεί η ιστορία μιας πλατείας;
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Στην συνέχεια, σημαντικές έρευνες αποτέλεσαν οι συνεντεύξεις σε υπευθύνους τουριστικών γραφείων 

από τους οποίους ζητήσαμε να μάθουμε τις προτιμήσεις των τουριστών στην πόλη μας. 

Αναλυτικότερα, οι τιμές των τουριστικών πακέτων στη Θεσσαλονίκη μειώθηκαν  και ο λόγος ήταν ότι 

δεν υπήρχε αυξημένη ζήτηση αφού αδυνατούσαν να πληρώσουν υψηλά ποσά για διακοπές, εξαιτίας 

της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας. Ακόμα, οι τουρίστες επιλέγουν τον τόπο διαμονής 

των διακοπών τους με βάση το μέρος, τα αξιοθέατα, αλλά και το  ποσό που θα δαπανήσουν και αυτό 

που ελκύει τους τουρίστες σε μια πόλη είναι τα ιστορικά μνημεία, οι πλατείες και τα μουσεία. Τέλος, 

οι τουρίστες όταν βρίσκονται στη πόλη της Θεσσαλονίκης προτιμούν να επισκεφτούν τις πλατείες: 

Αριστοτέλους, Σιντριβανιού, Ναβαρίνου, Ελευθερίας, και αυτό λόγω της αρχιτεκτονικής δομής, της 

μεγάλης ιστορίας τους αλλά και επειδή αποτελούν σημερινά κέντρα σύγκλισης και συνάθροισης των 

ανθρώπων. 

Καταληκτικά, θεωρήσαμε απαραίτητο να διευρύνουμε τις δράσεις μας και αυτό επιτεύχθηκε  με την 

εκτενή αλληλογραφία μας με τη Εθνική χαρτοθήκη. Μέσω αυτού καταφέραμε να λάβουμε και να 

συγκεντρώσουμε χάρτες ιδιαιτέρα σπάνιους και μεγάλης ιστορικής σημασίας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη μας οδηγούμαστε σε μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα αλλά και χρήσιμα 

συμπεράσματα, που θα τα παραθέσουμε σ’ αυτήν την ενότητα. Η μελέτη έγκυρων πηγών μέσω του 

διαδικτύου μας οδήγησε στο αρχικό συμπέρασμα πως οι πλατείες της Θεσσαλονίκης αποτελούν 

κέντρα διάδοσης ιστορίας και πολιτισμού ενώ από τη βιβλιογραφική ερευνά διαπιστώθηκε πως η πόλη 

μας αποτελούσε και αποτελεί στολίδι για την χωρά μας αλλά και σταυροδρόμι οικονομικών και 

εμπορικών δραστηριοτήτων. Με βάση τις απαντήσεις που πήραμε από τα ερωτηματολόγια που 



μοιράσαμε πάρθηκαν τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, οι νέοι προτιμούν περισσότερο τα εμπορικά 

κέντρα της Θεσσαλονίκης όταν βγαίνουν παρά κάποια (ιστορική) πλατεία. Στη συνέχεια, εκπλαγήκαμε 

από τα αποτελέσματα τους γιατί αποδείχθηκε πως οι νέοι δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι ιστορικές 

πλατείες της πόλης τους, εκτός από τις διάσημες πλατείες όπως την Αριστοτέλους, Ναβαρίνου και 

Ελευθερίας που πιθανότατα θα τις ανέφεραν λόγω της δημοσιότητάς τους. Επιπλέον, φαίνεται πως οι 

νέοι πηγαίνουν στις πλατείες μονάχα για τους χώρους εστίασης που υπάρχουν σε αυτές και δεν 

ενδιαφέρονται για την αρχιτεκτονική δομή αλλά ούτε για τα ιστορικά/πολιτιστικά μνημεία τους. 

Επίσης, συμπεραίνουμε πως οι πλατείες χάνουν την αξία τους καθώς αυτό προκαλείται λόγω της 

έλλειψης κρατικής μέριμνας και βανδαλισμών. Ακόμα οι νέοι γενικότερα πιστεύουν πως τα μαγαζιά σε 

μία πλατεία δεν αλλοιώνουν την ιστορία της αλλά ούτε διατηρούν και την παράδοσή τους. Τέλος 

διακρίνουμε πως οι πλατείες της πόλης μας θα μπορούσαν να αναδειχθούν, και μαζί με αυτές και οι 

ιστορίες τους, με την διοργάνωση μιας γιορτής ή επετείου. 
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