
Οθωμανικά μνημεία
της Θεσσαλονίκης



Ξεκινάει ένα ταξίδι στον 
χώρο και στον χρόνο







ΤΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ιστορία της Θεσσαλονίκης συνδέθηκε με το Οθωμανικό 
στοιχείο, το οποίο άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην 
πολιτισμική ταυτότητά της, κατά τη διάρκεια των πέντε 
περίπου αιώνων που υπήρξε κομμάτι της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από τους 
Τούρκους στις 26 Οκτωβρίου του 1912. Η ιστορία, η κοινωνία, 
η αρχιτεκτονική της πόλης επηρεάστηκε ενεργά και βαθιά, 
διατηρώντας μέχρι σήμερα τα σημάδια της Οθωμανικής 
παρουσίας στους δρόμους της. Αυτά είναι τα κτίρια και τα 
μνημεία της πόλης που φανερώνουν αυτό το μοναδικό 
κομμάτι της ιστορίας της πόλης.



Ο Λευκός Πύργος χτίστηκε 
τον 15ο αιώνα. Έχει ύψος 
33,9 μέτρα και 6 ορόφους. 
Λειτουργούσε ως 
οχυρωματικός πύργος 
στα χρόνια της 
οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Σήμερα 
λειτουργεί ως μουσείο.

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ



ΣΤΟΆ ΜΠΕΖΕΣΤΈΝΙ
Χτίστηκε επί Σουλτάνου Μεχμέτ Β'(1455-1459). 
Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και 
Σολωμού, απέναντι από το Χαμζά Μπέη Τζαμί και 
το παλιό δημαρχείο της πόλης. 
Είναι μια από τις παλιότερες εμπορικές στοές της 
πόλης, που διατηρεί τον παλιό της χαρακτήρα, 
έστω και σε μικρότερη κλίμακα, καθώς σήμερα 
στεγάζει ακόμα μικρά μαγαζιά κυρίως 
υφασματεμπόρων.
Τα μπεζεστένια είναι κτίρια με συγκεκριμένα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία, θολοσκέπαστα με 4, 6, 8, 
μέχρι και 20 τρούλους. Ήταν ένας πολύ 
σημαντικός θεσμός των 
οθωμανικών πόλεων. Εκεί πωλούνταν πολύτιμα 
αντικείμενα, φυλάσσονταν έγραφα και 
περιουσιακά στοιχεία, γινόταν έλεγχος της 
ποιότητας των εμπορευμάτων και καθορίζονταν 
οι ισοτιμίες των νομισμάτων.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84_%CE%92'
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%B6%CE%AC_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B7_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF


Χαμάμ

• ο χαμάμ (ή Τουρκικό μπάνιο) είναι η Ανατολική έκδοση του 
ατμόλουτρου και θεωρείται η υγρή έκδοση της σάουνας. Τα χαμάμ 
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κουλτούρα των Ανατολικών χωρών 
καθώς ήταν μέρη 
συναντήσεων, εξαγνισμού και αρχιτεκτονικής ομορφιάς. 
Oι Ευρωπαίοι γνώρισαν τα χαμάμ μέσω επαφών με την Τουρκία, ώς 
εκ τούτου, μετονόμασαν τα χαμάμ σε Τουρκικά χαμάμ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1


ΜΠΕΗ ΧΑΜΑΜ
Το Μπέη Χαμάμ βρίσκεται στην 
οδό Εγνατία της 
Θεσσαλονίκης. Χτίστηκε το 
1444 από τον Μουράτ Β’, 
λειτούργησε ως Χαμάμ μέχρι 
το 1960. Είναι γνωστό και με 
το όνομα Λουτρά Παράδεισος. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
Χαμάμ της Θεσσαλονίκης και 
ένα από τα σημαντικότερα στα 
Βαλκάνια. Σήμερα 
λειτουργεί ως χώρος 
πολιτισμικών εκδηλώσεων.



ΠΑΣΑ ΧΑΜΑΜ
Το Πασά Χαμάμ γνωστό ως 
λουτρά ‘’Φοίνιξ’’ χτίστηκε στην 
δεκαετία 1520-1530 από τον 
Βεζύρη Τσεζερή Πασά. Αρχικά, 
επρόκειτο για απλό λουτρό με 
τη κλασική αρχιτεκτονική 
διάταξη ενώ αργότερα 
λειτούργησε ως διπλό. Το νέο 
τμήμα προοριζόταν για τους 
άνδρες, ενώ το αρχικό για τις 
γυναίκες έως το 1981 γιατί μετά 
κρίθηκε επικίνδυνο λόγω τον 
ζημιών από τον σεισμό του 
1978.



ΓΙΑΧΟΥΝΤΊ ΧΑΜΆΜ

Το Γιαχουντί Χαμάμ βρίσκεται 
περιοχή "Λουλουδάδικα". 
Πιθανολογείται ότι χτίστηκε 
τον 16ο αιώνα. Το όνομά του 
το πήρε από το ότι βρισκόταν 
σε περιοχή με καταστήματα 
Εβραίων. Επίσης ονομαζόταν 
"Παζάρ Χαμαμί" εξαιτίας του 
ότι βρισκόταν στο κέντρο της 
αγοράς.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)


ΓΕΝΊ ΧΑΜΑΜ
Το Γενί Χαμάμ, στη γωνία των οδών 
Κασσάνδρου και Αγίου Νικολάου, εικάζεται 
ότι κτίστηκε το τελευταίο τέταρτο του 16ου 
αιώνα από τον Χουσρέφ Κεντχουντά, 
κάτοχο ακινήτων στη Θεσσαλονίκη ο οποίος 
πιθανώς τελούσε χρέη Κεχαγιά 
(διαχειριστή) για τον Βεζύρη Σοκολού 
Μεχμέτ πασά.
Λειτούργησε ως διπλό λουτρό με ξεχωριστά 
διαμερίσματα για άνδρες και γυναίκες, με 
τη συνηθισμένη διάταξη χώρων. To κτήριο 
έπαψε να λειτουργεί ως λουτρό μετά την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Σήμερα 
παραμένει στην ιδιοκτησία ιδιώτη και 
χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με το όνομα "Αίγλη".

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D_%CE%9C%CE%B5%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84_%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1




τζαμιά
• Το τζαμί (η λέξη προέρχεται από τα τουρκικά cami) ή τέμενος, είναι 

ο τόπος λατρείας των Μουσουλμάνων. Όλα τα τζαμιά είναι 
προσανατολισμένα προς την Κάαμπα της Μέκκας. 

• Στους δύο πρώτους αιώνες της τουρκικής κυριαρχίας κτίστηκαν 
αρκετά μεγάλα τζαμιά και συνοικιακά τεμένη (mescid), ενώ πολλές 
βυζαντινές εκκλησίες της πόλης μετατράπηκαν σε μουσουλμανικούς 
χώρους λατρείας. Ο αριθμός τους, που προέρχεται κυρίως από 
περιγραφές επισκεπτών και τις οθωμανικές καταγραφές των 
συνοικιών, δεν είναι αξιόπιστος και ποικίλει κατά εποχή. Οι 
ερευνητές υπολογίζουν ότι με βάση τις καταγραφές ο αριθμός των 
τζαμιών κυμαίνονταν μεταξύ 48 (που ήταν οι μουσουλμανικές 
συνοικίες) και 60.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%B1


Οι μιναρέδες της Θεσσαλονίκης, φωτογραφία 
των μέσων του 19ου αιώνα.



ΓΕΝΊ ΤΖΑΜΙ
Χτίστηκε το 1902 από τον Ιταλό 
αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι και 
χρησίμευε ως τόπος λατρείας για 
τους Εβραίους που είχαν 
εξισλαμιστεί, 
τους επονομαζόμενους Ντονμέδες .Έ
χει δύο ορόφους και συμβαδίζει με 
την εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική 
του 20ού αιώνα. Μετά την 
ανταλλαγή (1923-1924), στέγασε για 
μικρό διάστημα πρόσφυγες, και από 
το 1925 έως το 1963 
χρησιμοποιήθηκε ως αρχαιολογικό 
μουσείο της πόλης. Σήμερα είναι 
εκθεσιακός χώρος του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BC%CE%AD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1




ΧΑΜΖΆ ΜΠΕΗ ΤΖΑΜΙ
Ευρύτερα γνωστό στους 
Θεσσαλονικείς ως Αλκαζάρ, 
βρίσκεται στη συμβολή των 
οδών Εγνατίας και 
Βενιζέλου. Χτίστηκε στα 
1467/68 από την κόρη του 
στρατιωτικού διοικητή 
Χαμζά Μπέη, σύμφωνα με 
την κτητορική επιγραφή που 
βρίσκεται εντοιχισμένη στη 
δυτική πλευρά του κτιρίου. 



ΑΛΑΤΖΆ ΙΜΑΡΈΤ
Το Αλατζά Ιμαρέτ , που σημαίνει 
"Πολύχρωμο άσυλο", ή Ισάκ 
Πασά Τζαμί βρίσκεται στην οδό 
Κασσάνδρου βορειανατολικά 
της εκκλησίας του Αγίου 
Δημητρίου.
Στην είσοδο του κτιρίου 
υπάρχει επιγραφή, σύμφωνα με 
την οποία το Αλατζά Ιμαρέτ 
ιδρύθηκε το 1484 από τον Ισάκ 
Πασά, ο οποίος ήταν Μεγάλος 
Βεζίρης επί Μωάμεθ Β' και 
διοικητής της Θεσσαλονίκης 
επί Βαγιαζίτ Β'.
Στο χώρο λειτουργούσε ιμαρέτ 
(πτωχοκομείο)και μεντρεσές (ιε
ρατική σχολή).

http://el.wikipedia.org/wiki/1484
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CE%AC%CE%BA_%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8_%CE%92%CE%84_%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CF%84_%CE%92'
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%84%CF%89%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AD%CF%82




OI ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΚΡΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ 
ΠΟΛΗ

Οι Τούρκοι έδωσαν μεγάλη 
βαρύτητα στην κατασκευή 
κρηνών, αφού η εξασφάλιση και 
η κατανάλωση νερού από τον 
οποιοδήποτε σήμαινε συγχώρεση 
στους πεθαμένους τους. Βρύσες 
υπήρχαν σε κάθε συνοικία. Σε 
κάθε περιοχή συνήθως 
συναντούσε κανείς ένα τζαμί και 
μια βρύση τουλάχιστον. Στην Άνω 
Πόλη, κλασικός τουρκομαχαλάς, 
σώζονται συνολικά οκτώ κρήνες 
χαρακτηρισμένες ως 
διατηρητέες.



Η ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΆ ΚΕΜΆΛ ΑΤΑΤΟΎΡΚ
Ο Μουσταφά Κεμάλ, ο επονομαζόμενος Ατατούρκ, 
δηλαδή «πατέρας των Τούρκων», γεννήθηκε το 1881 
σε αυτό το σπίτι, το οποίο σήμερα αποτελεί μουσείο 
αφιερωμένο σε αυτόν. 
Βρίσκεται εντός ενός ευρύτερου οικοδομικού 
συγκροτήματος το οποίο εμπερικλείει και το Γενικό 
Προξενείο της Τουρκικής Δημοκρατίας στη 
Θεσσαλονίκη. Εκείνη την εποχή που στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης επικρατούσε η Οθωμανική 
αρχιτεκτονική, αυτό το σπίτι ήταν παρόμοιο με τα 
υπόλοιπα τουρκικά σπίτια που βρίσκονταν στον 
περιβάλλοντα χώρο. Χτίστηκε το 1870 από το Ίδρυμα 
του Ροδίτη Μιουντερίς Χατζή Μεχμέτ.
Ο πατέρας του Ατατούρκ ο Αλί Ριζά Εφέντης νοίκιασε 
αυτό το σπίτι λίγα χρόνια πριν γεννηθεί ο Ατατούρκ. 
Η οικογένεια του Ατατούρκ έζησε σε αυτό μέχρι τον 
θάνατο του Αλί Ριζά Εφέντη το 1888.



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΛΩΝ 19ου ΑΙΩΝΑ

ΒΙΛΑ ΚΑΠΑΝΤΖΉ ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΙΛΑ ΜΟΝΤΡΏΧ

ΒΙΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΣΤ1 
23Ο Δ.Σ.Ευόσμου

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
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