
ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης

το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 

διοργανώνουν τη γιορτή δρόμου

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
εγκαίνια του πεζόδρομου

το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, στις 12:00 το μεσημέρι
στον νέο πεζόδρομο της οδού Αγίου Μηνά 

(μεταξύ Βενιζέλου & Ίωνος Δραγούμη)

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Θανάσης Παππάς, Αντιδήμαρχος τεχνικών Έργων Δήμου Θεσσαλονίκης
Πάνος Παπούλιας, Διοικητικός Διευθυντής Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Σπύρος Σκοτίδας, Γενικός Διευθυντής ΚΕΠΑ
Δαυίδ Σαλτιέλ, Πρόεδρος Ισραηλιτικής Κοινότητας 

Γιάννης Επαμεινώνδας, Διευθυντής Πολιτιστικού Κέντρου ΜΙΕΤ

Λαϊκό παραδοσιακό μουσικό σχήμα Βαφοπουλείου

Ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
ανά μισή ώρα μεταξύ 13:00 και 15:30 

στην έκθεση του Βιβλιοπωλείου του ΜΙΕΤ
και στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
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Η σημερινή οδός Αγίου Μηνά είναι κατάλοιπο της παλιάς οθωμανικής οδού Καπάνατζα (τουρκ. Kapanaca), 

βασικής αρτηρίας της Θεσσαλονίκης, η οποία ένωνε την πλατεία Εμπορίου με τη σημερινή πλατεία Φανα-

ριωτών, έχοντας μια μικρή απόκλιση από την παραλληλία προς την προκυμαία. Μετά το 1912, ο δρόμος 

αυτός μετονομάστηκε σε Ιωάννου Τσιμισκή. Με την πυρκαγιά του 1917 και τη χάραξη της νέας Τσιμισκή 

του σχεδίου Εμπράρ παράλληλα προς την παραλιακή, το δυτικότερο τμήμα της παλιάς Καπάνατζα –με-

ταξύ Βενιζέλου και πλατείας Εμπορίου– επιβίωσε ως αυτόνομος δρόμος και ονομάστηκε Αγίου Μηνά.

 Στο νότιο τμήμα της πλατείας Εμπορίου βρισκόταν η Πύλη του Γιαλού, η μοναδική πύλη που, στα 

τέλη του 19ου αιώνα, ένωνε την εκτός των τειχών συνοικία του λιμανιού (τα Λαδάδικα) με το εσωτερικό 

της πόλης. Από την πλατεία Εμπορίου ξεκινούσαν τρεις βασικοί δρόμοι: η οδός Κατούνη, κατευθυνόμενη 

προς το λιμάνι και την πλατεία Αποβάθρας· η καταργημένη οδός Μπελεντιγιέ (Belediye-Δημαρχείου), η 

οποία ανηφόριζε προς το Σαατλί τζαμί (δίπλα στο Κονάκι – σημ. Διοικητήριο) περίπου παράλληλα με τη 

σημερινή Ίωνος Δραγούμη· η οδός Καπάνατζα, η οποία διαπερνούσε την πλατεία Εμπορίου και έφτανε 

μέχρι τη σημερινή Βίκτωρος Ουγκώ και, από εκεί, στην καρδιά του Φραγκομαχαλά. 

 Στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλει τον ναό του Αγίου Μηνά, και ειδικότερα στη νότια 

πλευρά του, επιβιώνουν δύο σημαντικά κτίρια της πάλαι ποτέ πολυεθνοτικής Θεσσαλονίκης: η στοά, 

ιδιοκτησίας της Ισραηλιτικής Κοινότητας, όπου από το 2001 λειτουργεί το Εβραϊκό Μουσείο (ανεγέρθηκε 

το 1904 και επιβίωσε από την πυρκαγιά του 1917) και η –εγκαταλειμένη σήμερα– στοά Αγίου Μηνά, έδρα 

της Ελληνικής Κοινότητας στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας. 

 Η “συνοικία των τραπεζών” δημιουργήθηκε στην ίδια περιοχή. Οι ελληνικές τράπεζες, μετά την 

πυρκαγιά, συγκεντρώνονται στις οδούς Παλιά και Νέα Τσιμισκή, μεταξύ Βενιζέλου και Ίωνος Δραγούμη 

(Εθνική, Αθηνών, Ελλάδος, Θεσσαλίας, Εμπορική, Τράπεζα Βιομηχανίας). Μεταξύ αυτών ήταν και η Τρά-

πεζα Ανατολής, το κτίριο της οποίας βρισκόταν μέχρι το 1963 στο ίδιο οικόπεδο όπου σήμερα στεγάζεται 

το βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ. Επρόκειτο για τη δεύτερη από τις ελληνικές τράπεζες στην οθωμανική Θεσσα-

λονίκη, η οποία ιδρύθηκε το 1904 και συγχωνεύτηκε το 1932 με την Εθνική. 

 Οι εργασίες ανάπλασης της οδού Αγίου Μηνά έφεραν στο φως τις γραμμές του παλιού τραμ της 

Θεσσαλονίκης. Η πρώτη γραμμή του τραμ, από την εποχή που ακόμη ήταν ιππήλατο (1893-1907), ένωνε 

το Αμαξοστάσιο (Ντεπώ) με τον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό μέσω της παραλιακής οδού Τελωνείων 

(σημ. Νίκης). Το 1927, ενόψει των εργασιών υπερύψωσης της λεωφόρου Νίκης κατά περίπου ένα μέτρο, 

αυτή η γραμμή ξηλώθηκε και τοποθετήθηκε στη Νέα Τσιμισκή, στην οποία ερχόταν από τον Λευκό Πύργο 

μέσω της Παύλου Μελά (Διαγωνίου). Επειδή όμως η Νέα Τσιμισκή είχε τότε φτάσει μόνο μέχρι την οδό 

Κατούνη (στη δεκαετία του 1960 θα διανοιγόταν και η επέκτασή της μέσα από τα Λαδάδικα), το τραμ 

έπρεπε να κάνει αναστροφή για να επιστρέψει στο Ντεπώ. Αυτή γινόταν μέσω της θηλιάς γύρω από το 

οικοδομικό τετράγωνο Βενιζέλου – Αγίου Μηνά – Ίωνος Δραγούμη – Νέας Τσιμισκή. 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΥ
από την Καπάνατζα στην οδό Αγίου Μηνά



Η οδός Αγίου Μηνά αναπλάστηκε το 2019 με χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε χάρη στην αποκλειστική 

δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, συνολικού ύψους 10 εκατομ-

μυρίων ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναπλάσεις περιοχών όπως των οδών 

Συγγρού, Βασιλέως Ηρακλείου, Αρχαιολογικού Μουσείου (στις οποίες διασώζονται σημαντικά εβραϊκά 

μνημεία), Δημητρίου Γούναρη, Αποστόλου Παύλου και της περιοχής Ισλαχανέ στα ανατολικά τείχη (οδός 

Κάστρων). Για την υλοποίηση του προγράμματος ο Δήμος συνεργάστηκε με το Κέντρο Επιχειρηματικής & 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Μετά την αποκάλυψη των γραμμών του τραμ, η αρχική μελέτη του έργου 

τροποποιήθηκε, σε συνεργασία με την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, και έτσι η νέα διαρρύθμιση της οδού 

Αγίου Μηνά διασώζει σήμερα αυτό το πολύτιμο ψήγμα της νεότερης ιστορικής μνήμης της Θεσσαλονίκης.

Με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης διοργάνωσε 

στο βιβλιοπωλείο του, Τσιμισκή 11, την έκθεση Μεταμορφώσεις ενός δρόμου. Από την Καπάνατζα στην 

οδό Αγίου Μηνά, με υλικό προερχόμενο από τα αρχεία του, από δημόσιους φορείς και ιδιώτες: 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΕΤ
μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης (ΙΑΕΤΕ)

Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ

 (Αρχείο Αλέκας Γερόλυμπου, Συλλογές Γιώργου Δέλλιου, Άγγελου Παπαϊωάννου, Δημήτρη Καρανταΐδη)

Δήμος Θεσσαλονίκης

 (Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών – Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού)

Μουσείο Φωτογραφίας Χρήστος Καλεμκερής Δήμου Καλαμαριάς

Συλλογή Αεροφωτογραφιών British School in Athens – Βιβλιοθήκη Βρετανικής Σχολής Αθηνών

Τρικόγλεια Βιβλιοθήκη, ΑΠΘ

Αρχείο Hébrard, Συλλογή Αλέξανδρου & Στέφανου Καλλιγά

Συλλογή Α. & Λ. Χαΐτογλου

Αρχιτεκτονικό γραφείο Κουλουκούρης και Συνεργάτες

Απόστολος Χατζηγιάννης, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Στέφανος Πασβάντης


