
CHANIA MUNICIPAL MARKET
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗΣ
Β2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Chania Municipal Market is located in the centre of Chania, in the
heart of the city .Up to the late 19th century this was the edge of
town. In this area, there were rough butchers’, fishmongers’ and
grocers’ shops, etc.  This was the farmers’ street market, where
villagers brought their goods for sale.

The city market was not a pretty sight, so in 1908 the Municipality
of Crania decided to improve the area by building a covered
municipal market. Building work began in 1911, according to the
plans of local engineer Drandakis, modelled on the covered market
of Marseille in France.

The Municipal Market was opened by Eleftherios Venizelos in
1913. It is in the shape of a cross and has four doors, one to each
arm, which are shut to secure the shops housed here. The market
has 76 shops, including butchers’ shops, fishmongers’, general
stores, a chemist’s, etc.

It is an architectural jewel of Chania and one of the most
impressive covered markets in the Balkans.
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Η Δημοτική αγορά βρίσκεται στο κέντρο των Χανίων, στο σημείο
που σήμερα χτυπά η καρδιά της πόλης . Μέχρι τα μέσα και τέλη
του 19ου αιώνα εδώ ήταν η άκρη της πόλης. Σε αυτό το χώρο
βρίσκονταν πρόχειρα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, καταστήματα
λαχανικών κλπ. Εδώ ήταν η υπαίθρια λαϊκή αγορά όπου οι
χωρικοί έφερναν τα προϊόντα τους να τα πουλήσουν.

Η εικόνα που παρουσίαζαν ήταν άσχημη για αυτό ο δήμος Χανίων
αποφάσισε το 1908 να βελτιώσει το μέρος χτίζοντας μία δημοτική
αγορά. Ξεκίνησε το χτίσιμο το 1911,συμφωνα με τα σχέδια του
ντόπιου μηχανικού Δρανδάκη, ακολουθώντας το πρότυπο της
σκεπαστής αγοράς της Μασσαλίας στη Γαλλία.

Η Δημοτική αγορά εγκαινιάστηκε το 1913 από τον Ελευθέριο
Βενιζέλο. Έχει σχήμα σταυρού και 4 πόρτες, μία σε κάθε πτέρυγα,
που κλείνουν για να παρέχουν ασφάλεια στα καταστήματα που
στεγάζονται εδώ. Στεγάζει 76 καταστήματα  συμπεριλαμβάνοντας
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φαρμακείο, παντοπωλεία κλπ. Αποτελεί
αρχιτεκτονικό στολίδι για τα Χανιά και είναι μία από τις
εντυπωσιακότερες στο βαλκανικό χώρο.


