ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
Ιστορία

Το 1869, ο Ρασίμ Πασάς (ο κυβερνήτης της πόλης) διέταξε να κάψουν τη φτωχή περιοχή της
αγοράς. Περίπου 1000 καταστήματα και 800 σπίτια κάηκαν και έπειτα χτίστηκαν τα κτίρια
όπως τα βλέπουμε τώρα. Ο κεντρικός δρόμος της περιοχής, η οδός Ανεξαρτησίας, φιλοξενούσε
πολλά μαγαζιά, τα οποία αρχικά ανήκαν κυρίως στην εβραϊκή κοινότητα, ήταν μια πολύ
επιτυχημένη και σημαντική περιφερειακή εμπορική περιοχή.
Τώρα, μετά από σχεδόν έναν αιώνα ευφορίας, η αγορά υποφέρει και τα περισσότερα
καταστήματα κλείνουν οριστικά. Αν περπατήσετε σε αυτήν την περιοχή το πρωί, θα
ανακαλύψετε την κοινωνικοοικονομική διαφορά αυτής της γειτονιάς σε σύγκριση με την
υπόλοιπη πόλη. Πάρετε μια γεύση του πώς ήταν παλιά η γειτονιά, συναντήστε τους ντόπιους
ιδιοκτήτες καταστημάτων από ένα εργαστήριο χειροτεχνίας, καφέ, μπαρ, από ένα κατάστημα
βοτάνων και τους πωλητές της λαχαναγοράς που εξακολουθούν να αγαπούν αυτή τη γειτονιά
και έχουν τις τσέπες τους γεμάτες ιστορίες. Από την άλλη, αργά τα απογεύματα και τα βράδια,
θα βρείτε αυτή τη γειτονιά ζωντανή και γεμάτη κόσμο όλων των γενεών, που έρχονται για να
απολαύσουν τα πολλά καφέ, μπαρ και σνακ εστιατόρια που γεμίζουν τους δρόμους της
αγοράς της παλιάς πόλης.

ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
Ανακάλυψη
Σύντομη περιγραφή: ιδανικό για 3-6 συμμετέχοντες, που επισκέπτονται για πρώτη
φορά την πόλη των Ιωαννίνων. Η βόλτα διαρκεί 1-2 ώρες, συνιστάται να ξεκινήσετε
γύρω στις 10 π.μ. ή στις 6 μ.μ. Να έχετε μαζί σας μερικά φύλλα χαρτιού Α4 και στυλό.
Η γειτονιά της Παλαιάς Αγοράς είναι ένα μέρος που πάντα υποδέχεται μικρούς και
μεγάλους, ντόπιους και επισκέπτες. Η ιστορία αυτής της γειτονιάς μπορεί να φανεί
και να γίνει αισθητή σε αυτούς τους δρόμους. Απολαύστε αυτό το ταξίδι και
ανακαλύψτε τους δρόμους της Παλιάς Αγοράς.

1 Βρίσκεστε στην αφετηρία της οδού
Ανεξαρτησίας - ο κεντρικός δρόμος της
περιοχής της Παλιάς Αγοράς. Μιλήστε με
ντόπιους και ρωτήστε τους αν γνωρίζουν
την ιστορία του Ρασίμ Πασά (που έκαψε
αυτήν την περιοχή) – γιατί έκαψε την παλιά
αγορά;
Ποια
παραδοσιακά
μαγαζιά
υπάρχουν ακόμα στην περιοχή;

2 Το περίφημο Πανδοχείο του Βρόσγου
(Το χάνι του Βρόσγου) ήταν ένα από τα
επτά πανδοχεία της περιοχής και βρίσκεται
μέσα σε μια στοά της οδού Ανεξαρτησίας. Στο
ισόγειο υπήρχαν μαγαζιά, εστιατόρια,
στάβλοι κ.λπ. Κοιτάξτε γύρω σας για να
βρείτε ένα τοπικό φαγητό και απολαύστε
τοπικές λιχουδιές αν θέλετε! Επίσης, ρωτήστε
για την εσωτερική αυλή του πανδοχείου του
Βρόσγου και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε.
Ποιες άλλες επιχειρήσεις μπορείτε να
εντοπίσετε κοντά;

3 Βρείτε το κατάστημα Γυαλί Καφενέ. Το 1971
ο Αναστάσιος Παπαγγελής ταξίδεψε από την Αθήνα
στα Ιωάννινα και έμεινε σε ένα πανδοχείο κοντά στο
κατάστημα Γυαλί Καφενέ. Αργότερα γραψε μια ιστορία
για αυτό το μέρος – Στην ιστορία αυτή αναφέρει το
εξής: «Με ξύπνησαν όμως πρωί-πρωί οι φωνές της
πλατείας του Γυαλί Καφενέ. Η ζωή της μέρας που
άρχιζε, τα Γιάννινα που ξυπνούσαν. Καθαρό
Γιαννιώτικο
χρώμα
απ’
το
Γυαλί
Καφενέ».
Προσπαθήστε να γράψετε μερικές γραμμές για το
μέρος όπως το βιώνετε αυτή τη στιγμή.

4 Αναζητήστε ένα
βοτανοπωλείο. Ρωτήστε τους
για τις επιχειρήσεις και τα φυτά
της περιοχής που ήταν στην
παραδοσιακή ζωή των ντόπιων
εδώ και αιώνες.
5 Το 1975 χτίστηκε η στοά Λούλη και αρχικά
λειτουργούσε ως χάνι για κατοίκους των γύρω
χωριών. Σταδιακά το χάνι έγινε κόμβος, όπου
μαζεύονταν άνθρωποι από όλη την Ήπειρο για
να ξεκινήσουν το μακρύ ταξίδι τους στην
Αθήνα. Η συνεχής μετακίνηση τόσων ανθρώπων
είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή της στοάς σε
εμπορικό κέντρο της εποχής. Μάθετε τι είδους
καταστήματα υπήρχαν παλιά και πώς λειτουργεί
ο τόπος στις μέρες μας.

6 Αναζητήστε το
σαλίγκαρο - ρωτήστε για
την ιστορία του σπιτιού του
και της στοάς Αλιεώς.
Τραβήξτε μια φωτογραφία
της στοάς τώρα, από την ίδια
γωνία με αυτήν την παλιά
φωτογραφία.

7 Βρείτε το ακόμα λειτουργικό τμήμα της Παλιάς Αγοράς, που στην ουσία πρόκειται για
μια λαχαναγορά, μιλήστε με τους ντόπιους πωλητές και ρωτήστε τους εάν η αγορά είναι ακόμη
ανοιχτή. Τι αγοράζουν οι ντόπιοι στην αγορά και από πότε λειτουργεί; Ζητήστε από τους
πωλητές ή άλλους ντόπιους πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και τι σημαίνει για αυτούς η
παλαιά αγορά.

8 Η στοά Λάμπεη είναι μια
από τις λίγες ανακαινισμένες
στοές της παλιάς αγοράς και
φέρνει μια προσθήκη στη
νυχτερινή ζωή της γειτονιάς.
Ρωτήστε τους ντόπιους τι
υπήρχε στη στοά παλαιότερα, τι
προϊόντα
μπορούσαν
να
αγοράσουν οι άνθρωποι εκεί;

9 Ο Τέλης είναι ένα εργαστήριο
που έχει μακρά παράδοση στη
χειροτεχνία,
από
το
1933.
Επισκεφθείτε το κατάστημα και
ρωτήστε για την παραδοσιακή τους
βιοτεχνία και τον ιδρυτή του που
έγινε
διάσημος
για
μερικά
εξαιρετικά χειροποίητα αντικείμενα.

10 Το Τζαμί Μπαϊρακλί, που ήταν το δεύτερο
μεγαλύτερο μουσουλμανικό κοινοτικό κτίριο της
πόλης, τροφοδοτούσε την παλιά αγορά με νερό
από τη βρύση της. Ρίξτε μια ματιά και δείτε αν
υπάρχουν ορατά ερείπια αυτού του ιστορικού
μέρους και ρωτήστε τους ντόπιους αν γνωρίζουν
γιατί το τζαμί κατεδαφίστηκε το 1931. Τι είδους
επιχειρήσεις βλέπετε τριγύρω; Μπορείτε να
βρείτε ένα καφενείο που ονομάζεται Παλιά
Αγορά;

11 Η οδός Καλλάρη είναι ένα από
τα σημεία της παλαιάς αγοράς
όπου εξακολουθούν να υπάρχουν
μερικά παραδοσιακά μαγαζιά. Αυτό
το μέρος είναι πολύ δημοφιλές
στους νέους που απολαμβάνουν τα
μπαρ το βράδυ. Μιλήστε με
ντόπιους και μάθετε ποιο είναι το
παλαιότερο παραδοσιακό μαγαζί
στο δρόμο.

12 Ο Σωτήριος Βούλγαρης ήταν
ο δημιουργός της Bulgari, μιας από τις
πιο γνωστές μάρκες κοσμημάτων στον
κόσμο σήμερα. Γεννήθηκε κοντά στα
Γιάννενα και απέκτησε το ταλέντο της
αργυροχοΐας από τον παππού του.
Περπατήστε στην οδό Αβέρωφ και
εκτιμήστε τα χειροποίητα ασημένια
κοσμήματα. Μπορείτε να μετρήσετε
πόσα ασημένια κοσμηματοπωλεία
υπάρχουν σήμερα στην οδό Αβέρωφ;
Τραβήξτε μια ομαδική φωτογραφία ή
βίντεο σαν να αναδημιουργούσατε το
εμπορικό πνεύμα της Παλαιάς Αγοράς
ενός αιώνα πριν!

ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?
mid=17grqNakPfzurf8rnmT4nY7P3soRPfaHd&usp=sharing

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ BORDERS IN THE MIND
http://www.bordersinthemind.eu

Σχέδιο «Borders in the Mind»: εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του πρόγραμμα «Erasmus+ – KA2 – Στρατηγική Σύμπραξη για την
Εκπαίδευση Ενηλίκων» αριθμός σχεδίου: 2018-1-ES01-KA204-050833

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
http://www.yce.gr

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή
της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις
απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

