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Εισαγωγικά 

 

Τα Παραρτήματα περιέχουν βοηθητικό υλικό για την ενασχόληση με την νεότερη ιστορία της 
Ξάνθης και τα χάνια της. Με αυτό το σκεπτικό ακολουθούν τα εξής:  

 

Α. Χρονολόγιο για τη νεότερη ιστορία της Ξάνθης, 

Β. Πληροφορίες για τα χάνια της Ξάνθης, 

Γ. Πληροφορίες και φωτογραφίες για το Χάνι Αβέρωφ και 

Δ. Γλωσσάρι όρων σχετικών με τα χάνια. 

 

 

 

Αναλυτική παρουσίαση της Ιστορίας της περιοχής (όχι μόνο της νεότερης) παρέχουν τα 
παρακάτω βιβλία, που αναφέρονται και στην προτεινόμενη βιβλιογραφία του Φακέλου: 

 

Ξανθόπουλος, Π. & Χριστοδούλου, Κ. (επιμ.) (2011). Μικρές ιστορίες της Ξάνθης. Ξάνθεια-Ξάνθη, 
μια ιστορία-ένα ταξίδι. Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης. 

Μπακιρτζής, Χ. & Τριαντάφυλλος, Δ. (2001). Θράκη. ΠΙΟΠ. 

Συλλογικό έργο (1994). Θράκη. Γ.Γ. Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας-Θράκης. 
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Α. Χρονολόγιο για τη νεότερη ιστορία της Ξάνθης 
 

 

Το χρονολόγιο αυτό αναφέρεται κυρίως στη νεότερη ιστορία της Ξάνθης με γενικότερες 
αναφορές σε στοιχεία άλλων περιόδων που επηρέασαν τον εμπορικό της χαρακτήρα διαχρονικά. 

ΠΟΤΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ 

2ος αιώνας π.Χ. Κατασκευή της αρχαίας Εγνατίας Οδού, η οποία περνούσε κοντά από την 
Ξάνθη. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρχαίους στρατιωτικούς και 
εμπορικούς δρόμους, που διατηρήθηκε σε χρήση μέχρι τις αρχές του 20ου 
αιώνα, μια και για περισσότερα από 2000 χρόνια ήταν ο μόνος αξιολόγος 
δρόμος της περιοχής. 

9ος αιώνας μ.Χ. Πρώτη αναφορά Ξάνθειας στις γραπτές πηγές της εποχής. 

14ος αιώνας Η περιοχή εμπλέκεται στους εμφύλιους πολέμους των Βυζαντινών. Η περιοχή 
καταλαμβάνεται σταδιακά από τους Οθωμανούς Τούρκους. 

16ος αιώνας Ο καζάς (επαρχία) του Γενιτζέ Καρασού (Γενισέας) κατοικείται από 40-50.000 
άτομα με το 60% αυτών να είναι μουσουλμάνοι. 

17ος αιώνας Μαζικοί εξισλαμισμοί ορεινών χωριών οροσειράς Ροδόπης. Αρχή της 
καλλιέργειας καπνού και διακίνησή του προς Κων/πολη, Αυστρία και αλλού. 

1829 Ισχυροί σεισμοί και πυρκαγιά καταστρέφουν την Ξάνθη. Η πλειοψηφία των 
κτισμάτων στην παλιά πόλη χρονολογούνται μετά από αυτό το έτος. Οι 
ανάγκες για ανοικοδόμηση νέων κτιρίων καλύπτονται από Ηπειρώτες και 
Δυτικομακεδόνες μαστόρους που εγκαθίστανται μόνιμα στην περιοχή και 
αναπτύσσουν κι άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως η κατασκευή και 
διατήρηση χανιών και το εμπόριο. 

1870 Φωτιά καταστρέφει τη Γενισέα και η πρωτεύουσα της περιοχής μεταφέρεται 
στην Ξάνθη. Αρχή της ανάπτυξης της πόλης. 

1870-1910 Η χρυσή εποχή, η λεγόμενη belle époque, της Ξάνθης με την ακμή να οφείλεται 
στη μονοκαλλιέργεια σχεδόν του καπνού, στην επεξεργασία και εμπορία του. 
Καπνέμποροι και άλλοι επαγγελματίες καταφτάνουν από παντού και 
καταλύουν στα χάνια που πολλαπλασιάζονται. 

1880 Χτίζεται στην Ξάνθη το Χάνι Αβέρωφ από τους αδελφούς Λαλαζήση με 
καταγωγή από την Ήπειρο, όπως αναφέρει η κτητορική επιγραφή που σώζεται 
στην είσοδο επί της οδού Καραολή. 

1891 Η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Κων/πολης περνά από την Ξάνθη και 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. 

1912 Η Ξάνθη απελευθερώνεται από τους Τούρκους και καταλαμβάνεται από 
Βουλγαρικά στρατεύματα (τότε συμμαχικά) στο πλαίσιο του Α’ Βαλκανικού 
Πολέμου: Πρώτη βουλγαρική κατοχή. 

1913 Ελληνικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ξάνθη για 15 μέρες στο πλαίσιο 
του Β’ Βαλκανικού Πολέμου. 
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1913-1919 Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου μετά τη λήξη του Β’ Βαλκανικού Πολέμου 
παραχωρεί τη Δυτική Θράκη στη Βουλγαρία: Δεύτερη Βουλγαρική κατοχή κατά 
την περίοδο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

1919 Σύντομη Διασυμμαχική κατοχή της Θράκης υπό γαλλική διοίκηση. 

1919 Απελευθέρωση της Ξάνθης από τον ελληνικό στρατό, 4 Οκτωβρίου. 

1920 Πλήρης ενσωμάτωση Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Σεβρών. 

1922 Εγκατάσταση στη Θράκη προσφύγων μετά το τέλος της Μικρασιατικής 
εκστρατείας και την ανταλλαγή πληθυσμών. Μεγάλο μέρος τους ασχολήθηκε 
με την καλλιέργεια και επεξεργασία καπνού. 

1941 Ελληνο-γερμανικές μάχες στα οχυρά Εχίνου και Χαϊντούς στο πλαίσιο του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. 

1941-1944 Μετά την παράδοση της χώρας στους Γερμανούς η Θράκη παραχωρείται στους 
Βούλγαρους: Τρίτη Βουλγαρική κατοχή. 

Δεκαετία 1950-60 Σχεδιασμός και κατασκευή ξενοδοχείων ΞΕΝΙΑ (ενός και στην Ξάνθη) από 
αρχιτέκτονες του ΕΟΤ με προϊστάμενο τον Άρη Κωνσταντινίδη. 

1966 Έναρξη Θρακικών Λαογραφικών Γιορτών, ενός θεσμού που μετεξελίχτηκε στο 
Ξανθιώτικο Καρναβάλι και προσελκύει πλήθος κόσμου στην πόλη. 

1973 Ίδρυση ΔΠΘ (Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης). 

1991 Έναρξη Γιορτών Παλιάς Ξάνθης, ενός θεσμού που βασίζεται στην προβολή της 
παλιάς πόλης και προσελκύει πολλούς επισκέπτες. 

1994-2009 Κατασκευή της σύγχρονης Εγνατίας Οδού (συνολικού μήκους 670 χλμ.) που 
περνάει λίγο έξω από την Ξάνθη και αποτελεί σημαντικό στοιχείο τουριστικής 
υποδομής. 
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Β. Πληροφορίες για τα χάνια της Ξάνθης 

 

Τα στοιχεία που παρατίθενται αποτελούν απλά μια εισαγωγή για τα χάνια γενικότερα και τα 
χάνια της Ξάνθης ειδικότερα. Εκτενέστερα στοιχεία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι 
εκπαιδευτικοί στη βιβλιογραφία που παρατίθεται στον Φάκελο. 

 

B.1. Χάνια 

 
Η λέξη «χάνι» προέρχεται από την περσική λέξη «Hân» που σημαίνει ξενώνας, ξενοδοχείο. Τα 

χάνια, μαζί με τα μεγαλύτερα και συνθετότερα καραβάν‐σεράγια (βλ. Γλωσσάρι παρακάτω), 
αποτελούσαν παρόδιους σταθμούς στο δίκτυο μεταφορών της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Χτίζονταν ως λιτά οικοδομήματα μέσα στον ιστό πόλεων ή περιχώρων και φιλοξενούσαν αντί 
αντιτίμου τους ταξιδιώτες, τους εμπόρους μαζί με τα ζώα και τα εμπορεύματά τους. 

Παράλληλα αποτελούσαν μέρος για εμπορική συναλλαγή και πωλήσεις εμπορευμάτων καθώς 
ήταν ένας συνδυασμός σταθμού, αποθηκών, γραφείων, εργαστηρίων, κέντρο ανταλλαγής ιδεών κ.ά. 
Έπαιρναν το  όνομά τους από τον ιδρυτή τους ή από το κύριο προϊόν που πωλούνταν εκεί.  

Τα αστικά χάνια ήταν ο τερματικός σταθμός μιας διαδρομής στην πόλη, συγκεντρώνονταν 
γύρω από το παζάρι, πάνω στους εμπορικούς δρόμους και στις πύλες εισόδου. Ο αριθμός και το 
μέγεθός τους δήλωνε την οικονομική σημασία και την κίνηση της πόλης. Οι ιδιοκτήτες των χανιών 
ονομάζονταν «χαντζήδες», ενώ οι υπηρεσίες στο χάνι ασκούνταν είτε από τον ιδιοκτήτη και την 
οικογένειά του είτε από υπάλληλό του.  

Τα χάνια ήταν συνήθως διώροφα με τα δωμάτια στον όροφο και με κοινόχρηστο χώρο 
επικοινωνίας τον ανοιχτό διάδρομο μπροστά τους, δηλ. το ξύλινο «χαγιάτι». Στο ισόγειο βρίσκονταν 
στάβλοι, αποθήκες εμπορευμάτων και χόρτου και καταστήματα, όπως καπηλειά, φούρνοι, 
μπακάλικα, πεταλωτήδες, πρακτικοί κτηνίατροι κ.ά. Οι ένοικοι έπρεπε να κουβαλούν οι ίδιοι τα 
σκεπάσματά τους.  

Η είσοδός τους, που ήταν αρκετά φαρδιά, για να χωράει τα κάρα που περνούσαν, ασφάλιζε τη 
νύχτα με ξύλινη πόρτα και βαριές σιδερένιες αμπάρες για λόγους ασφαλείας. Υπήρχε κεντρική αυλή 
με κρήνη ή στέρνα για το πότισμα των αλόγων ή/και δέντρο για σκιά. 

 
 

Εικόνα 1: Η είσοδος 
στο Χάνι της Μάλτας 
στη Θεσσαλονίκη, το 
οποίο λειτουργούσε 

από τον 16ο αιώνα ως 
την καταστροφή του 
στην πυρκαγιά του 

1917, Πηγή: συλλογή 
Β. Μαυρομάτη, 

Μυρτσιώτη, Γ. (επιμ.) 
(2001). Παλαιά 
Ξενοδοχεία της 

Θεσσαλονίκης, Επτά 
Ημέρες, 21/10/2001, 

3. 
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Εικόνα 2: Το Χάνι Κορυτσά της Θεσσαλονίκης, άποψη από τον δρόμο. Πηγή: Από τη διπλωματική εργασία των 
Α. Ιωαννίδου και Β. Παπαδοπούλου, Μυρτσιώτη, Γ. (επιμ.) (2001). Παλαιά Ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, 

Επτά Ημέρες, 21/10/2001, 5. 

 

Β.2. Τα Χάνια της Ξάνθης 

 
Στην Ξάνθη τα χάνια κτίστηκαν στο γενικότερο πλαίσιο οικονομικής άνθισης της πόλης στο 

τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, καθώς περίπου στα 1870 μεταφέρθηκε η έδρα της επαρχίας 
από τη Γενισέα στην Ξάνθη, μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά στην πρώτη. 

Η ανάπτυξη της καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας των φημισμένων καπνών της 
περιοχής έδωσε τεράστια ώθηση στην εμπορική και οικονομική δραστηριότητα. Απαραίτητο 
συμπλήρωμα της τελευταίας υπήρξαν τα χάνια όπου διέμεναν παραγωγοί, έμποροι, αγωγιάτες κ.ά. 
που επισκέπτονταν την πόλη για δουλειές. 

Τα 53 χάνια που καταγράφηκαν στην Ξάνθη (βλ. Εικόνα 3) κτίστηκαν κυρίως στο β’ μισό του 
19ου αιώνα από Ηπειρώτες μάστορες. Ακολουθούσαν συνήθως έναν κατασκευαστικό τύπο που 
περιλάμβανε «φούρνο, μαγαζί και χάνι». Παράλληλα, κοντά στα χάνια άλλοι τεχνίτες κι έμποροι 
έστηναν τα δικά τους παραπήγματα ή καταστήματα που υπηρετούσαν τις ανάγκες και επιθυμίες 
αυτών που ταξίδευαν και κατέλυαν στα χάνια (εμπόρους, αγρότες, ταξιδιώτες κ.ά.). 

Τα χάνια αποτέλεσαν για την Ξάνθη το πρώτο άπλωμά της έξω από τα μέχρι τότε όριά της, 
καθώς σχεδόν μέχρι το 1875 η πόλη ήταν βασικά περιορισμένη στη γνωστή σήμερα παλιά Ξάνθη. 
Έδωσαν, λοιπόν, την ευκαιρία να εξαπλωθεί η πόλη προς τα νότια με κέντρο τον χώρο της 
σημερινής κεντρικής πλατείας. Εκεί υπήρχε τούρκικο τζαμί μπροστά στο οποίο γινόταν υπαίθριο 
παζάρι. Στην Εικόνα 3 φαίνεται η κατανομή των χανιών στον ιστό της πόλης κατά την περίοδο της 
ιδιαίτερης ακμής της (1870-1910). 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:nat.michailidou@yahoo.gr
http://guideinthrace.com/gr/protaseis/Entries/2013/10/23_Protaseis_gia_scholeia.html


Νατάσα Μιχαηλίδου  nat.michailidou@yahoo.gr 
αρχαιολόγος-μουσειολόγος-ξεναγός, ΜΑ www.guideinthrace.com 
6976 478073, 25410 91973 facebook: mikroi.arxaiologoi.thrakis 

  «Παραμυθο-ξενάγηση στο Χάνι Αβέρωφ» 
  Παραρτήματα 
  σελίδα 8 από 16 

Εικόνα 3: Η κατανομή των 53 χανιών στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, Πηγή: Γεωργαντζής, Π.  (1983). Τα 
χάνια της Ξάνθης και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της πόλης, Θρακικά Χρονικά, 38, 132. 
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Γ. Πληροφορίες και φωτογραφίες για το Χάνι Αβέρωφ 

 
Γ.1. Το Χάνι Αβέρωφ 

 
Το Χάνι Αβέρωφ (ή Πανδοχείον Ύπνου ή Ξενώνας όπως λεγόταν κατά καιρούς) κτίστηκε στην 

Ξάνθη το 1880 από τους αδελφούς Λαλα-Ζήση. Η οικογένειά τους είχε καταγωγή από την Ήπειρο. 
Σχετική κτητορική επιγραφή σώζεται στην είσοδο του χανιού επί της οδού Μ. Καραολή.  

Το χάνι αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα του «ηπειρωτικού τύπου» καθώς είναι ένα χάνι με 
κεντρική αυλή, όροφο με τα δωμάτια και καταστήματα στο ισόγειο, που είναι στραμμένα προς τον 
δρόμο. 

Στην αρχική του μορφή το Χάνι Αβέρωφ καταλάμβανε έναν χώρο 3048 m2 μεταξύ των οδών 
Τσιμισκή, Δαγκλή και Μ. Καραολή και είχε 23 καταστήματα. Σήμερα διασώζεται περίπου το 1/3 από 
το αρχικό οικοδόμημα (Εικόνα 4, τμήμα Γ). 

 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 4: Τοπογραφικό 
διάγραμμα Ιανουαρίου 2000 
πρώην Πανδοχείου «Αβέρωφ», 
Κλίμαξ 1:500  

(Τμήμα Α, Β και Γ. Αναφέρεται 
λανθασμένα για το αρχικό τμήμα 
Γ που σώζεται ως σήμερα ότι 
κατεδαφίστηκε και ανεγείρεται 
οικοδομή) 

Πηγή: Εξάρχου, Θ. (2006). Ξάνθη. 
Εμπορικό κέντρο. Τελεία και 
παύλα, σελ. 60. 
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Η αυλή του είναι στρωμμένη με χοντρό λιθόστρωτο δάπεδο, στο κέντρο της οποίας υπήρχε μια 
κρήνη και ένας παλιός πλάτανος που ξεριζώθηκε. Στη θέση του τελευταίου φυτεύτηκε πρόσφατα 
ένας καινούριος, που όμως έχει ξεραθεί. 

Απομεινάρι των μαγαζιών του χανιού στην αυλή είναι το μαγαζάκι ζαχαρωτών που έχει την ίδια 
χρήση από το 1955. Στην οδό Μ. Καραολή υπάρχει ένα κατάστημα ενδυμάτων με την ονομασία 
Lalazisis, ιδιοκτησίας απογόνου της οικογένειας των αρχικών ιδιοκτητών. 

 

Γ.2. Φωτογραφίες 
 

Οι φωτογραφίες είναι της υπογράφουσας, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. 

 

 

 

Εικόνα 5: Η οδός Δαγκλή, το 
μεγαλύτερο μέρος της οποίας 
καταλάμβανε το Χάνι Αβέρωφ 
από το ύψος της Λέσχης 
αξιωματικών ως την Τσιμισκή. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Η είσοδος στο Χάνι 
Αβέρωφ (ή Πανδοχείον Ύπνου) 
από την οδό Δαγκλή στις αρχές 
του 1970 (Αρχείο Τάσου 
Τεφρωνίδη 
https://www.facebook.com/ph
oto.php?fbid=10201794014685
257&set=p.1020179401468525
7&type=1&theater). 
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Εικόνα 7 (αριστερά): Το Κτίριο Αβέρωφ, που 
κτίστηκε πάνω σε κατεδαφισμένο τμήμα από το 
Χάνι Αβέρωφ (τμήμα Β Εικόνας 4). 

Εικόνα 8 (δεξιά): Η εσωτερική αυλή και τμήμα από 
το Χάνι Αβέρωφ, από την αρχική του μορφή, όπως 
διατηρείται σήμερα. 

 

 

Εικόνα 9: Η εσωτερική αυλή με 
κατάστημα στις αρχές του 1970, η 
έξοδος που οδηγούσε στην οδό Δαγκλή 
και πάνω ο διάδρομος που οδηγούσε 
στα δωμάτια (Αρχείο Τάσου Τεφρωνίδη 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10201794033685732&set=p.10201
794033685732&type=1&theater).  

 

 

 

 

Εικόνα 10: Η εσωτερική αυλή με 
κατάστημα, όπως διατηρείται σήμερα 
και το σύγχρονο κτίριο Αβέρωφ, που 
σώζει ακόμα δίοδο προς την οδό 
Δαγκλή.  
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Εικόνα 11: Η είσοδος από την οδό 
Καραολή που σώζει την κτητορική 
επιγραφή και καταστήματα (Αρχείο 
Τάσου Τεφρωνίδη) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12 (αριστερά): Η είσοδος από 
την οδό Καραολή σήμερα με την 
κτητορική επιγραφή και καταστήματα 
εκατέρωθεν. 

Εικόνα 13 (πάνω): Η κτητορική 
επιγραφή πάνω από την είσοδο στην 
οδό Καραολή.  

 

 

 

Εικόνα 14: Γεώργιος και Άννα Αλεξίου 
Λαλαζήση, από την οικογένεια των 
αρχικών ιδιοκτητών. Πηγή: Εξάρχου, 
Θ. (2002). Οι Ηπειρώτες στην Ξάνθη. 
Αδελφότητα Ηπειρωτών Νομού 
Ξάνθης, 95. 
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Δ. Γλωσσάρι όρων σχετικών με τα χάνια 

 

Σε αυτό το παράρτημα παρέχεται ένα γλωσσάρι βασικών όρων που χρησιμοποιούνται στην 
εκπαιδευτική ξενάγηση. Οι όροι επεξηγούνται και, όπου υπάρχει δυνατότητα, παρέχεται και σχετική 
εικόνα. 

Η επεξήγηση των όρων αυτών βασίστηκε στη βιβλιογραφία που παρατίθεται στον Φάκελο για 
τον Εκπαιδευτικό, στο ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής1 και στο Γλωσσάρι του βιβλίου 
«Αρχαιολογία» από τις Εκδόσεις Καπόν. 

 

 

Αγωγιάτης: Επαγγελματίας που κάνει μεταφορές με φορτηγό ζώο, με μουλάρια ή άλογα. 

Αγώι ή Αγώγι: Η διαδρομή που κάνει κάποιος επαγγελματίας με φορτηγό ζώο ή αμάξι για να 
μεταφέρει κάποιον ή κάτι με αμοιβή, καθώς και το σχετικό φορτίο. Τα αγωγιάτικα νοούνται ως 
τα μεταφορικά έξοδα. 

Ακίνητα μνημεία: Σύμφωνα με τον νόμο 3028/2002 «Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που 
υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον 
πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της 
θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς 
βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι 
εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν 
αναπόσταστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον τους. Ως κινητά μνημεία νοούνται 
τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα». 

   

Εικόνα 15: Αριστερά η Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης (ακίνητο μνημείο). 
Δεξιά εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου Σταυρούπολης (κινητά μνημεία)  
http://www.xanthipress.gr/wp-content/uploads/2012/01/pinakothiki.jpg και 

http://www.stavroupolis.gr/images/content/252_4.jpg. 

 

 
1 http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html 
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Αρχαιολογία: Κλάδος της Ανθρωπολογίας, που μελετά τον ανθρώπινο πολιτισμό του παρελθόντος 
μέσω των υλικών καταλοίπων του. Χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνικές και μεθόδους για την 
εύρεση και κατανόηση των καταλοίπων του παρελθόντος. Υπάρχουν διάφοροι επιμέρους 
κλάδοι της Αρχαιολογίας, όπως α) η Ενάλια, που ασχολείται με την υποβρύχια αρχαιολογική 
έρευνα, β) η Πειραματική, που προσπαθεί να αναπαράγει τεχνικές παραγωγής του 
παρελθόντος, γ) η Βιοαρχαιολογία, που μελετά τα βιολογικά υπολείμματα σε έναν 
αρχαιολογικό χώρο, όπως οστά, σπόρους κ.ά., δ) η Γεωαρχαιολογία, που ασχολείται με τις 
φυσικές διεργασίες που επηρεάζουν τις αρχαιολογικές θέσεις, ε) η Περιβαλλοντική 
αρχαιολογία, που μελετά την επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο διαχρονικά κ.ά. 

Αρχαιότητες: Σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο αρχαιότητες θεωρούνται «πάντα ανεξαιρέτως τά 
έργα τής Aρχιτεκτονικής, Γλυπτικής, Γραφικής και οιασδήποτε ... Tέχνης ... οικοδομήματα καί 
αρχιτεκτονικά μνημεία, λίθοι μετά γλυφής τινος εκ τών μνημείων τούτων προερχόμενοι καί 
βάθρα, υδραγωγεία, οδοί, τείχη, τάφοι, λαξεύματα, αγάλματα, ανάγλυφα, ειδώλια, επιγραφαί, 
ζωγραφίαι, ψηφοθετήματα, αγγεία, όπλα, κοσμήματα και άλλα εξ οιασδήποτε ύλης έργα καί 
σκεύη, δακτυλιόλιθοι, νομίσματα. Kαί τά αντικείμενα τά προερχόμενα εκ τής αρχαιοτάτης 
εποχής τού Xριστιανισμού καί τού μεσαιωνικού ελληνισμού δέν εξαιρούνται ...» 

Καπηλειό: Λαϊκή ταβέρνα όπου σέρβιραν φαγητό και ποτό. 

Καραβαν σαράι ή καραβαν σεράι: Στην κυριολεξία ήταν το «παλάτι των καραβανιών», ένα μεγάλο 
και σύνθετο κατάλυμα για τους ταξιδιώτες και για τα υποζύγια των καραβανιών. Βρισκόταν 
πάνω σε εμπορικούς δρόμους, μέσα στις πόλεις ή σε σταθμούς εκτός, είχε βαριές αναλογίες 
και μεγάλη έκταση και ήταν πολυτελέστερο από τα χάνια. Η παραμονή των ταξιδιωτών ήταν 
περιορισμένη σε αυτό (ως 3 μέρες) και παρεχόταν χωρίς αντίτιμο για όλους ανεξαρτήτως, στο 
πλαίσιο στήριξης της εμπορικής οικονομίας. Τα κτίσματα αυτά είχαν τυπική διάταξη, μια 
εσωτερική αυλή με κρήνη, με χώρους στο ισόγειο για τα υποζύγια και τα εμπορεύματα και 
στοά στον όροφο (ή στους ορόφους) όπου παρατάσσονταν δωμάτια με τζάκι. Τα οθωμανικά 
αυτά κτίρια βασίστηκαν στα αντίστοιχα σελτζουκικά του 13ου αιώνα. 

 
 

Εικόνα 16: Εσωτερική αυλή σε καραβάν σαράι, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. Πηγή: Μπρούσκαρη, Ε. (2008). Η 
Οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, ΥΠΠΟ, 54. 
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Καραβάνι: Έμποροι και γενικότερα ταξιδιώτες που 

ταξίδευαν ομαδικά για λόγους ασφαλείας, σε 
ακατοίκητες περιοχές και σε ερήμους, με 
υποζύγια και κυρίως με καμήλες. 

 
 

 
 

 
Κάτοψη: Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κτιρίων 
και γενικότερα ακίνητων ευρημάτων σε 
οριζόντιο επίπεδο από ψηλά. Διακρίνονται 
οι διάφοροι χώροι τους και οι διαστάσεις 
τους. Για την καλύτερη απόδοση ενός 
κτιρίου αποδίδονται περισσότερες της μίας 
κατόψεις, π.χ. όλων των ορόφων. 
 

 

Μακέτα: Το προσχέδιο, συνήθως σε 
μικρότερες διαστάσεις, ενός 
οικοδομήματος, μηχανήματος ή άλλης 
κατασκευής. Για τη δημιουργία τους 
χρησιμοποιούνται διάφορες ύλες 
όπως χαρτόνι, ξύλο, πλαστικές ύλες, 
χρώματα κ.ά. Μακέτες μπορούν να 
κατασκευαστούν και στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή με την βοήθεια 
εξειδικευμένων προγραμμάτων. 

 

Εικόνα 17: Πορεία καραβανιού στα ορεινά της 
Ροδόπης, 1819. Έγχρωμη χαλκογραφία. Σχέδιο Mayer. 
Πηγή: Mayer, L., Interesting views in Turkey, London 
1819, πιν. 18. Αθήνα, Συλλογή Ευστ. Φινόπουλου 
http://www.ime.gr/projects/migration/15-
19/gr/v3/photo/central_karavani.html   

Εικόνα 18: Κάτοψη του ορόφου στην αρχική του 
μορφή από το χάνι των οδών Μαλετσίδου και 
Μαυρομιχάλη στην Ξάνθη, 
http://www.greekarchitects.gr/images/news/di
plomatiki.2009.35.5.jpg  

Εικόνα 19: Μακέτα από το χάνι των οδών Μαλετσίδου και Μαυρομιχάλη στην Ξάνθη, 
http://www.greekarchitects.gr/images/news/diplomatiki.2009.35.6.jpg  
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Πανδοχείο: Τύπος λαϊκού ξενοδοχείου παλαιότερων εποχών, που πρόσφερε, με πληρωμή, 
κατάλυμα για ύπνο και φαγητό σε ταξιδιώτες. 

Συντήρηση: Επιστήμη που συμπορεύεται με την αρχαιολογία και συντελεί στον καθαρισμό, στη 
συντήρηση και αποκατάσταση των κινητών και ακίνητων ευρημάτων μιας ανασκαφής. 

Χάνι: Κτίριο με μεγάλη εσωτερική αυλή, όπου στάθμευαν και διανυκτέρευαν οι ταξιδιώτες και τα 
ζώα τους με κάποιο αντίτιμο. Χρησίμευαν ως ασφαλείς χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων, ως 
χώροι εμπορικών συναλλαγών και ανταλλαγής ιδεών. Επίσης, τα χάνια χρησίμευαν και ως 
μόνιμες κατοικίες. Πολλές φορές στο ισόγειο λειτουργούσαν καπηλειά. Σήμερα ο όρος 
χρησιμοποιείται μειωτικά για ξενοδοχείο χωρίς στοιχειώδη καθαριότητα και στοιχειώδεις 
ανέσεις. 

Χανιτζής ή Χαντζής: Ο πανδοχέας, ο διαχειριστής του χανιού, που μπορεί να ταυτιζόταν με τον 
ιδιοκτήτη του ή όχι. Είχε το δωμάτιό του συνήθως πάνω από είσοδο του χανιού, για να την 
ελέγχει. 
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