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(ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΆΤΩΝ) 

ΑΡΙΎΡΗΣ Π.Π. ΠΗΡΟΝΩΤΗΣ 

Διδάκτωρ Μηχανικός του Πολυτεχνείου Μονάχου, 
Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Ε.Μ . Π. , 

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής (Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος) Πανεπιστημίου Αθηνών. 
τ.α. καθηγητής Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. 

Επισκέπτης Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π .Θ. 

Α ναφερόμαστε στην προκεμαλική περίοδο, -1922 -, 
στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι 

Οθωμανοί Τούρκοι δεν μπορούν να καταταγούν στην κα

τηγορία των φιλοοικοδόμων λαών με την έννο ια ότι οι ίδιοι 

συστηματικά αρχιτεκτονούσαν, είτε ι δ ι αίτερα έκτιζαν οι 

ίδιοι. Είναι όμως ακραία η άποψη (του καθηγητή μου της 

Λαογραφίας Γεωργίου Μέγα, 1893-1976, που οι περισσό
τεροι Έλληνες πιστεύουν) ότι οι Τούρκοι δεν εγίνονταν κτί

στες και αρχιτέκτονες1 • Μπορεί ο πρώτος σουλτανικός αρ

χιτέκτων του Μωάμεθ Β' (1451 -1481 ) του Πορθητή του 
Βυζαντίου να ήταν ο Έλληνας Χριστόδουλος, εκμουσουλ

μανισθείς κι αυτός, γνωστός έκτοτε ως Ατίκ Σινάν10 • 

Ωστόσο γνωρίζουμε μεταγενέστερη σειρά επισήμων Οθω

μανών αρχιτεκτόνων, οργανωμένων κάποτε στο aυλικό 

σύστημα has mimar2
• Στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα 

Αφιερώνεται στον αρχιτέκτονα, φι!.ο 

Καθηγητή Ha/uk Segzin, Υ. Mimar 

σχεδίαζαν 40 έως 70 αρχιτέκτονες τα aυτοκρατορικά έργα 

από τη Βουδαπέστη έως το Κάϊρο 3
• Εργάζονταν υπό τον 

Μεγάλο Σινάν (Koca Sinan, περ. 1490-1588), που αναδεί

χτηκε από το έτος 1538 Πρώτος Αυτοκρατορικός Αρχιτέ
κτων 20

• 

Ο αρχιτέκτων Σινάν προβληματίζει τους ιστορικούς της 

αρχιτεκτονικής ως προς την καταγωγή του: ιδιαίτερα για 

τους Τούρκους είναι Οθωμανός4, για τους Ρωμιούς και άλ

λους χριστιανικής ή και ελληνικής καταγωγής: το τελευταίο 

προκύπτει αβίαστα από την παράθεση όλων των στοιχεί

ων που με λεπτομέρεια παραθέτει ο Τούρκος καθηγητής 

Aptullah Kuran 5
, στοιχείων που σχετίζονται με τα προσό

ντα και τις ιδιότητες των στρατολογουμένων νέων γενιτσά

ρων, όπως ήταν ο Σινάν. Παραθέτω αυτούσιο το κείμενο 

και τις δικές του σημειώσεις: 
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TOYPKOJ ΜΑΠΟΡΟΙ ΚΤΙΠΕΣ (ΒΑΣΕ Ι ΕΛΛ ΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΆΤΩΝ) 

"Sinan was a janissary- a professional soldier in the elite military corps of the sultan. Evidence shows tl1at l1e 
came from Cappadocia. Contemporary documents sιιbsta nti ate this: ln the RisaletuΊ-Mi 'mariyγe (τreatise on 
Architectu re) he is referred to as Sinan-ι Kayseri (Sinan from Kayseri)8

. The deecl of his sma /1 fo ιιndat i on, 

establ ished in 1585-69 notes that after settling down in lstanbul as chief arc iΊi tect, he had his brother (or one of 
his brothers) who lived in Kayseri brought to the capital and made a Mιιslim' 0 . He had a foιιntain bιιilt in 
Agιrn as, a village in Cappadocia, and in a decree sent by Sultan Se/ im 11 to the Kadι of Akdag it is written that 
Sinan was fo rmer inhabitant of that village. This decree was in rep ly to Sinan's petition to the S ιιltan in 
connection with the sending of non -Mιι slims from the regions of Karaman and Kayseri to Cyprus for settlement 
there in 1571. The Sιι ltan wrote: ''τhe Chief Coιιrt Architect has written a letter concerning the edict aboιιt 
zimmis (Christian subjects) of Kayseri to be sent to Cyprus, petitioning that the people of tl1e village called 
Agιrnas of wh ich he was an inhabitant. .. be exempted from the exi le of the non-Muslims to Cyprιιs, and I have 
ordered and decreed that the aforesaid inhabitants of the said village .. sha/1 be exempt from tl1e exile to 
Cyprus ... "". 

Si nan was taken in his yoιιth as a devsirme (C/1ristian youth conscripted as tribιιte into Sultan's service) . The 
devsirme boys were selected from among those who were healthy, energeti c, ta/1 and we/1-bui/ t, intelligent and 
talented. They included the ch ildren of the villagers of Serbian, Bosnian, Albanian, Hιιngarian , Russian, Bulgarian 
and Greek origin". Orphans or only sons, those who knew a trade, who had learned Tιιrkish , or who were 
disabled were not considered 13

• Το co ndιιct the bιιsiness of a levy, a jan issary captain and a recrιιitment officer 
were appointed for each district. This commission, with the guidance of the local kad ι and sipahi, chose the boys 
of a village between the ages of eight and eighteen- or at most twenty- those who appeared to fu /fi /1 tl1e Corps' 
requirements. The commiss ion recorded each boy's name and particιιlars in a register, broιιght the recrιιits 

together in a gathering place, and sent them in groups of one hιιn d red or one hιιndred and fifty to l s tanbιιl". 

The registers of the devsirme boys were kept by the Aga of the jan issaries. These registers have not survived, 
having either been destroyed in some fire or perished along with everything pertaining to the janissaries when 
the Corps was abo lished in 1826. For this reason neither Sinan's ethnic origin' 5 nor Christian name'6, nor the 
names of his parent' 7

, nor his birthdate are known. The only aspect of his early li fe one can be certain of is that 
he was taken during the time of Selim I who reigned from 1512 to 1520". 

8. See Rιfk ι Melul Meri c, Mimar Sinan: Hayati, Eseri (Ankara 1965), p.12 

9. This document reveals that Sinan's wife Mihri Hatun and his son Mehmed Bey predeceased him. His two daugl1ters Ummihan and 
Neslil1an, grand-daughter Fahriye, nepl1ew Su leyman and Suleyman's daughter Ayse were alive at the time the deed was prepared. 

1 Ο. lbrah im H akkι Konya lι , Mimar Koca Sinan (lstanbul1948), p. 78. 

11./bid, pp. 40-41 . 

12. See V.L. Menage, ' Όevshirme" in Encyclopedia of Jslam (new ed.) Vol.ll, p.211. 

13.1smai l H akkι Uzuncarsιlι, Osmanlι Tarihi, vol. l (Ankara 1961), ρ. 510 

14./bid 

15. lt has been claimed that Sinan was an Armenian. This is highly improbable, because although the Armenians were recruited into the 
janissary Corps from tl1e late 16th century onwards, during the reign of Selim I they were exempt from the devsirme. See Menage, op. 
cit., p. 211. 

16. ln his book Sinan (New York 1972), Artl1ur Stratton calls him joseph, possib ly because his full janissary name was Yusuf Si nan and Yusuf 
is the lslamic form of joseph. τiΊough Stratton's suggestion seems reasonable, there is no evidence tl1at it is true. 

17. Franz Babinger tell s us that Sinan was tl1e son of a Greek called Hristo. According to another theory he came from a family of Turkisl1 
Christians. His grandfather's name was Abdϋlmennan. See Afet lnan, Mimar Koca Sinan (Ankara 1968), pp.9-11. Also, Nejat 
Goyunc,"Mimar Sinan'ιn Asl i Hakkinda", Tarιh ve Toplum, Νο 19 Uuly 1985) pp. 38-40. 



uaτoι)n ορογ;οu 

Εικ.1Α 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και ιδίως σχολιάζοντας την 

σημείωση 15 σημειώνω τα ακόλουθα: ότι ο Σινάν γεννήθη
κε στο Agirnas (=Αγίους Αναργύρους) της Καππαδοκίας 
από Χριστιανούς, ότι Χριστιανοί ήταν εκεί Έλληνες και Αρ

μένιοι, και ότι τότε οι Αρμένιοι είχαν εξαιρεθεί από το 

deνsirme, ήτοι το λεγόμενο παιδομάζωμα. 

Παρόμοιες περιπτώσεις εκμουσουλμανισθέντων Χριστια

νών που έφτασαν να γίνουν aυτοκρατορικοί αρχιτέκτονες 

γνωρίζουμε και από τα Βαλκάνια, όπως του Mehmed Aga, 
που έγινε μουσουλμάνος στα 1562/3, καταγόμενου από το 
Kalkandelen (τέτοβο στη FYROM) ή στο Ελμπασάν της Αλ
βανίας6. 

Υπογραμμίζεται ότι οι αρχιτέκτονες του σουλτάνου ήταν 

αρμόδιοι για τα δημόσια έργα με βοηθούς (ήτο ι "καλφά

δες"') λαϊκούς αρχιτέκτονες και με τεχνίτες τα μέλη 

οικοδομικών συντεχνιών των μεγάλων πόλεων. Ενώ τις 

ιδιωτικές κατασκευές στις επαρχίες σχεδίαζαν και 

ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΑΠΟΡΟι ΚΤιΣτΕΣ (ΒΑΣΕι ΕΛΛΗΝιΚΩΝ ΔΗΜΟΣιΕΥΜΑΤΩΝ) 

Εικ.1Β 

εκτελούσαν τα έργα λαϊκοί πρωτομάστορες με τα μετα

κινούμενα συνεργεία τουξ Τα τελευταία στα μέρη μας και 

στην ευρύτερη Βαλκανική περιοχή δεν ακούγεται να συ

γκροτούσαν τούρκοι τεχνίτες. 

Ωστόσο δεν λείπουν και κάποιες περιπτώσεις Τούρκων 

οικοδόμων. Αυτές προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε, χωρίς 

να είναι βέβαιο ότι τις εξαντλήσαμε: Ανάμεσα στα σπίτια 

της νήσου Πάτμου συναντάμε την παλαιότερη περίπτωση 

έργου Τούρκων μαστόρων. Όπως είνα ι γνωστό η Πάτμος 

διατηρεί σειρά πέτρινων κατοικιών, που ανήκουν στα πε

ρισσότερο παλαιογενή χρονολογημένα κτίσματα: 1522 
"αρχοντικό Σοφουλίου". 1599 "αρχοντικό του Νατάλη". 
1606 "αρχοντικό Παγκώστα". 1625 Οικία Σημαντήρη9 • Της 

τελευταίας αυτής οικίας Σημαντήρη, aξιοθέατης και σε 

άριστη κατάσταση σωζόμενης με ουσιαστικά ελάχιστες 

μέσα στους αιώνες αλλοιώσεις (ε ικ.1 Α και Β) σύμφωνα με 

τον μελετητή της πατμιακής αρχιτεκτονικής, αρχιτέκτονα 
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ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΑΣΤΟΡΟι ΚτΙΣτΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ) 

Χρίστο Δ. Ιακωβίδη , ιδρυτής της ήταν ο Αγλαϊνός Μουσου

δάκης έμπορος από τη Σμύρνη με Τούρκους μαστό ρους 

από την ίδια πόλη , το 16259
". Ο ίδιος μελετητής σημειώνει 

χαρακτηριστικά ότι το κτήριο αυτό "διαφέρε ι σχετικά με 

τη λειτουργική συσχέτιση των χώρων από τα άλλα κτί

σματα της ίδιας εποχής, παρ'όλο που βασίζεται κι αυτό 

σε παραθετική διάταξη οσπιτίων". Έτσι η διαφοροποίηση 

αυτή κάνει την παράδοση (για Τούρκους οικοδόμους) πε 

ρισσότερο αξιόπιστη, και την πληροφορία της ξεχωριστή, 

καθώς μάλιστα στην Πάτμο έκτιζαν κυρίως μαστόροι από 

τη Ρόδο. 

Σ τα 1714, 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον κώδικα αρ. 
8255 της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης (Αρχείον Βαϊλου Κωνστα
ντινουπόλεως), ο Μεχμέτ Αγάς έλαβε 5 πουγκιά για την 
κατασκευήν δύο λίθινων γεφυρών, μιας μεταξύ Θεσ

σαλονίκης & Λαρίσης, και άλλης μεταξύ Λαρίσης & 
Ευβοίας. Ο Μεχμέτ Αγάς πρέπει να θεωρηθεί πιθανότατα 

ο ίδιος ο γεφυροποιός'0 • 

Έναν αιώνα αργότερα, ίσως το 181 Ο, συναντάμε άλλο έρ
γο γεφυροποιίας: Το " Πετρογέφυρο" ή Πετσανιώτικο γε

φύρι (ε ικ. 2), κοντά στο τότε χωριό Πέτσιανη , σήμερα 

Τριάδα περιοχής Βοiου, το έκτισαν Τούρκοι. Πληροφορη-

τής είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μόρφης Βασίλειος 

Δανιήλ. Η πληροφορία εντυπωσιάζει καθώς η περιοχή αυ

τή είναι κοιτίδα έμπειρων ντόπιων μαστόρων. Πρέπει να 

σημειώσω ότι για το αναπάντεχο της πληροφορίας, ο 

ερευνητής Γεώργιος Τσάτσος, που μας την μεταφέρει 

σχολιάζει, μήπως οι τεχνίτες εκείνο ι ήταν εξισλαμισμένοι 

Έλληνες ή Μουσουλμάνοι Αρβανίτες". 

Σ τις αρχές του ίδιου 19ου αιώνα, σύμφωνα με τον Γεώργιο 

Δροσίνη (1859 - 1951 ), ο "Πύργος των Γουβών" στη Βό
ρεια Εύβοια κτίστηκε από Τούρκο". Ιδιοκτήτης του ήταν ο 

Τούρκος Ιβραήμ Αγάς, αρχιτέκτων ο σκλάβος του Αχμέτης, 

τον οποίον και απελευθέρωσε για [το έργο του], την 

αφοσίωση και τιμιότητά του. Τ ου κτίσματος σώζεται 

υδατογραφία, έργο Τ. Λουκίδου ( εικ. 3): παριστάνεται μια 
αξιόλογη διώροφη σύνθεση, κάτω το ισόγειο μάλλον κλει

στό με μεγάλη τοξωτή είσοδο, από πάνω του ο όροφος ει
σέχει δημιουργώντας εξώστη, ενώ το υπόλοιπο του 

ορόφου απομένει τετράγωνο όπου ανοίγεται μικρό παρά

θυρο. Το σύνολο του ορόφου εξέχει ελαφρά, η δημιουρ

γούμενη δε οριζόντια ζώνη μαζί με το γείσο της τετράρρι

χτης στέγης αντιτίθενται αρμονικά προς τον ορθούμενο 

κατακόρυφο στρογγυλό γωνιαίο πυργίσκο, αυτονομού

μενος τόσο κατά τι καθ' ύψος, όσο και στεγαζόμενο με ίδια 
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ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΑΠΟΡΟΙ ΚΤΙΠΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΆΤΩΝ) 

Ο ΠΤl'ΓΟΣ ΤΩΝ ΓΟΤΒΩΝ 

Κα'fι\ {ιδα<tΟ'(Qαφί αν τ. Λονχi.δοu 

σκεπή. Γνωρίζουμε ότι ένας ακόμα πυργίσκος υπήρχε κα

τά τη διαγώνια κε ίμ ενος στην άλλη γωνία και ότι η επιφά

νεια του κτίσματος ήταν 1 ΟΟμ2 • 

Στη Λέρο λέγεται ότι Τούρκοι μαστόροι ίσως κάποτε 

προσκληθήκανε και κτίσανε ένα ψηλό τοίχο ανάμεσα στις 

όμορες αυλές δύο φιλονικούντων νοικοκυραίων. Αυτό έγινε 

μετά από προσφυγή στον κατή της Αγίας Μαρίνας Λέρου, 

κατά τον 19° αιώνα (περί το 1850;). Η μαρτυρία οφείλεται 
στην Κατερίνα Παπαγεδεών, γιαγιά της μητέρας της Αθη

νάς Στέλιου Τσαπέκα, το γένος Κουλιάδη13 • 

Πυκνότερη παρουσία Τούρκων Τεχνιτών οικοδόμων aνι

χνεύτηκε στη Μικρά Ασία . Ήταν βέβαια ολιγάρ ι θμοι ή και 

σπάνιοι συγκρινόμενοι με τους Χριστιανούς μαστόρους, 

Ρωμιούς και Αρμένηδες. Οι Χρ ιστιανοί αυτοί τεχνίτες ερ

γάζονταν και για τους Τούρκους. Ο Έλληνας ζωγράφος 

και σουβατζής Βασι'λειος Παπαδόπουλος από το Ιλλοσόν 

της περιφέρε ιας Νίγδης κατευχαρίστησε τους Τούρκους 

τοιχογραφώντας το τζαμί τους στο Αντιρμοσόν". 

Στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στην Αθήνα, οδός 

Κυδαθηναίων 11, υπάρχει μέγας ανέκδοτος θησαυρός 

πληροφοριών μεταξύ άλλων και για τα τεχνικά επαγγέλ

ματα στη Μικρά Ασία . Από εκεί άντλησε και δημοσίευσε το 

1980 η Μαρία Β. Ασβέστη για τις επαγγελματικές 

ασχολίες των Ελλήνων [ και όχι μόνο] της Καππαδοκίας1Ό 

Από τις συστηματικές αυτές πληροφορίες που κατα

θέτουν οι Καππαδόκες πρόσφυγες προκύπτει κατ'αρχήν 

ότι στην περιοχή τους μόνο το 2% των επαγγελματιών 
ήταν κάθε είδους τεχνίτες16 • μεταξύ τους καταγράφονται 

οι έμπειρο ι κτίστες της Νεάπολης (Νεφσεχίρ) Έλληνες και 

Αρμένιοι 1 7 καθώς και από το Ουργκιούπ (ϋrgϋp) , ήτοι το 
Προκόπιον18, αναφέρονται δε και αρκετοί Τούρκοι 

οικοδόμοι. Μελλοντική δημοσίευση όλου του υλικού από 

τη Μικρά Ασία θα πολλαπλασιάσει τις σχετικές γνώσεις 

μας, αλλά και κάθε είδους γνώση για τον βίο και για την 

κοινωνία όλων των εκεί συνοικούντων στοιχείων, κυρίως 

Ελλήνων, αλλά και Αρμενίων και Τούρκων. 

Πληροφορούμαστε λοιπόν ιδιαίτερα ως προς τους Τ ούρ

κους μαστόρους της Καππαδοκίας τα ακόλουθα: κατ'αρ

χήν μαθαίνουμε ότι οι Χριστιανοί περιοδεύοντες πρωτομά

στοροι προσλαμβάνανε στα συνεργεία τους και Τούρκους 

για βοηθητικές εργασίες19 • 

Χαρακτηριστική είνα ι η ειοηση από το Γκολτζύκ, χωριό στο 

δρόμο Νίγδης- Μαλακοπής- Νεάπολης. Εκεί ζούσαν 2000 
τουρκόφωνοι Έλληνες και 1 000 Τούρκοι. Υπήρχαν πολλοί 
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ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΑΠΟΡΟΙ ΚτΙΠΕΣ (ΒΑΣΕ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ) 

κτίστες: όλοι ήταν Έλληνες, εκτός ενός μόνο, που ήταν 

Τούρκος'0 . 

Αντίθετα στην Ανακού της περιφέρειας Νεαπόλεως (τουρ

κικό ΝεφΣεχίρ) είχαν λ ιγοστούς τεχνίτες και χρη

σιμοποιούσαν μαστόρους χριστιανούς (Ρωμιούς είτε Αρμέ

νηδες) από την ίδια τη Νεάπολη, αλλά και Τ ούρκους'1 • 

Χαρακτηρ ι στικότερα στο Αραβανί, πάντοτε στην Καπ

παδοκία, 11 Ο χλμ. νοτιοανατολικά της Καισάρειας και μό 

λις 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Νίγδης, όπου οι κάτοικοι 

ήταν όλοι Έλληνες, και μάλιστα είχαν διατηρήσει στους αι 

ώνες, σπάνιο φαινόμενο για την περιοχή, την ελληνοφω

νία τους, αυτοί "Χτίστες έφερναν Τούρκους από το Καγιά

αρυτί, από το Φερτέκι και από άλλα Τούρκικα χωριά"". 

Σ την τουρκόφωνη ελληνική κωμόπολη με ελάχιστους 

Τούρκους Καρβάλη ή (στο) Γκέλβερ ι υπήρχαν δύο ε ι δ ικότη

τες κατασκευαστών. Υπήρχαν κτίστες, όχ ι από τους καλύ

τερους, υπήρχαν και "ταστζήδες" (πετράδες και λαξευτές 

βράχων) 20 τον αριθμό έως περίπου το έτος 1920: Οι τε

λευταίοι αυτοί εδώ πετράδες ήταν ειδ ικοί λαξευτές, τόσο 

για την εξαγωγή δομήσιμων λίθων, όσο και για τη δημιουρ 

γία υπόσκαφων I υπόγειων χώρων. Από τους 20 λοιπόν 
"ταστζήδες" οι 8 ήταν Τούρκοι, υπολογίσιμο ποσοστό23 • 

Αλλά θα έλεγα η εντυπωσιακότερη είδηση είναι η ακόλου

θη: Στη Μαλακοπή, κωμόπολη που βρισκόταν νότια και 1 
% ώρα μακριά της Ανακούς, ζούσαν 2000 ψυχές, εξ ών 
1 000 Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Σ τη Μαλακοπή σημε ιώθηκε η 

ασυνήθιστη ύπαρξη 6μελούς κοινού οικοδομικού συνερ

γείου χτιστάδων Χριστιανών και Τ ούρκων24 • 

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μάλλον δεν θα υπήρξε 

αυτή η μοναδική περίπτωση τέτοιας συνεργασίας στη Μι

κρά Ασία, το βέβαιο πάντως είνα ι ότι τον κυρίαρχο ρόλο 

στην οικοδομική - όπως είπαμ ε - έπα ι ζαν ο ι Χριστιανοί 

(δηλαδή Ρωμ ι οί και Αρμένιοι) μαστόροι. Ωστόσο πρέπε ι να 

υπογραμμίσουμε την ουσιαστική ύπαρξη Τούρκων οικοδό 

μων, έστω ολιγάρ ι θμων, στη Μικρά Ασία, σε σύγκρ ιση με 

τον ελλαδικό χώρο: φαινόμενο ιστορ ι κό, κοινωνικό και 

ο ικονομικό. Μια καταρχήν ερμηνεία που θα έδινα είνα ι ότι 

εδώ στην Ελλάδα ο ι Τούρκοι ήταν οι μειοψηφούντες κυ

ρίαρχοι , ενώ στη Μικρά Ασία οι πλειοψηφούντες υπήκοοι 

και υποταγμένοι στις κοινές ανάγκες, εδώ δηλαδή δεν εί

χαν ανάγκη να δουλέψουν, όπως είχαν στην Ανατολή . 

Ίσως αντίστοιχη ερμηνεία ισχύε ι , σε συνδυασμό με τον 

τρόπο κατασκευών στα μεγάλα οθωμανικά αστικά κέ

ντρα, ιδίως για το πλέον συγκεκριμένο παράδειγμα ύπαρ

ξης Τούρκων μαστόρων: Πρόκε ιτα ι για την περίπτωση της 

Θεσσαλονίκης. Η πόλη αυτή - ως γνωστόν - ενσωματώ

θηκε τον Οκτώβριο 1912 στο Ελληνικό Βασίλειο. Λίγο μετά, 

κατά την επόμενη διετία, πριν ουσιαστικά αλλοιωθεί η 

προηγούμενη εθνολογική σύνθεση της πόλης, καταρτίστη

κε ένα πρώτης τάξεως έργο, βοήθημα για την έρευνά μας. 

Αναφερόμαστε στον ''Εκλογικό Κατάλογο της πόλεως της 

Θεσσαλονίκης" του 191525
• είναι κοινός για τον ανδρικό 

πληθυσμό όλων των εθνοτήτων της πόλης. Κατα

γράφονται 38.305 ονοματεπώνυμα με αναγραφή πάντοτε 
της ηλικίας, σχεδόν πάντοτε του επαγγέλματος και πε

ρίπου στις μισές φορές του πατρώνυμου. Η προσοχή μου 

εστράφη στους κυρίως οικοδόμους. Αφού τώρα εξαίρεσα 

από τα οικοδομικά επαγγέλματα, τους ξυλουργούς, σιδε

ράδες, σοβατζήδες, υδραυλικούς κα ι ασβεστοποιούς, ιχνη 

λάτησα τους κτίστες, λιθοξόους, μαρμαράδες, πηγαδάδες, 

εργολάβους και αρχιτέκτονες (από τους οποίους τελευ 

ταίους οι περ ι σσότεροι προφανώς ήταν πρωτομάστορες). 

Οι μηχανικοί οικοδομών ήταν δύσκολο να ξεχωρίσουν, κα

θώς στους αναγραφόμενους στον κατάλογο μηχανικούς 

συγκαταλέγονταν και ο ι μηχανικοί μηχανουργείων, και ο ι 

μηχανικο ί πλοίων. 

Κριτήριο στην κατανομή κατά εθνικότητα ήταν η μορφή 

του ονόματος, κάτι που δεν αποσαφηνίζε ι πάντοτε την 

καταγωγή. Ωστόσο μικρό απομένει το ποσοστό των 

ακαθορίστου προελεύσεως ατόμων. Ανιχνεύτηκαν λοιπόν 

757 ονόματα οικοδόμων, από τα οποία τα 21 είναι -για 

μένα - aξεκαθάρ ιστης εθνικότητας, όπως για παράδε ιγμα 

το όνομα Κριζάνσα Ζανζιγλώ. Οι Σλάβοι μάστοροι , όλοι 

μαζί, δηλαδή Βούλγαροι, Σέρβοι και Σλαβομακεδόνες ανέρ

χονται σε 50. Οι Τούρκοι σε 99. Οι Εβραίοι σε 134 και οι 

Έλληνες σε 451. Εντύπωση κάνει ο μικρός αριθμός Αρμε
νίων μόλις 2 και η παντελής έλλειψη απτών στοιχείων για 
Αλβανούς, που γνωρίζουμε ότι κα ι ο ι δύο αυτές εθνότητες 

αναδείξανε έμπειρους λιθοξόους κα ι μαστόρους . Σημειώ

νεται ότι οι παραπάνω αρ ι θμοί δεν αντιστοιχούν στην κα

τανομή του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, όπως τον απέ

γραψαν το 1913: ο ι Σλάβοι ήταν περίπου 6.000, ο ι Τούρ

κο ι περ. 46.000, ο ι Εβραίοι περίπου 61.500, ο ι Έλληνες πε

ρίπου 40.000 ( και ο ι ξένο ι Ευρωπαίο ι περίπου 4.500), 
σύνολο περίπου 158.000'6• 

Σ τους 99 Τούρκους ο ικοδόμους συμπεριλαμβάνονται 2 
λιθοξόοι, 2 μαρμαράδες, 2 εργολάβοι, ένας πηγαδοποιοός, 
ένας διορθωτής κρηνών, ένας ''γεωμέτρης" (ίσως υπομη 
χανικός) και ένας αρχιτέκτων . Τα ονόματα όλων των ανα

φερομένων στα 1915 Θεσσαλονικέων Τούρκων οικοδόμων 

θα δημοσιευτούν ως παράρτημα της ανακοίνωσής μου 



στα πρακτικά του παρόντος Συνεδρίου. 

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν και υπογραμμίζουμε ότι ο με

γάλος αριθμός Τούρκων τεχνιτών που συναντάμε στη 

Θεσσαλονίκη είναι ίδιο αυτής της πόλης. Χαρακτηριστικό 

της Θεσσαλονίκης είναι και ο σπάνια μεγάλος αριθμός 

Εβραίων μαστόρων, και όχι μόνο μαστόρων αλλά και αρχι

τεκτόνων, ο ι οποίο ι Εβραίοι αρχιτέκτονες σφράγισαν έως 

ένα σημείο την αρχιτεκτονική και πολεοδομική μορφή της 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Σ τα πανεπιστημιακά μαθήματά του. 

TOYPKOI ΜΑΣΊΟΡΟΙ ΚΊΙΠΕΣ (13ΑΣΕ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΆΤΩΝ) 

Θεσσαλονίκης", κάτι βέβαια που δεν παρατηρήθηκε από 

την πλευρά των Τούρκων. Εν πάση περιπτώσει συμπε

ραίνουμε ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες ευοδώνονται 

φαινόμενα, που θεωρούνται ασυνήθιστα ή και απρόσμε

να. Αυτό, τέλος, είναι και το γενικότερο συμπέρασμα για 

την συμμετοχή Τούρκων σε οικοδομικές δραστηριότητες, 

που έστω περιορισμένες, είναι πια βεβαιωμένες στο τέλος 

και της βιομηχανικής εποχής. 

1α. Μανουήλ Ιω. Γεδεών "Καλφάδων Ανάστασις I Αρχιτέκτονες Έλληνες του !Η' και ΙΘ' αιώνος (1760 -1860): Ανατύπωσις εκ του 
Εγκυκλοπαιδικού Ημερολογίου του 1935, Σταύρου Ν. Ζερβοπούλου. Κωνlπολις 1935. Τύποις "Μερκέζ" σελ.2 στ.β και σελ. 3 στ. 
α' - β'. 

- Walter Η ο t z, Bγzanz, Kon5tantinopel, l 5tanbυl: Handbuch der Kun5tdenkmaler. Darm5tad: Wί55en5chaftliche Buchge5ell5chaft. 1971 , 
σελ. 31, 32, 147. 

-Πρβλ. Belκet U n 5 a I, Turkί5h !5/amic Architecture in Seljuk and Ottoman Time5, 1071 -1923. London: Alec Tiranti. 1959, σελ. 24 ( βλ. 
και σελ. 96). 

2. Maurice C e r a 5 ί , " Late- Ottoman Architect5 & Ma5ter Builder5" εις Muqarnas νο/.5 (Leiden- E.j. Brill- 1988), 87-102. 

2α. Α Κ u r an, (βλ. σημ. 5), σ. 23. 

3. Μ. C e r a 5 i (ό.π. ση μ. 2), σ.87. 

4. Άκριτα και απλουστευτικά αναγράφεται και στο Ελληνικό Λεξικό, Τ ε γ ό π ο υ λ ο υ- Φ υ τ ρ ά κ η , 1992, σελ. 951: "Σινάν Πασάς 
(1491 -1588) Οθωμανός αρχιτέκτονας από την Καππαδοκία". 

5. Aptullah Κ u r a n, Sinan: The GΓand Old Ma5teΓ of Ottoman AΓchitectuΓe. Έκδοση : ln5titute of TuΓki5h Studie5, lnc. Ι Wa5hington D.C., 
& Ada PΓess PublisheΓs I lstanbul (1987): (ISBN 0-941469-00-Χ), σελ. 23 & σελ. 35 σημ. 8-17, ιδίως 15. 

6. Μ . Cerasi (ό.π. σημ. 2), σ.87. 
- ( HowaΓd C Γ a n e, ed.) Risale-ι Mimariyye: An EaΓiy- Seνenteenth- CentuΓy Ottoman TΓeatise on AΓchitectuΓe. Leiden I Ν. ΥοΓk Ι 
Kobenahaνn Ι Koln: E.j. BΓile. 1987, σ. 32 halife. 

7 Ο ίδιος, σ. 32 halife, Μ. C e r a 5 i (ό.π. σημ. 2), σ.87. 

8. Μ. C e Γ a s ί, σ. 88 κ. α. 

9. Χρίστος Δ. I α κ ω β ί δ η ς, Χώρα Πάτμου, 1088-1912. Αθήνα: χ. ε κδ. [πολυγραφημένη αυτοέκδοση]. Μάης 1978, σσ. 53 & 54. 

9α. Ο ίδιος, σ. 144. 

Σημειώνεται ότι οι αδελφοί, η Μορφούλα ("Μορφούσα") και ο Βάσος Σημαντήρης σε τηλεφωνική συνέντευξή μας την 4 Σεπτεμ
βρίου 2000 δεν αποδέχονται την σύμπραξη των Τούρκων τεχνιτών, απλά δέχονται ότι ήταν Σμυρνιοί. 

1 Ο. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, Μνημεία Μακεδονικής Ι στορίας, σσ. 188 -189. 

Την παραπομπή μου έδωσε ο Θόδωρος Παλιούγκας, Λάρισα, 23.10.1999, ο οποίος θεωρεί ότι πράγματι ο Αχμέτ Αγάς είναι και ο 
κατασκευαστής των γεφυριών. 

11. Γεώργιος Π . Τ σ ό τ σ ο ς, Μακεδονικά Γ εφύρια. Θεσσαλονίκη: έκδ. UniνeΓsity Studio PΓess. 1997, σ. 78 



ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΑΣτΟΡΟΙ ΚτΙΣτΕΣ (ΒΑΣΕ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΥΜΆΤΩΝ) 

12. Γεώργιος Δ ρ ο σ ί ν η ς, Αγροτικαί επιστολαί, Αθήναι: εκδότης I.N. Σιδέρη ς, έκδοσ ι ς τρίτη σσ. 5-6, 35-36, σ.11 Γούβες, Κορμπάτσι, 

Γερακιό [επαρχίας Ιστιαίας, σήμερα μόνο το δεύτερο μετονομασμένο σε Αρτεμήσιον]. 

13. Συνέντευξη στην Αθήνα, οδός Λεσίνγκ 6 ( Γαλάτσι ) την 6 η Ιουλίου 1999 (συ μπληρωματική από τηλεφώνου την 4η Σεπτεμβρίου 
2000). 

14. Βλ. Μ. Ασβέ σ τ η , (στη σημ. 15), σελ. 119. 

15. Μαρία Β. Α σ β έ σ τ η , Επαγγελματικές Ασχολίες των Ελλήνων της Καππαδοκίας. Επιμέλεια: Βασίλη Μάκη, Αθήνα: Επικαιρότητα 

1980. 

16. Μ. Ασβέ σ τ η, σ . 202 με αρ ιθμό 850 τεχν ιτών συγκεκριμ έν η ς συνολικής καταγραφής. Σύγκρινε τους 4.199 καταγραμμένους αγρό-

τες , ήτοι ποσοστό 9,5%. 

17. Η ί δ ι α, σ. 85, ι δίως σ.87. 

18.Η ίδια, σ.148 και σ.199. 

19.Η ίδια,σ. 1 99. 

20.Η ίδια,σ.113. 

21. Η ί δ ι α, σ. 90. 

22. Η ίδ ι α, σ.107. 

23. Η ί δ ι α, σσ. 29 κ. π. ιδίως 30. 

24. Η ί δ ι α, σσ. 94 κ. π. , ιδίως σ. 96. 

25. Εκλογικός Κατάλογος της πόλεως Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: τύποις Ν. Χρ ι στομανού. 1915, που κηρύ
χτηκε εκτελεστός την 11 η Μαρτίου 1915, άρα θα ήταν έργο του 1914. Θησαυρίζεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. μ ε αριθ

μό "Αποθήκη 351309" (ίσως σήμερα ο αριθμός να έχει αλλάξε ι ) . 

26. Βασι'λης Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς, "Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Κοινότητα του 1913", στα Μακεδονικά, 23 (1983), 
σσ. 88-116. Η ακριβής περιγραφή του 1913 έχει ως εξής: Σύνολο 157.889. Έλληνες 39.956. Τούρκοι 45.876. Εβραίο ι 61.439. Βούλ

γαροι [προφανώς εννοούνται όλοι οι σλαβόφωνοι] 6.263 & ξένο ι Ευρωπαίοι 4.364- Ευχαριστώ τη συνάδελφό κ. Αλεξ. Καραδήμου 

- Γερολύμπου για την παραπομπή (14.09.2000). 

27. Για Εβραίους μαστόρους & αρχιτέκτονες, μάλιστα της Θεσσαλονίκης, βλ. Argyres Ρ e t r ο n ο t i s, jewish Masons and Architects, 
στον τόμο The }ewish Commυnities of Soυtheastern Europe from the Fifteenth Centυιy to the End of the World War 11. Offprint 
( = lnstitute for Balkan Studies-259), Thessaloniki, 1997, 397-433. 

ΥΠΟΤΠΛΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ 

1Α. Πάτμος. Οικία Σημαντήρη, 1625. Θεωρείται έργο συνεργείου Τούρκων μαστόρων από τη Σμύρνη. Κάτοψη κατωγιού (= σχε
δόν ισογείου) & ορόφου . Σημειώστε την γραμμή τομής & δέστε την αντίστοιχη ει κ. 1 Β (:Χρ. Δ. Ιακωβίδης, Χώρα Πάτμου, 1978, 
σ. 146). 

18. Πάτμος. Οικία Σημαντήρη, 1625. Έργο συνεργείου Τούρκων μαστόρων από τη Σμύρνη. Τομή προοπτική, βλ. εικ. 1Α (:Χρ. Δ. 

Ιακωβίδης, Χώρα Πάτμου, 1978, σ.145) . 

2. "Πετpογέφυρο" ή Πετσανιώτικο Γεφύρι, ανάμεσα στα χωριά Τριάδα (πριν Πέτσανη) & Μόρφη (πριν Μοιpασάνη) επαρχίας 
Βοϊου στη Δυτική Μακεδονία. Πρέπει να κτίστηκε γύρω στα 1810, θεωρείται έργο Τούρκων μαστόρων (φωτο. 1989: Γ. Τσά

τσος, Μακεδονικά Γεφύρια, 1997, σς. 77-79, εικόνα του 43 στη σελ. 79). 

3. Ο "Πύργος των Γουβών" στη Βόρεια Εύβοια, έργο των αρχών του 1 9ου αιώνα. Τούρκου λαίίωύ αρχιτέκτονα (: Γ. Δροσίνη, 

Αyροτικαί Επιστολαί. Εκδοσις τρίτη, σσ.S - 6 & 35- 36. 



TOYPKOI ΜΑΣτΟΡΟΙ ΚτΙΣτΕΣ (ΒΑΣΕ Ι ΕΛΛΗΝ ΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΆΤΩΝ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΝΟΜΑΣτJΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΟΙΚΟΔΌΜΩΝ ΜΑΗΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 191 5 

Πηγή : Εκλογικός Κατάλογος της πόλεως Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1915 ( βλ. σημ. 25) 

Ερμηνεία : Στην αλφαβητική καταγραφή προηγείται το επώνυμον, και ακολουθούν το όνο μα, η ηλ ι κία, ο αύξων 

αριθμός στον παραπάνω κατάλογο και η δηλούμενη οικοδομική ε ι δικότητα. 

Σημείωση: Η ανίχνευση των τεχν ιτών έγινε με κριτήρ ιο τη μορφή του ονοματεπώνυμού τους . 

Αβδαραχμάν, ΣουλεΊμάν, 29, (2518) Τεχνίτης Εμίν, Σαπάν, 32 (1 0004) Εργολάβος 

Αβδουλάχ, Χουσεϊν, 41 (2 736) Κτίστης Ζεϊνέλ, Ιζέτ, 28, (1 0979) Κτίστης 

Αβδουλάχ, Μεχμ έτ, 38, (2772) Κτίστης ΖεΊνέλ, Ρουστέμ , 51 , (11 011 ) Κτίστης 

Αβδουραχμάν, Ταλήπ, 30, (3 959) Μηχανι κός Ζε κίρ, Οσμάν, 3 7, (11 02 7) Κτίστης 

Αγάς, Μεχμέτ, 47 (1709) Κτίστης Ζεπάρ, Κερίμ, 51 , (11125) Κτίστη ς 

Αερεδ~, Κουρή , 30 (1995) Κτίστης Ιβραχήμ, ΣουλεΊμάν, 49, (12066) Κτίστης 

Αζίζ, Μουσταφάς, 37, (3 485) Κτίστης Ι βραχήμ, Σουλεϊμάν, 3 7, (12423) Τεχνίτης 

Αλή, Μ ερμ ερτζή , βλ. Μερμερτζή,Αλή Ιλιάς, Τιζίρ, 47, (12509) Αρχιτέκτων 

Αλή , Νουρή, 52 (1350) Κτίστης Ισμαήλ, Γιουννούς, 3, (12563) Κτίστης 

Αλή , Ρεζτέπ, 37, (3545) Κτίστης Ισμαήλ, Δουγιούζ, 39, (12418) Τεχνίτης 

Αλή , Σιαμπάν, 31 (1983) Κτίστης Ισμαήλ, Μαχδοχμή , 35, (12430) Τεχνίτης 

Αλή, Χ"Λατίφ, 49 (1683) Αρχιτέκτων Ισμαήλ, Μουράτ, 44, (12038) Κτίστης 

Αλή, Χουσεϊν, 23, (3188) Μαρμαράς Κατή , Ισκώ, 53, (14434) Κτίστης 

Αμπάζ, Αλή, 35, (1920) Κτίστης Μαμούτ, Σαδήκ, 27 (1994) Κτίστη ς 

Απτούλ, Κεσσάμ του Εμρού , 28, (4831 ) Κτίστης Μαχμούτ, Μεχμ έτ, 50, (19631) Κτίστης 

Απτουλά, Ηλίας, 29 (2005) Κτίστης 
Μαχμούτ, Ραϊφ, 32, Κτίστης 

Αχμ έτ, Γιασάρ, 40, (2 755) Κτίστης 
Μαχμούτ, Τζαφέρ, 41 , (1972 7) Κτίστης 

Αχμ έτ, Μουσταφά, 64, (465) Κτίστης 
Μερμερτζή, Αλή [ς [, 32, (1276) 

Αχμέτ, Τζαφέρ, 48, (1702) Κτίστης [αντιμετατέθηκε όνομα προς επώνυμο 

Βαϊράμογλου, Ταχήρ, 51 , (5646) Κτίστης του καταλόγου] Μαρμαράς 

Γιακούπ, Μουσταφά, 43, (8139) Τεχνίτης Μεχμ έτ, Δερβίς, 27, (20925) Κτίστης 

Γιασάρ, Ραμαζάν, 27, (7399) Κτίστης Μεχμέτ, Ισαούς, 52, (18820) Μαρμαρογλύπτης 

Γιουσούφ, Ισλιάμης, 67, (6835) Πετράς Μεχμέτ, Οσμάν, 48, (20675) Κτίστης 

Δαστάν, Ραμαδάν, 52, (9312) Κτίστης Μεχμ έτ, Σελήμ, 31, (21307) Κτίστης 

Εγιονσή , Εμίν, 41 (10374) Κτίστης Μουράτ, Γκαλήπ, 37, (19773) Εργολάβος 

Ελιά ζ, Νου ρ ή, 50, (1 0142) Κτίστης Μουράτογλου, Μουχεδίν, 41 , (19729) Αρχιεργάτης 

Εμίν, Αδζή , 52, (1 0086) Κτίστης Μουσά, Σαλήχ, 37, (20796) Κτίστης 

Εμίν, Μουσταφά, 48, (1 0090) Κτίστης Μουσταφά, Αβδουλλάχ, 49, (19644) Κτίστης 

Εμίν, Νιαζήμ , 22, (1 0172) Κτίστης Μουσταφά, Μαχμούτ, 29, (21336) Κτίστης 
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Μουσταφά, Σιαμπάν, 26, (20945) Κτίστης Σιαμπάτ, Μουράτ, 36, (32160) Κτίστης 

Μπαϊράμ, Σαϊδή, 30, (22197) Κτίστης Σουλεϊμάν, Ισμαήλ, 22, (31725) Κτίστης 

Μωλίας, Μαλέκ, 28, (20909) Κτίστης Σιουκρή , Χουσεϊν, 35, (30194) Λιθοξόος 

Νεζέρ, Σαίτ, 39, (24509) Κτίστης Σουλεϊμάν, Αλή, 66, (29727) Κτίστης 

Νεζίζι, Ιλίας, 48, (24679) Κτίστης Σουλεϊμάν, Αλή, 51, (30896) Κτίστης 

Νετζήπ, Ουμάρ, 37, (24513) Τεχνίτης Σουλεϊμάν, Μεχμέτ, 41, (3 1051 ) Κτίστης 

Ομέρ, Αλή, 52, (25913) Κτίστης Σουλεϊμάν, Σιαμπάν, 47, (29723) Πηγαδάς 
Ομέρ, Αλιπή, 27, (25826) Κτίστης 

Σουλεϊμάν, Σιαμπάν, 28, (3 1690) Κτίστης 
Ομέρ, Αμέτ, 49, (25708) Κτίστης 

Σουλιμάν, Ιβραήμ, 35, (31424) Τεχνίτης 
Ομέρ, Δεμίρ, 52, (25912) Κτίστης 

Ταλήπ, Αλή, 41, (33667) Κτίστης 
Οσμάν, Μεχμέτ, 30, (25896) Τεχνίτης 

Τζελαλεδίν, Μουσταφάς, 33, (33755) Κτίστης 
Οσμάν, Μαχμούτ Ροήφ, (25937) Γεωμέτρης 

Τζεμαήλ, ΧουσΕiν, 31, (33 760) Κτίστης 
Οσμάν, Σαλήμ, 48, (25759) Κτίστης 

Χαϊδάρ, Χασάν, 26, (3 7139) Κτίστης 
Ραμαζάν, Αβδουλκερήμ, 31, (29077) Κτίστης 

Χαϊρουλάχ, Ελμάς, 32, (37551) Κτίστης 
Ραχμάν, Μαχμούτ, 25, (28943) Κτίστης 

Ριζά, Ιμπάς, 33, (29073) Πηγαδοποιός 
Χαλιlλ Μουσταφά, Σεκρή, 31, (36843) Γεωμέτρης 

Ρουστέμ, Σαλή, 39, (28909) Κτίστης 
Χαμδή Αμπτούλ, Καδήρ, 47, (35845) Εργολάβος 

Σακήρ, Οστά, 64, (29726) Κτίστης 
Χασάν, Αβδουραχμάν, 32, (37554) Κτίστης 

Σαλήχ, Αλή, 51, (31571) Κτίστης Χασάν, Αχμέτ, 58, (35504) Κτίστης 

Σαλήχ, Αρήφ, 51 (30291) Κτίστης Χασάν, Μπεκίρ, 72, (35325) Πετράς 

Σεϊτ, Μουράτ, 68, (29728) Κτίστης Χασάν, Σαλήχ, 51, (36341) Κτίστης 

Σελήμ, Χαλήλ, 51, (31542) Διορθωτής βρύσεων Χασάν, Ταλέμπ, 1, (37567) Κτίστης 

Σιακήρ, Ηλίας, 28, (30785) Κτίστης Χαϊρουλάχ, Σεϊφεδίν, 30, (3 7578) Κτίστης 

Σιαμπάν, Αλή, 41, (3 1600) Οδοποιός Χατζή Σιακήρ, Αμπί, 29, (36600) Κτίστης 

Σιαμπάν, Γιουσούφ, 25, (31709) Κτίστης Χουσεϊν, Μουσταφά, 23, (36676) Κτίστης 
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ΠΡΟΣΘΗΕΑ 

1. Σινάν 

Ο καθηγητής H.Sezgin μου υπενθύ μισε αναφορά Τούρκου ερευνητή Ahmet Rifat ' Ίϋrk Mimarlari" σε αίτημα του Σινάν στο 
Σουλτάν Σελήμ Β' (1566 -1 574) όπως εξαιρεθούν ο ι συγγενείς του στο Agirnas από την υποχρεωτι κ ιΊ μ ετο ικεσία των εκεί 

Ελλήνων στην Κύπρο μετά την οθωμανικιΊ κατάληψη της το 1570. 

2. Τούρκος αρχιτέκτων στην Ύδρα. 

Το κατεδαφ ι σμένο πια σαρά ι του Γεωργίου Βούλγαρη στην Ύδρα κτίστηκε το 1802 σε τύπο οθωμανικής αρχ ι τεκτον ι κής 

ασυν ιΊθιστης στον τόπο. Σύμφωνα μ ε τι ς πηγές τον Γ. Βούλγαρη συνέδραμ ε ο aρχιναύαρχος Χουσε ίν, γαμπρός Σουλτάν 

ΣελιΊμ Γ ' (1789-1807), στέλνοντας του από την Κωνσταντινούπολη τεχνίτες, ξυλόγλυπτα (σωζόμ ενα στο Μουσείο Μπενά 

κη, Αθηνών), ακό μα και αρχιτέκτονα. Παραμένει πρόβλημα αν ο τελευταίος ήταν Τούρκος ή Ρωμιός ή άλλος ( : Γεώργ. Αγγ. 

Π ρ ο κ οπ ί ου, «Το σεράϊ του Μπέη Γ . Βούλγαρη στην Ύδρα» στο συλλογικό τό μο Επώνυμα Αρχοντικά των χρόνων της 
Τουρκοκρατίας [στην Ελλάδα]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβ ι ο Πολυτεχνείο. 1986,σελ.189-204 ). 

3. Τούρκοι Οικοδόμοι στην περιοχή Λαμψάκου. 

(Lapseki) και πριν το Τ σανά κ Καλέ (ςaπakkale) έκτι ζαν την 3 Ι ουνίου 1819 μια παρόδ ι α κρήνη σύμφωνα με τον αμερ ι κανό 
Έβερετ (: Edward Eνerett [1794-1865] . Σελίδες ημερολογίου ... Αθήνα: έκδοση «Τροχαλία». 1996= ISBN . 960-7022-76-9. Σελίς 
171. 

4. Τούρκος αρχιτέκτων ναοδόμος στη Λέσβο. 

Στο νησί αυτό κοιτίδα φημισμένων οικοδόμων αναφέρεται ότι έκτισε Τούρκος πρωτομάστορας. Στο χωρ ι ό Πηγή υπήρχε 

εκκλησία Αγίας Παρασκευής, κτίσμα 1859. Τη μ εταγενέστερη προσθήκη νάρθηκα αναθέσανε στο Τούρκο τεχν ι κό . Η 

πληροφορία προέρχεται από λίαν αξ ι όπι στα χείλη : από τον ιερέα παπά-Κωνσταντάρα, όπως μου ανακοίνωσε ο αρχιτέ

κτων Δημήτρ ι ος Ψαρράς . 

5. Μια ψηφίδα: 

Το έτος 1907 νοσηλευόταν στο Αχ ιλλοπούλε ι ον Νοσοκομε ίον Βόλου , μάστορας εργαζό μενος στο γειτονικό Βελεστίνο, κα

ταγό μ ενος από τα Βιτόλια (Bitolj .Bitola, ελληνικά Μοναστήρι , τουρκικά Manastir), ονομαζό μενος Μεμ έτ μ ε αρχικό Χ. του 

επωνύμου του. Επρόκε ι το προφανώς γι α Μουσουλμάνο άραγε Τούρκο ή Αλβανό ή άλλο ; (: Βαγγέλ η ς Νίκου , περιοδικό 
Υπέρε ι α, 2 (1994), Α' μ έρος, 389-390). 

6. Φήμη Τούρκων μαστόρων. 

Σ τη Λέσβο μ ετά την καταστροφή του Μικρασι ατι κού Ελληνισμού το 1922 καταφύγανε πολλοί μαστόρο ι από το απέναντι 
Αϊβαλί (Ayvalik). Οι καλύτεροι ντόπιο ι Μυτιληνιοί μαστόροι (στα χωριά Μεσότοπος, Άγρα και Βατούσα) παραδέχονταν ότι 

ο ι πρόσφυγες τους ξεπέρναγαν στην τέχν η. Οι δε Αϊβαλιώτες μαστόρο ι ομολογούσαν ότι γνώρ ι σαν Τούρκους μαστόρους 

στη Μ. Ασία που ήταν άφταστο ι , κα ι ότι απ' αυτούς δασκαλεύτηκαν την οικοδομική . ( ΠηγιΊ : πάλ ι ο αρχιτέκτων Δημ Ψαρ

ράς καταγόμ ενος από το Αϊβαλί, εργαζόμενος στην Αθήνα . Συνέντευξη 03.08.1979). 

7. Ρωμιοί Καλφάδες Σαφράνπολης. 

Αντίθετα μ ε αμέσως προηγού μ ενα ακούμ ε από Σαφρανπολίτες πρόσφυγες στη Σκύδρα Έδεσσας, aπόγονους μαστόρων 
(όπως ο Σ ταύρος Π ερδικόπουλος, γεννημ ένος ε κε ί 1913, γιος κάλφα Γιάννη Περδικόπουλο υ (1878-1 964), των οποίων το 
μεταγραμμένο εδώ, αρχικό εκεί επώνυμό τους ήταν Keklikoglu ( Κεκλ ίκογλου) . Αυτοί λοιπόν καταθέτουν ότι στην Σαφράν

πολη υπήρχαν μόνο Έλληνες μαστόρο ι (ούτε Τούρκοι, ούτε και Αρμ έν ι ο ι ) . Από Τουρκική Απογραφή επαγγελματιών της 

Σαφράνπολης (Safra πbolu ) του έτους Εγείρας 1339, ήτο ι το 1923 προκύπτε ι ότι πραγματικά όλο ι ο ι πρωτομάστορο ι εκεί 

πετράδες καλφάδες (τasς i kalfas i) ήταν Ρωμ ι οί και έφυγαν μετά τη Συνθήκη της Λοζάννης. 

ςek i : Eskiden safraπ gibi maddelerin agιrιι gι πι O l ςmede kιιla nil an νe 120 dirheme esdeger olan agirlik birimi .120 dirhem 365 
gr.dir. 
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(κεραμοποιοί, τουβλοποrοί, ασβεστοποιοn 

Kiremitςi, tug l acι, kireςς i 15 

Degirmenci (μυλωνάδες) 100 

Otel νe hancr ( Ξενοδόχοι ) 20 

Kahνeci νe kiraathaneci (καφενζήδες) 30 

Perukar (Berber) Κουρείς 20 

Pastιrmacι ( Παστουρματζήδες) 25 

Bez dokuma tezgahι (υφαντουργοn 

Boyacι (Βαφείς) 

Marangoz (Ξυλουργοn 

Τasςι kalfasι 27 καλφάδες 

Yapιcι, s ινac ι (χτίστες,σουβατζίδες) 

Bakkal (Μπακάληδες) 

Katιrcι νe beygirci ( ημιονηγοn 

350 

15 

250 

20 

60 

600 

Mutabiye dokuma tezgahι (υφαντές) 120 Sebzeci νe meyνeci (οπωρολαχανοπώλες) 3.500 

TOPLAM (Kadin, erkek νe ςocuk) 5.777 

27. Kitapta tasςi kalfasιnιn say ι s ι νerilmemistir. Bunun nedeni, tasςιlιkla ugrasan Rumlar'ιn. Lozan a nlasmas ιy l a ϋlkeyi terketmis olm alarι olsa 
gerektir, δηλαδή: "Αιτία που λείπει ο αντίστοιχος αριθμός των καλφάδων πετράδων είναι ότι έφυγαν όλοι με τη συνθήκη της 
Λοζάννης! Συνεπώς ήταν οι καλφάδες, πετράδες, κτίστες όλοι έλληνες. Ομολογία". 

(πηγή: Χρ. Κυριακόπουλος, Σαφράνπολη, Δάδυβρα. .. Β' έκδοση : αυτοέκδοση. Θεσσαλονίκη 1998 = ISBN 960-90482-0-Χ. Σελ.191 ). 

8. Μεταγενέστερη απασχόληση Ελλήνων μαστόρων στη Μ. Ασία. 

Ο Μηχανικός Δρ. Γεώργ. Π . Τσάτσος υπογραμμίζει το ολιγάρ ι θμο των Τούρκων μαστόρων στη Μ .Ασία. οικοδομ ι κά συνερ 

γεία συγγενών και πατριωτών του από το Κοντσικό (σήμερα Γαλατινή ) Κοζάνης ταξίδευαν και εργάζονταν εκεί και στη 

Κωνσταντινούπολη από πολλά χρόν ι α. Στη Μ. Ασία τους δέχονταν και μετά την καταστροφή και το διώξιμο των Ελλήνων 

μετά το 1922. Χαρακτηριστικό δε είναι το ότι το νέο τουρκικό κράτος υποχρέωνε κάθε ελληνι κό οικοδομικό συνεργείο να 

προσλαμβάνει Τούρκους βοηθούς και να τους εκπαιδεύει ως οικοδόμους. ( βλ.το βιβλίο του : Γαλατινή Βοiου Κοζάνης ... Θεσ
σαλονίκη : Σύνδεσμος Γραμμάτων κα ι Τεχνών Νομού Κοζάνης, αριθ.53.1998 =ISBN 960-86293-0-6. Σελίδα 132 & σημ. 21α) . 

9. Αντίλογος σε μια άποψη τοu Α. Φίλιππσον. 

Ο διαπρεπής Γερμανός γεωγράφος Άλφρεντ Φίλιππσον (Aifred Philippson 1864-1 953) ταξίδευε την 5 και 6 Απριλίου 1890 
στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας. Στην έκθεση του " Bericht ϋber eine Reise durch Nord- und Mittel- Griechenland": 
Sonderdruck aus der Zeitschrift fur Erdkunde zu Berlin. XXV.Band.1890,331 -406, ιδίως σελ.379-381. Βιβλιοθήκη Γερμανικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών αριθ. «U 669», αναφέρεται με θαυμασμό και στα εκεί Γεφύρια της Τατάρνας και του 
Μανώλη . Είναι aτεκμ ηρίωτα πεπεισμένος ότι έγιναν από την Τουρκική Κυβέρνηση και ότι είναι έργα Τούρκων αρχιτεκτό

νων κτισμένα σε γραφικά περάσματα : «Man lehnt auf diesem Wege die Tϋrken als Brϋckenbauer zu bewundern Mit den 
einfachsten Mitteln haben sie in diesen Wildnissen Bauten geschaffen, die den jahrhunderten trotzen, wahrend die wenigen 
heutigen Brϋckenbauten in Griechenland, νοn eιιropaischen lngenieren angelegt, meist in kϋrzeste r Zeit νοn den wilden 
Bestromen wieder fortgerissen werden. Die Griechen selbst bis auf die letzten jahre νiel weniger fϋr Strassen- und Brϋcken
Bauten gethan, als das νerschiedene tϋrkische Regiment in alten Zeiten, ... ausgefahrt hat! 

Ο σημαντικός αυτός επιστήμονας κάνει εδώ σειρά λαθών: Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση παλαιά [έως τον 1 9ο αιώνα;] 

σπίτια, εκκλησίες κα ι γεφύρια κτίζονταν κατά κανόνα από Ηπειρώτες μαστόρους . Αυτοί δε ο ι ίδιοι δίδαξαν και την 

ο ικοδομική σε ντόπιους. Η λαϊκή μνήμη εκείνων των χρόνων δεν θα απόκρυπτε τυχόν παρουσία Τούρκων τεχνιτών. Από 
τον 19ο αιώνα όσα τεκμήρια κατέχουμε για επώνυμους γεφυροποιούς αναφέρονται σε Ηπειρώτες πρωτομαστόρους (: -
1866, Γ εφύρ ι Πλάκας στον Άραχθο, Κώστας Μπέκας από Πράμαντα Τζουμέρκων. Ένα προηγούμενο εκεί του 1863 υπήρ
ξε έργο του «Μαστρογιώργη Κονιτζιώτη» , ενός από τους 4 υποψηφίους Ηπειρώτες κατασκευαστές . -1869-1870, Γ εφύρι 
Κόνιτσας επί Αώου, Ζιώγας (= Γιώργης) Φρόντζος από Πυρσόγιαννη Κόνιτσας.-1892 , Γεφύρ ι Προυσού στον Κρικελιώτη, 

Γιώργης Κολοκύθας από Καστάνιανη Κόνιτσας). Αλλά η αβλεψία Φίλιππσον είναι χειροπιαστή στην περίπτωση του Γεφυ-
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ριού του Μανώλη, που είναι χρονολογημένο έργο 1659 των Ελλήνων πρωτομαστόρων Δημητρίου και Μανώλη βάση επι
γραφής (βλέπε Georgios A.Megas, Die Ballade νοn der Arta-Brϋcke. Thessaloniki: lnstitute for Balkan Studies, 150.1976, σελί

δα 67 και σημ.29 με βιβλιογραφία) . Ως προς τους χορηγούς της δαπάνης κατασκευής γεφυρών είναι γνωστό ότι αυτο ί 

ήσαν Τούρκοι αξιωματούχοι, Έλληνες έμποροι, Κυράδες Οθωμανίδες και Ελληνίδες, Ηγούμενοι και τα υπ' αυτούς Μονα

στήρια ( βλέπε Αργύρης Πετρονώτης, Πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα . Κόνιτσα: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης . 

2001. σελίδες 243-248). Όσο δε για έργα οδοποιίας και γεφυροποιίας (όπως ακόμα σιδηροδρόμων και λιμένων) ε κε ίνης 

της περιόδου, μάλιστα της δεκαετίας 1880-1890, εποχής πρωτοφανούς δημιουργίας (έργων που έως τώρα μας εξυπη

ρετούν) επί κυβερνήσεων Χαριλάου Τρικούπη (1832-1896) ο Φίλιππσον όχι μόνο είναι ακατατόπιστος, αλλά (προφανώς 

χωρίς να το θέλει ) και παραπλανητικός. ( Για τα μεγάλα έργα του Τρικούπη βλέπε : Lydia Tricha, Charilaos Trikoupis et les 
Traνaux Publics. Athenes: Editions Kapon. 2001, = ISBN 960-7237-03-0). 

10. Τοuρκοκρήτες μαστόροι. 

Τουρκοκρήτες εργάστηκαν ως βοηθοί Ελλήνων μαρμαράδων στο Ηράκλειο Κρήτης. 

( Παναγιώτης Ιω . Καμηλάκης, "Οι φορείς της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Κρήτης". Π' καιΖ ' ημερίδα Κρήτης, Ιστο

ρία και Πολιτισμός. Πεπραγμένα. Επιμέλεια έκδοσης: Μιχάλης Καυκαλάς. Αθήνα, Ένωση Γυναικών Κρήτης. 1996. σ. σ . 105-
126, ιδίως σ. 118 σημ . 45). 

Διεύθυνση: 

Αρχιτέκτων Αpγύρης Πετρονώτης. Σόλωνος 99, Τ. Θ. 17083, 54248 Θεσσαλονίκη . Τηλ.: 2310-319545. Φαξ.: 2310-318506 



Des onvries mα οι1s tιιrcs 

Ν ous essayons de presenter ici les maςons turcs pendant 
l'epoque ottomane, c'est a dire avant le regime fonde 

par Moustafa Kemal. En Grece on croyait que les Τ urcs ne 
sΌccupaient pas de la construction des maisons. Excepte les 
spesialistes, on ignorait l'importance des architectures. Seu l 
Mimar Sinan etait largement connu, grace a son oeuvre et 
sans doute, grace a son origine grecque. (voire: Aptullah 
Kuran «Mimar Sinan», Ahmet Rifat «Tϋrk Mimarlari») . 

Nous avons essaye d'examiner ici les cas des turcs ouvriers 
maςons. Effectivement, leur presence en Grece etait rare, 
tandis qu'en Asie Mineure ils etaient relativement nombreux. 
Nous avons constate dans l'ile de Patmos le cas le plus 
ancien et en meme temps tres concret et important. Nous 
avons de la chance puisque des anciennes maisons, datees et 
baties de pierres existent a Patmos jusqιι' a nos jours. Les 
plιιs anciennes datent clιι XVIe siecle. La maison de 
Simandiris a ete faite en 1625 et elle existe a travers les 
siecles, jusqu' a present, presque intacte. Comme d'autres 
anciennes maisons, la maison de Simandiris est actuellement 
habitee (Fig. ΊΑ & Β). Le grec commerςant de Smyrne, 
Aghlaϊnos Moussoudakis, a fait construire la susdite maison a 
une compagnie des macons tιιrcs venus de Smyrne. Bien que 
la maison presente l'arrangement continu-comme les autres 
maisons d' ailleιιrs - il est tres caracteristique que la relation 
fonctionnelle de ses espaces est differente. 

Le 24 octobre 1714, Mehmet Agha a recιι 5 boιιrses pοιιr 

construire deux ponts de pierre: le premiere sitιιe 

approximativement entre Salonique et Larissa et le second 
entre Larissa et I' ίle d' Eubee. 11 est probable qιιe Mehmet 
Agha etait lιιί meme maltre maςon de constrιιct ion des ponts. 
Cette information resulte du code no 8255 de la Bibliotheque 
Marcianne (Archives de Vaϊlos de Constantinople). Un siecle 
plιιs tard, vers 181 Ο, selon la tradition locale, des maςons 
turcs ont construit un pont en Macedoine occidentale (Fig. 
2), a la region de Kozane dans un village nomme 
actuellement Triada (τrin ite) et a l'epoque Petsiani. L' 
information est impressionante car dans la region il y avait a 

Adresse: 

Des ouvries maςons turcs 
Prof., Dr.- lng. Argyres, Petronotis, Υ. Mimar 

(article base a des publications grecqιιes) 
Dedίe a mοπ cher amί et collegue 

Ha/ϋk Sezgin, professeur dΆrchίtecture 

cette epoque des compagnies de maςons chretiens 
renommes. 

Au debut dιι XIXe siecle, selon le poete grec Georghios 
DROSSINIS (1859-1951) on a bati une tour dans le Nord de I' 
lle Eubee. 11 s'agit de la "la tour aιιχ Gοnιι" d' lbraϊn Agha, 
construite par son esclave et maςon Ahmet. Le batiment et la 
composition des ses elements sont tres importants (Fig. 3). 

Natιιrellement le nombre de maςons turcs dans I' Asie 
Mineure et en Anatolie etait plus eleve. C'est une information 
repetee par les refugies chretiens de Cappadoce (Archives dιι 
Centre dΈtudes dΆsie Mineure - 11, rue Kydathinaion, 
Athenes). Ces informations sont publiees en 1980 dans le 
livre de la collaboratrice dιι Centre, Maria Asvesti. Selon ce 
travail qui presente les metiers y exerces par les Grecs, les 
maςons turcs et leιιrs compagnies etainent moins nombreux. 
11 y avait egalement des informations sur les metiers exerςes 
par les Armeniens. Selon le meme livre les maltres maςons 

grecs embaucaient parfois des assistants turcs. 

Et encore a Malacopi, bourgade dans le sud d' Anacou on 
certifie l'existence d'ιιne compagnie de maςons de six 
membres, composee des chretiens et des musulmans. 

D'apres "La liste ele electorale de la ville de Salonique" de 
1915, parmi les hommes qui se montaient au total en 38.305 
personnes et qui naturellement appartenaient a des 
nationalites differentes, ceιιχ qιιί s' occιιpaient de la 
maςonnerie se montaient en 757 (excepte les menuisiers, les 
forgerons, les platriers, et les macaniciens dont la special ite 
en construction terrestre ου navale, ου en forge n' etait pas 
declaree) . Selon la liste il y avait 50 Slaves (Bιιlgares, Serbes, 
Slaves de Macedoine), 99 Tιιrcs, 134 jιιifs, 451 Grecs et, 
enfin, 21 appartenant a d'autres nationalites non constatees. 
La rarete des Armenies (2 personnes) est impressionante, 
ainsi que l'absence des Albanais (sauf si en tant que chretiens 
οιι mιιsιιlmans ils ont ete inscrits parmi les Grecs ou les 
Tιιrcs). Le nombre des maςons jιιifs et turcs est important. 
(Voire la liste nominale des maςons turcs dans l'annexe 1). 

Prof., Dr.-lng. Argyres Petronotis. Solonos 99, Ρ.Ο.Βοχ: 17083, 54248 Thessaloniki . Grece. Tel. + + 302310-319545. Fax.: + + 302310-318506 


