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Τα ΧαµάµΤα ΧαµάµΤα ΧαµάµΤα ΧαµάµΤα ΧαµάµΤα ΧαµάµΤα ΧαµάµΤα Χαµάµ

Καθαρισμός του σώματος κι 
εξαγνισμός της ψυχής, 
μυστικισμός κι απόλαυση. 
Μέσα από την τελετουργική 
διαδικασία του χαμάμ, η δύση 
υποκλίνεται στην ανατολή 
εδώ κι αιώνες. Από το Μαρόκο 
ως την Τουρκία κι από την 
Ελλάδα ως την Ισπανία, τα 

• Για παράδειγµα, οι κυράδες 
έδιναν εκεί ραντεβού µε τις 
φίλες τους, κι ειδοποιούσαν 
πρωτύτερα τις χαµαµτζούδες 
να τους κρατήσουν ένα 
καµαράκι (αποδυτήριο).

Ελλάδα ως την Ισπανία, τα 
χαμάμ αποτέλεσαν μνημεία 
σπάνιας αρχιτεκτονικής που 
λειτούργησαν όχι μόνο ως 
δημόσια λουτρά αλλά κι ως 
χώροι χαλάρωσης, κατάνυξης 
και κρυφών εκμυστηρεύσεων. 
Ήταν, στη ζωή των ανθρώπων 
στα μέρη μας, υπόθεση με 
πλατύ κοινωνικοπνευματικό 
χαρακτήρα, κι είχε πάρει στην 
πράξη μορφή τελετουργική.



Ρόλος στην Οθωµανική θρησκείαΡόλος στην Οθωµανική θρησκεία
• Τα Οθωµανικά λουτρά κτίστηκαν 

στα κέντρα των πόλεων, στις 

περιοχές της αγοράς κι 

αποτελούσαν χώρους 

ανάπαυσης, υγιεινής αλλά και 

θεραπείας για διάφορες παθήσεις, 

χώροι συναναστροφής και 

διασκέδασης των ανδρών και 

χωριστά των γυναικών. Ειδικά για χωριστά των γυναικών. Ειδικά για 

τις γυναίκες ήταν οι µόνοι τέτοιοι 

χώροι έξω από το σπίτι. Οι 

επισκέψεις στα χαµάµ ήταν 

τακτικές ως και µια φορά την 

βδοµάδα και ήταν απαραίτητες σε 

χαρακτηριστικές στιγµές των 

µουσουλµάνων. Ειδικά οι γυναίκες 

περνούσαν εκεί µέσα πολλές 

ώρες. Παρέµεναν και µετά το 

λούσιµο για να διασκεδάσουν µε 

χορούς, τραγούδια κι όργανα.



Ρόλος στην Οθωµανική θρησκείαΡόλος στην Οθωµανική θρησκεία

Τα χαµάµ χαρακτηρίστηκαν
««««καφενεία της ππππόλης» » » » κι ήταν
αππππό τα ππππρώτα έργα ππππου
έφτιαχναν οι Οθωµανοί µόλις
κατακτούσαν µια ππππόλη, , , , καθώς
θεωρούσαν ότι η λούση
εξαλείφει τα αµαρτήµατα της
ψυχής. . . . Στις ππππόλεις των
Βαλκανίων οι Οθωµανοί άφησανΒαλκανίων οι Οθωµανοί άφησαν
το απππποτύππππωµα της δικής τους
κουλτούρας και µετέφεραν
αρκετά αππππό τα ππππολιτιστικά
γνωρίσµατα τους απ’ π’ π’ π’ την
Ανατολία. . . . Αφοµοίωσαν ωστόσο
και ππππολλά απ’ π’ π’ π’ αυτά ππππου βρήκαν
στις κατακτηµένες ππππεριοχές, , , , 

αναππππτύσσοντας στη συνέχεια
έναν ππππολυππππολιτισµικό
χαρακτήρα....



ΤυΤυππολογίαολογία τωντων ΧαµάµΧαµάµ

Τα µεγάλα κι επιβλητικά χαµάµ Τα µεγάλα κι επιβλητικά χαµάµ Τα µεγάλα κι επιβλητικά χαµάµ Τα µεγάλα κι επιβλητικά χαµάµ 
καλύπτονται µε µεγάλους καλύπτονται µε µεγάλους καλύπτονται µε µεγάλους καλύπτονται µε µεγάλους 
ηµισφαιρικούς τρούλους,ηµισφαιρικούς τρούλους,ηµισφαιρικούς τρούλους,ηµισφαιρικούς τρούλους,

ειδικά στις αίθουσες των ειδικά στις αίθουσες των ειδικά στις αίθουσες των ειδικά στις αίθουσες των 
αποδυτηρίων, που το µέγεθος αποδυτηρίων, που το µέγεθος αποδυτηρίων, που το µέγεθος αποδυτηρίων, που το µέγεθος αποδυτηρίων, που το µέγεθος αποδυτηρίων, που το µέγεθος αποδυτηρίων, που το µέγεθος αποδυτηρίων, που το µέγεθος 
τους µπορούσε να συγκριθεί τους µπορούσε να συγκριθεί τους µπορούσε να συγκριθεί τους µπορούσε να συγκριθεί 
µε τους αντίστοιχους µε τους αντίστοιχους µε τους αντίστοιχους µε τους αντίστοιχους 
τρούλους των µεγαλύτερων τρούλους των µεγαλύτερων τρούλους των µεγαλύτερων τρούλους των µεγαλύτερων 
τζαµιών στην Ελλάδα. Οι τζαµιών στην Ελλάδα. Οι τζαµιών στην Ελλάδα. Οι τζαµιών στην Ελλάδα. Οι 
µεγάλες τετράγωνες αίθουσες µεγάλες τετράγωνες αίθουσες µεγάλες τετράγωνες αίθουσες µεγάλες τετράγωνες αίθουσες 
των αποδυτηρίων είχαν των αποδυτηρίων είχαν των αποδυτηρίων είχαν των αποδυτηρίων είχαν 
συνήθως σιντριβάνι στο συνήθως σιντριβάνι στο συνήθως σιντριβάνι στο συνήθως σιντριβάνι στο 
κέντρο, ενώ ακολουθούσαν οι κέντρο, ενώ ακολουθούσαν οι κέντρο, ενώ ακολουθούσαν οι κέντρο, ενώ ακολουθούσαν οι 
χλιαροί και ζεστοί χώροι.χλιαροί και ζεστοί χώροι.χλιαροί και ζεστοί χώροι.χλιαροί και ζεστοί χώροι.



ΕυρωΕυρω̟̟αίοιαίοι ΠεριηγητέςΠεριηγητές
• Σε εποχές που οι Ευρωπαίοι δεν είχαν 

καθόλου καλές σχέσεις µε το νερό, τη λούση 

και πόσο µάλλον µε αντίστοιχους δηµόσιους 

χώρους, στην Ανατολή η «ροή» ύδατος προς 

καθαρισµό και η «ρευστή» και «ρέουσα» 

συναναστροφή των ατόµων ενοποιούσε σε 

ιδανικούς δηµόσιους χώρους την καθαρή 

σάρκα µε της ψυχής την ευεξία. Στα 

ταξιδιωτικά χρόνια που µας κληροδότησαν οι 

Ευρωπαίοι περιηγητές  µνηµονεύουν τον 

πολυδιάστατο ρόλο των λουτρών ήδη από την 

αρχαιότητα, καθώς και τους άρρηκτα αρχαιότητα, καθώς και τους άρρηκτα 

συνδεδεµένους λόγους υγείας και υγιεινής, 

συναναστροφής και απόλαυσης, ψυχαγωγίας 

και καλλωπισµού. Όταν τα ταξίδια στον 

Οθωµανικό χώρο και οι εκδόσεις των 

περιηγητικών εντυπώσεων πυκνώνουν τον 

16ο αιώνα τα λουτρά γίνονται πόλος έλξης. 

Τότε χρησιµοποιούνται από πολλούς 

περιηγητές σαν ένα κλειδί που τους δίνει την 

ευχέρεια να παρεισφρήσουν και να 

περιπλανηθούν σε αυτούς τους χώρους να 

έρθουν σε τριβή και να γνωρίσουν άλλο 

κόσµο, να συγχρωτιστούν τις άλλες 

εθνότητες, σε άγνωστους τόπους, µε 

άγνωστες γλώσσες και να αφεθούν στα χέρια 

των λουτράρηδων.



Λουτρά στην Τέχνη & ΛογοτεχνίαΛουτρά στην Τέχνη & Λογοτεχνία

• Το ανατολίτικο λουτρό ή χαµάµ 

κατέχει µια ιδιαίτερη θέση στην 

εικονογραφία του 

οριενταλισµού, της ζωγραφικής 

δηλαδή των ανατολίτικων 

θεµάτων του 19ου αιώνα 

(παζάρια, σκλαβοπάζαρα, (παζάρια, σκλαβοπάζαρα, 

χαρέµια, σκηνές κυνηγιού ή 

προσευχής). Παρουσιάζονται 

γυναίκες στο χαµάµ γύρω από 

τη δεξαµενή του νερού να 

κάνουν το µπάνιο τους ή να 

ξεκουράζονται, ευτυχείς για την 

ανεµελιά τους µες στην 

ατέλειωτη µονοτονία των 

ηµερών. 



Λουτρά στην ΕλλάδαΛουτρά στην Ελλάδα

• Αυτό που δεν γνωρίζουµε µε 
ακρίβεια είναι ο αριθµός των 
λουτρών σε όλη την Ελλάδα, καθώς 
υπάρχουν πηγές που λένε ότι τα 
χαµάµ που διασώζονται σήµερα 
είναι 76, κι άλλες που υποστηρίζουν 
πως είναι 90. Αυτό που σίγουρα 
γνωρίζουµε είναι ότι µόλις 14 από 
αυτά έχουν αποκατασταθεί ως αυτά έχουν αποκατασταθεί ως 
µνηµεία, κι ότι µόνο 2 εξακολουθούν 
να λειτουργούν ως λουτρά (ένα στο 
νησί της Ρόδου κι ένα στην Πάτρα) 
καθώς τα υπόλοιπα είναι είτε έρηµα 
είτε έτοιµα να γκρεµιστούν. Τα 
περισσότερα που έχουν διασωθεί 
είναι µικρών διαστάσεων. Το χαµάµ 
που έχουµε την τιµή να φιλοξενούµε 
στο νησί µας είναι αυτό στο κάστρο 
της Χίου, το οποίο βρίσκεται  υπό 
συντήρηση.
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