ΕΝΤΙΡΝΕ
Edirne
(ΕDİRNE)

Μην Παραλείψετε Να…
Πρίν αποχωρίσετε από την Ed rne να…
Περιηγηθείτε στο Σελίμιγιε Τζαμί, το κιουλιγιέ
Μπεγιάζιτ (συγκρότημα κτιρίων τζαμιού), το Ουτς
Σερεφελί Τζαμί, το Παλιό Τζαμί και την Κλειστή
Αγορά Αλί Πασά.
Δείτε το Μουσείο Υγείας, το Μνημείο Λοζάνης.
Δείτε το Σάρος, το εσωτερικό του Κάστρου και το
Καράαγατς.
Φάτε στην όχθη του Μέριτς και να γευθείτε το
τηγανητό συκωτάκι της Ed�rne.
Πάρετε πάστα αμυγδάλου, καραμέλες ντεβά-ι
μισκ, φρουτοσάπουνα και άσπρο τυρί.
Μην επιστρέψετε από την Ed�rne χωρίς να πάρετε
μέρος στους Αγώνες Πάλης με Λάδι και τις
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Κίρκπιναρ που
διοργανώνονται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα
του Ιουνίου και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου
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H Ed�rne που βρίσκεται στον θρακικό τμήμα της
περιοχής Μάρμαρα και είναι μία συνοριακή
πόλη, συνορεύει στα βόρεια με τη Βουλγαρία,
στα δυτικά με τη Ελλάδα, στα νότια με τα
Δαρδανέλια και το Αιγαίον και στα ανατολικά με
τις Σαράνταεκκλησίες και το Κιρκλάρελι. Η
Ed�rne εξαπλώνεται στα δυτικά μέχρι τον ποταμό
Έβρο, στα βόρεια μέχρι τα σύνορα της
Βουλγαρίας και στα νότια μέχρι τον κόλπο
Σάρου. Η πόλη συνδέει την Τουρκία με τις έξι
συνοριακές πύλες μέσω της Βουλγαρίας και της
Ελλάδας και γι› αυτό έχει στρατηγική σημασία
και απέχει μόλις 225 χιλιόμετρα από την
İstanbul.
O νομός δεν έχει πολλά υψώματα και το πιο
υψώμετρο σημείο του είναι το Όρος Χισάρλικ το
οποίο έχει ύψωμα 385 μέτρα. Ο ποταμός Έβρος
έχει πολλούς παραποτάμους και οι βασικότεροι
απ› αυτούς είναι οι ποταμοί Άρδα, Τούντζα και
Έργκενε. Οι πεδιάδες Καζανόβα και Ύψαλα
έχουν παραγωγικά χώματα προσχώσεων και
βρίσκονται στις όχθες του Έβρου. Συνήθως στην
Ed�re επικρατεί το μεσογειακό κλίμα όμως στο
νότιο τμήμα της ο χειμώνας είναι εύκρατος και
πηγαίνοντας προς το βόρρειο τμήμα της πόλης
τον χειμώνα κάνει πολύ κρύο και σε αυτό το
τμήμα κυριαρχεί το ηπειρωτικό κλίμα που έρχετε
από τα Βαλκάνια. Η θερμοκρασία της πόλης κατά
μέσον όρον είναι C013. Οι επαρχίες της Ed�rne
είναι το Ένεζ, η Κεσάνη, τα Ύψαλα, το Μέριτς,
η Μακριά Γέφυρα το Ουζούνκιοπρου, το Χάβσα,
το Λαλάπασα και το Σιούλογλου.
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Η Ιστορία της Ed�rne
Σύμφωνα με διάφορες ιστορικές πηγές, η
Ed�rne που θεωρείται ότι είχε κατοικηθεί
από τους Θράκες, στη ρωμαϊκή περίοδο έγινε
κέντρο συγκοινωνιών και εμπορίου που κράτησε σε
όλη την διάρκεια των αιώνων. Τον 2ο αιώνα π.Χ.
ανακαινίστηκε με δαπάνες του αυτοκράτορα Αδριανού
που της έδωσε και το όνομά του. Η Ed�rne
έζησε τις πιο λαμπρές εποχές της κατά τον 2ο και
3ο αιώνα π.Χ. και από τον 4ο αιώνα π.Χ. έμεινε στο
κέντρο πολλών πολέμων. Κατά την βυζαντινή εποχή η
Ed�rne που πολιορκήθηκε από τους Άβαρους,
Γότθους και Βούλγαρους που προσπάθησαν αρκετές
φορές να την κατακτήσουν, το 1361 κατακτιέται από
τους Τούρκους. Ο Οθωμανός Σουλτάνος
Μουράτ Α› αλλάζει το όνομα
της πόλης ως Εντίρνε
και το 1365
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γίνεται ύστερα από την Προύσα η δεύτερη πρωτεύουσα
των Οθωμάνων. Όμως μετά την κατάκτηση της
İstanbul το 1453 χάνει αυτόν τον τίτλο και
μετατρέπεται στο δεύτερο κέντρο της αυτοκρατορίας.
Έτσι συνεχίζει την εξέλιξη της ως πόλη της επιστήμης,
του πολιτισμού και της τέχνης.
Μετά την κήρυξη της İstanbul ως
πρωτεύουσας ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής
άρχισε την εκστρατεία κατά το Βελιγράδι από την
Ed�rne και έτσι χτίστηκαν υδραγωγεία και
υδραυλικά συστήματα. Κατά την περίοδο του Σελίμ Β›
άρχισε να κτίζεται το Σελίμιγιε Τζαμί. Παρ’ όλο ότι για
εκατοντάδες χρόνια υπήρχε ειρήνη και γαλήνη στην
περιοχή, από τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα άρχισαν
να συμβαίνουν μερικές αναταραχές. Η Ed�rne
μετά τους ρωσο-τουρκικούς πολέμους του 1828-29 και
του 1877-78 κατακτήθηκε μερικές φορές. Κατά την
διάρκεια των βαλκανικών πολέμων οι Βούλγαροι την
κατέλαβαν το 1912-13 ενώ το 1920 την κατέλαβαν οι
Έλληνες. Αυτή η περίοδος κατακτήσεων τερματίζεται
το 1923 με τη Συνθήκη της Λωζάνης, σχηματίζονται
τα σημερινά βόρεια σύνορα της Τουρκίας και η
Ed�rne γίνεται μια πύλη προς την Ευρώπη.
H Ed�rne έχει ένα μεγαλοπρεπές οθωμανικό
ιστορικό παρελθόν κι έτσι είναι σαν έναν «ζωντανό
οθωμανό». H Ed�rne που μοιάζει σ’ ένα
ανοιχτό μουσείο που έχει μέσα του τζαμιά, καραβάνσεράι, γέφυρες, θρησκευτικά σχολεία και άλλα
ιστορικά κτήρια σας υποδέχετε πρώτα απ’ όλα με
τους υπέροχους μιναρέδες του Σελίμιγιε Τζαμί.
H Ed�rne έμεινε ως πρωτεύουσα της
οθωμανικής αυτοκρατορίας για περίπου 100 χρόνια
και έτσι απέδειξε τις εξαιρετικές της τεχνικές
ικανότητες, τον πολιτισμό και τη δεξιοτεχνία
της, αφού με μεγάλη επιτυχία ανέγειρε πολύ
σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα. Πριν και
μετά τη άλωση της İstanbul
διοργανώθηκαν θριαμβικοί εορτασμοί
νίκης, περιτομής (σουνετιού) και γάμου
στην Ed�rne που ονομάστηκε
στην ιστορία ως «Ακριτική Πόλη» και
«Πύλη Ευτυχίας (Ντερί Σααντέτ)».
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Τα Τζαμιά και τα Κιουλιγιέ
(συγκροτήματα κτιρίων)
Το παλαιότερο αρχιτεκτονικό κτίριο της πόλης ύστερα
από το τζαμί του Γιλντιρίμ Μπεγιάζιτ (Μπεγιάζιτ Α›)
(1397) είναι το Εσκί Τζαμί (Παλαιό Τζαμί) το όποιο
άρχισε να χτίζεται από τον Τσελεμπί Μεχμέτ το 1403 και
εγκαινιάστηκε από τον Τσελεμπί Σουλεϊμάν το 1414. Επίσης
ο αρχιτέκτονας του κτηρίου που βρίσκεται απέναντι από
το Σελίμιγιε Τζαμί είναι ο Χατζί Αλααττίν από το Ικόνιο
κι αυτός που εκτέλεσε αυτή την αποστολή ήταν ο Ομέρ
Μπιν Ιμπραχίμ. Δυστυχώς από το συγκρότημα κτηρίων
(«κουλλιέ»: θρησκευτικό συγκρότημα που, εκτός από το
τζαμί, στεγάζει ιερατικές σχολές, φτωχοκομεία, νοσοκομεία
κ.ά.). που κτίστηκε με τζαμί, σκεπαστή αγορά και
ιεροσπουδαστήριο σήμερα έχουν μόνο σωθεί το τζαμί και
η σκεπαστή αγορά. Ο δεύτερος μιναρές αυτού του τζαμιού
που έχει εννέα τρούλους χτίστηκε στην περίοδο του Μούρατ
Εσκί Τζαμί
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Β›. Οι πιο χαρακτηρηστικές λεπτομέρειες του κτηρίου είναι
το «μουκαρνάς κάβσαρα» που βρίσκεται στην πύλη, ο
μαρμάρινος άμβωνας σε γεωμετρικό τύπο, οι χρωματικοί και
πέτρινοι θόλοι, τα πέτρινα τροχίσματα που βρίσκονται στην
δυτική είσοδο και οι πρωτότυπες εργασίες από καλάμι που
φανερώθηκαν κατά την εργασία επισκευής.
Το Μπεντεστέν (η σκεπαστή αγορά) που βρίσκεται δίπλα
από το Εσκί Τζαμί και χτίστηκε με εντολή του Σουλτάνου
Μεχμέτ Τσελεμπί κατά τα έτη 1417-1418 από τον
αρχιτέκτονα Κόνιαλι Χατζί Αλαντίν, σήμερα μετά από
διάφορες επισκευές χρησιμοποιείται ως αγορά της πόλης. Ο
Εβλιγιά Τσελεμπή αναφέρει ότι τότε η αξία των διαμαντιών
και κοσμημάτων που βρίσκονταν στο Μπεντεστέν
ήταν ίσοι με μερικούς Αιγυπτιακούς θησαυρούς και ότι
προστατεύονταν από εξήντα νυχτοφύλακες. Υπάρχουν 14
τρούλοι στο κτίριο ενώ στο εξωτερικό τμήμα του βρίσκονται
54 καταστήματα και στο εσωτερικό τμήμα βρίσκονται 36.
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Το Ουτς Σερεφελί Τζαμί (Το τζαμί
με τρεις εξώστες μιναρέδων) είναι
ένα από τα αρχιτεκτονικά κτήρια της
πόλης που χτίστηκε από τον Μουράτ
Β› ανάμεσα στο 1438 και 1447 και
σήμερα βρίσκεται απέναντι από το
Εσκί Τζαμί. Κατά τον ιστορικό Ρουχί
Τσελεμπί του οποίου η καταγωγή
ήταν από την Edirne ο αρχιτέχτονας
του κτηρίου είναι ο Μουσλιχιντίν
και ο εκτελεστής του ήταν ο
Σαχαμπεττίν. Αυτό το τζαμί

Ουτς Σερεφελί Τζαμί
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είναι πρωτοπόρο με το σχέδιο ορθογωνίου πλάνου
και με την πρόδομη και μεγαλη αυλή που φαίνεται
για πρώτη φορά στην οθωμανική τέχνη με αυτόν τον
αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. Οι τέσσερις μιναρέδες
του τζαμιού που βρίσκονται στις τέσσερεις γωνίες της
αυλής ξεχωριστά σημαδεύουν την σιλουέτα της πόλης
με τους στριφτούς, τεθλασμένους, ρομβοειδείς και
αυλακωτούς στολισμούς τους. Το τζαμί σχεδιάστηκε
ως ένα «κουλλιέ» έτσι ώστε να έχει κοντά του ένα
ιεροσπουδαστήριο. Το ιεροσπουδαστήριο Πεϊκλέρ
χτίστηκε μαζί με τον ρομβοειδή μιναρέ κατά την
περίοδο του Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ. Ο μιναρές που
βρίσκεται στο βορειο-δυτικό τμήμα χτίστηκε κατά
την περίοδο του σουλτάνου Αχμετ Α› το 1610
ενώ ο μιναρές με τους στριφτούς στολισμούς
χτίστηκε στην περίοδο του σουλτάνου
Μουσταφα Β›. Επίσης ο μιναρές που έδωσε
το όνομα του στο τζαμί έχει τρεις εξώστες,
το ύψος του είναι 67,62 μέτρα, έχει 203
σκάλες και μπορεί κανείς να αναβεί στον
κάθε εξώστη του μιναρέ μέσω ξεχωριστών
δρόμων.
Τα πρωτότυπα χειροποίητα που βρίσκονται
στους τρούλους προναού του Ουτς
Σερεφελί Τζαμιού είναι τα παλαιότερα
παραδείγματα των οθωμανικών τεμένων.
Στην πέτρινη πύλη βρίσκονται τα
«μουκαρνάς» και μεταξύ των γραφών
που είναι στο πάνω μέρος των
«νις» υπάρχουν κυρτά κλαριά και
διακοσμητικά. Στο μεγάλο θόλο
και στους προναούς υπάρχουν
χειροποίητα από μολύβι σε μπλε,
κόκκινο, λευκό και κίτρινο χρώμα.
Χρησιμοποιήθηκαν μάρμαρα και
χρωματιστές πέτρες στην πύλη,
στις διπλανές πόρτες, στους
μιναρέδες, στις κεφαλίδες των
στήλων και στα παράθυρα. Η
πρωτότυπη πύλη του κτιρίου
είναι ένας πολιτιστικός
θησαυρός που αξίζει να τον
δείτε.
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Η λεπτομέρεια της Οροφής του Ουτς Σερεφελί Τζαμιού
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Το Σελίμιγιε Τζαμί που έχει γίνει το σύμβολο της πόλης και
το οποίο κτίστηκε από τον Μιμάρ Σινάν (Αρχιτέκτονας
Σινάν) όταν ήταν 80 χρονών είναι το πιο επιβλητικό μνημείο
της πόλης, είναι ένα αριστούργημα που δείχνει τεχνική
υπεροχή της οθωμανικής αρχιτεκτονικής σ’ εκείνη την
εποχή. Κατά την επιγραφή που βρίσκεται στο τζαμί, άρχισε
να κτίζεται με την εντολή του Σελίμ ΄Β, κατασκευάστηκε το
1569 - 1575 και εγκαινιάστηκε μετά το θάνατο του
σουλτάνου στις 14 Μαρτίου το 1575. Δεν είναι γνωστό γιατί
διάλεξε την Edirne για ένα τέτοιο υπέροχο κτίριο, αλλά
θεωρείται ότι είχε μια ξεχωριστή εκτίμηση για αυτή την
πόλη επειδή έζησε τα πρώτα χρόνια της βασιλείας και του
σουλτανάτου του. Το Σελίμιγιε Τζαμί καλύπτει μια έκταση
22.000 τετραγωνικών μέτρων στη Πλατεία Καβάκ που είναι
το υψηλότερο σημείο της πόλης και είναι ένα από τα κτίρια
που έχου τη μεγαλύτερη έκταση στην αρχιτεκτονική ιστορία.
Ο τεράστιος θόλος που έχει απόσταση από το έδαφος
43,28 μ. και η διάμετρος του είναι 31,28 μ. δημιουργεί
την εντύπωση ότι κρέμεται στον αέρα και χαρακτηρίζει
την τεχνική αρτιότητα του κτιρίου. Ο θαυμάσιος τρούλος
που στηρίζεται πάνω σε 8 κολόνες είναι συνδεδεμένος με
καμάρες που έχουν 6 μέτρα πλάτος κι έτσι επιτρέπουν να
δημιουργηθεί ένας χώρος χωρίς υποδιαίρεση. Το Σελίμιγιε
Τζαμί με τα μεγέθη και άλλα στοιχεία αισθητικής του
είναι ένα από τα πιο υπέροχα έργα της δικής του και της
σημερινής μας εποχής, είναι ένα από τα πιο πολύτιμα έργα
που περιέχει τα χαρακτηριστικά της κλασικής οθωμανικής
αρχιτεκτονικής. Η εντυπωσιακή μεγάλη αυλή του κτιρίου
που βρίσκεται το μαρμάρινο σιντριβάνι περιβάλλεται από
στοές που καλύπτονται από τους θόλους. Τα χειροποίητα
που βρίσκονται στους θόλους των στοών αποτελούν ένα
από τα παλαιότερα παραδείγματα μετά από τα χειροποίητα
που βρίσκονται στο Πράσινο Τζαμί της Προύσας. Τα
πέτρινα γλυπτά, η αυθεντική διακόσμηση κεραμιδιών και η
ξύλινη εργασία στα καλύμματα των παράθυρων που είναι
στο πλαίσιο του πρόγραμματος διακόσμησης, αποτελούν
εξαιρετικά παραδείγματα της οθωμανικής τέχνης.
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Στις τέσσερεις γωνίες του τζαμιού βρίσκονται
τέσσερεις μιναρέδες που έχουν 70,89 μ. ύψος,
380 εκ. διάμετρο και τρεις εξώστες. Τρία άτομα
μπορούν να ανεβούν ταυτόχρονα στον κάθε
σερεφέ των δύο μιναρέδων που βρίσκονται στις
δύο πλευρές της κεντρικής πύλης και να μην δουν ο
ένας τον άλλον επειδή υπάρχουν τρεις διαφορετικές
σκάλες. Το Σελίμιγιε Τζαμί είναι εντυπωσιακό
όχι μόνο με την αρχιτεκτονική του, αλλά και με
εσωτερική αρχιτεκτονική και με τα διακοσμητικά
στοιχεία του. Οι πέτρινες, οι μαρμάρινες, οι
ξύλινες διακοσμήσεις, οι διακοσμήσεις από
σεντέφι (μάργαρο) και τα χειροποίητα με χρυσά
φύλλα που βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο
είναι αριστούργηματα. Στον εσωτερικό χώρο
χρησιμοποιήθηκαν πολύτιμα υλικά όπως μάρμαρα
από το Μάρμαρα και Αιγυπτιακοί γρανίτες αλλά
και τα πολύτιμα πλακάκια Ιζνίκ (τσινί) όμως μερικά
από αυτά ξηλώθηκαν και μεταφέρθηκαν στη
Μόσχα κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 18771878. Οι γραμμικές διακοσμήσεις που φτιάχτηκαν
από τον Μόλα Χασάν Καράχισαρι με μονολιθική
μαρμάρινη κατασκευή που βρίσκεται στον
άμβωνα με 25 σκαλοπάτια και το μικρό μαρμάρινο
σιντριβάνι είναι τα αρχικά στοιχεία και οι
λεπτομέρεις που αξίζει να δείτε. Η κόγχη τεμένους
του κτιρίου είναι ολόκληρη κατασκευασμένη από
μάρμαρο, αλλά στα πλάγια τοιχώματα της κόγχης
βρίσκονται εξαιρετικά κεραμικά πλακάκια (τσινί)
του 16ου αιώνα που αποδεικνύουν το κλασικό στυλ
της οθωμανικής περιόδου.
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Μέσα στη μεγάλη εξωτερική αυλή του κτιρίου που
περιβάλλεται από πέτρινους τοίχους βρίσκονται τα κτίρια
ιεροσπουδαστηρίου όπως το Νταρούλ Κουρρά και το
Νταρούλ Τεντρίς. Από αυτά τα κτίρια, το τμήμα του
Νταρούλ Τεντρίς όπου παρουσιάζονται τα αντικείμενα των
παλαιστών και των τεκέδων, τα προϊόντα μεταλλοτεχνίας,
τα όπλα, τα οθωμανικά πλακάκια και τα κεραμικά, τα σκεύη
κουζίνας και τα ξύλινα αντικείμενα που έχουν απομείνει από
το ανάκτορο, χρησιμοποιείται ως Μουσείο Τουρκικών και
Ισλαμικών Τεχνών ενώ το τμήμα του Νταρούλ Κουρρά ως
Μουσείο Βακουφικών Τεχνών.
Μπροστά στο τζαμί βρίσκεται μία κρήνη που χτίστηκε από
τον Μερζιφονλού Καρά Μουσταφά Πασά το 1667 και σε
όλη την εξωτερική αυλή υπάρχει το Σελίμιγιε Αραστασί
(κλιστή αγορά) με 124 καταστήματα. Είναι γνωστό ότι στο
κάτω μέρος του θόλου που βρίσκεται στη μέση του Αραστά
το οποίο χτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Νταβούτ Αγά οι
καταστηματάρχοι προσεύχονται κάθε πρωί. Ακριβώς
δίπλα στο Αραστά υπάρχει το Νταρούλ Σιμπιάν.Το Τζαμί
Σελίμιγιε, το οποίο o Μιμάρ Σιναν (Αρχιτέκτονας Σινάν)
περιγράφει ως μια τεχνική υπεροχή, θεωρείται ένα από τα
αριστουργήματα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ιστορίας.
Για το λόγο αυτό, το συγκρότημα Τζαμί Selimiye έχει
συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας πολιτιστικής
Κληρονομιάς από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO στις 29 ιουνίου 2011.
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Το Σελίμιε Τζαμί και η λεπτομέρεια της πόρτας
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Τα τμήματα του Σελίμιε Τζαμί
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Το Μπεγιάζιτ Β› Τζαμί και το Κουλλιέ (Συγκρότημα κτιρίων)
που έχουν κτιστεί το 1484-1488 και αποτελούν ένα από τα
μεγαλύτερα κοινωνικά ιδρύματα της αυτοκρατορίας, είναι
επίσης πολύ σημαντικοί ιστορικοί θησαυροί της Edirne. Εντός
του Συγκροτήματος (Κουλλιέ) που λαμβάνει χώρα σε μια
αρκετά μεγάλη περιοχή στην ακτή του Ποτάμου Τούντζα,
βρίσκονται και κτίρια με διάφορες λειτουργίες όπως το τζαμί, η
ιατρική θεολογική σχολή, το Ιμαρέτ (φιλανθρωπικό ίδρυμα), το
Νταρουσιφά (νοσοκομείο), το χαμάμι, η κουζίνα και οι
αποθήκες τροφίμων. Οι υπηρεσίες που πραγματοποιούνταν στο
Συγκρότημα (Κουλλιέ) που χτίστηκε από τον βασιλικό
αρχιτέκτονα του Σουλτάνου Μπεγιάζιτ Β› τον Χαϊρεττίν,
εκδηλώνει τη κατανόηση της κοινωνικής βοήθειας που
επικρατούσε εκείνη την περιόδο.
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Ο πολύτιμος μαρμάρινος άμβωνας και η κατασκευή της ξύλινης
πόρτας του Τζαμιού Μπεγιάζιτ Β› που είναι το πιο εκπληκτικό
κτίριο του συγκροτήματος έχουν εξαιρετική ομορφιά. Στα
ανατολικά του κτιρίου βρίσκονται το Ιμαρέτ (φιλανθρωπικό
ίδρυμα) και οι αποθήκες, ενώ στα δυτικά του βρίσκονται η
Ιατρική Θεολογική Σχολή και το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν
αρχικά όλοι οι ασθενείς όμως τα επόμενα χρόνια θεράπευαν
μόνο τους νευροπαθείς και ψυχασθενείς με μουσική, με τον
ήχο του νερού και με καλές μυρωδιές. Επίσης, το Νταρουσιφά
(νοσοκομείο) στο οποίο υπάρχουν εξωτερικά ιατρεία, ειδική
κουζίνα για δίαιτα, δωμάτια προσωπικού, φαρμακείο, ταμπχανές
(τυπογραφείο), σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο Υγείας.Ο Σουλτάνος
Μπεγιάζιτ Β΄ Νταρους σιφά έχει καταχωρηθεί ως μια προσωρινή
Παγκόσμια πολιτιστική Κληρονομια άπό την UNESCO το 2016
με την ανώτερη οικουμενικη αξία.
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Το Κιουλιγιέ (Συγκρότημα Κτιρίων)
του Μπεγιάζιτ Β’ και τα τμήματα
του Μουσείου Ιατρικής
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Ένα άλλο ιστορικό κτίριο που θα σας
προτείναμε να επισκεπτείτε είναι το Νταρούλ
Χαντίς Τζαμί που χτίστηκε στην περίοδο του
Μουράτ Β› το 1434. Το τζαμί που βρίσκεται
στην περιοχή Καλέ Ιτσί (μέσα στο κάστρο)
είχε υποστεί βλάβη κατά την κατοχή του
1913 όμως μετά τις επισκευές σήμερα είναι
ανοικτό για λατρεία.
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Το Μουράντιε Τζαμί (Τεκές των Μεβλεβήδων) που είναι
γνωστό με τα καταπληκτικά κεραμικά πλακάκια του
(τσινί) βρίσκεται στην περιοχή Κιουτσούκ Παζάρ (Μικρή
Αγορά). Το τζαμί σύμφωνα με το καταστατικό ιδρύματος
του χτίστηκε το 1426 από το σουλτάνο Μουράτ Β›
(1404–1451). Δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες
σχετικά με τον αρχιτέκτονα του. Το Μουράντιε Τζαμί
που βρίσκεται μέσα σ’ ένα συγκρότημα (Κιουλλιέ)
μαζί με το Ιμαρέτ (φιλανθρωπικό ίδρυμα) και το Τεκέ
των Μεβλεβήδων τα οποία δεν μπόρεσαν να σωθούν,
παρ’ όλο την απλή εξωτερική εμφάνιση του έχει έναν
εσωτερικό χώρο που είναι καλυμμένος με εκπληκτικά
πλούσια πλακάκια. Ο μπροστινός χώρος του κτιρίου
που υπάρχει ο βωμός, τα τοιχώματα του χώρου που
υπάρχει ο τρούλος, τα τοιχώματα που καλύπτονται με
μπλε-άσπρα πλακάκια με μότιβα λουλουδιών είναι από
τα πιο πολύτιμα παραδείγματα της τουρκικής τέχνης
πλακακιών. Επίσης η κόγχη τεμένους που δείχνει
την κατεύθυνση της Μέκκας που είναι φτιαγμένη με
πλακιάκια εκδηλώνει το υψηλό επίπεδο τέχνης που είχε
φτάσει η τουρκική τέχνη πλακακιών το 15ο αιώνα.
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Σελίμιε Τζαμί

Ανάμεσα στα πολλά κτίρια που έχουν απομείνει από την
οθωμανική περίοδο είναι τα τζαμιά που καταλαμβάνουν
μία σημαντική θέση. Ανάμεσα σ’ αυτά τα τζαμιά μερικά
που αποτελούν τα πιο σημαντικά παραδείγματα είναι: Γκαζί
Μιχάλ Τζαμί (1421), Μπεϊλέρμπεϊ Τζαμί (1429), Σαχμελέκ
Πασά Τζαμί (1429), Μεζίτ Μπέι Τζαμί (1440), Αϊσέ Καντίν
Τζαμί (1469), Σιττί Σουλτάν Τζαμί (1482), Σουλεϊμάν
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Πασά Τζαμί (1548). Επίσης, το Ντεφτερντάρ Μουσταφά
Πασά Τζαμί που χτίστηκε κατά τον 16ο αιώνα από τον
αρχιτέκτονα Σινάν, το Σαρίτζα Πασά Τζαμί (1453), το Λαρί
Τσελεμπί Τζαμί (1514), το Καντί Μπεντρεττίν Τζαμί (1530)
και το Σιουλέ Τσελεμπί Τζαμί (1560) είναι τα άλλα έργα
που βρίσκονται στην Edirne.
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Τα Καραβάν Σεράι
Το Καραβάν Σεράι του Ρουστέμ Πασά: Χτίστηκε με
εντολή του μεγάλου βεζίρη του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του
Μεγαλοπρεπούς, τον Ρουστέμ Πασά από τον σημαντικό
οθωμανό αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν (1560–1561) και είναι
ένα από τα πιο μαγευτικά Καραβάν Σεράι της κλασικής
οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Μπροστά από το κτίριο
υπάρχουν 21 καταστήματα που αποτελούνται από διώροφα
δωμάτια και τα οποία βρίσκονται γύρω από μία ορθογώνια
αυλή. Στον δεύτερο όροφο του τμήματος του Μεγάλου
Χαν χτίστηκε το τυπικό τούρκικο λουτρό που θερμαίνεται
από κάτω και είναι καλυμμένο με πλακάκια ανάλογα με
τα χαρακτηριστικά της περιόδου. Το Καραβάν Σεράι του
Ρουστέμ Πασά βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Εσκί Τζαμί,
έχει ανακαινιστεί το 1972, έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο και
μετά από αυτήν την αποκατάσταση έχει λάβει το βραβείο
αρχιτεκτονικής Αγά Χαν.
Το Καραβάν Σεράι Ντεβετζίχαν: Χτίστηκε το
1560 και είναι ένα από τα πρώτα παραδείγματα των
Ρουστέμ Πασά Κερβάνσαραγι
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οθωμανικών ξενώνων. Ο πάνω όροφος του κτιρίου που
χρησιμοποιήθηκαν τούβλα και πελεκημένες πέτρες έχει
31 δωμάτια. Το Χάνι που χρησιμοποιήθηκε με διάφορους
τρόπους σε όλη την ιστορία, επισκευάστηκε κατά
την περίοδο του νομάρχη Ρουστέμ Πασά (1846) και
χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή μέχρι το 1949. Στο νότιο τοίχο
του κτιρίου υπάρχει μια επιγραφή που γράφτηκε από τον
Μουσταφά Ραζή (Τσιρπανλί Ραζή). Το Καραβάν Σεράι
Ντεβετζίχαν, σήμερα λειτουργεί ως ένα Πολιτιστικό Κέντρο
που φιλοξενεί τις σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες,
έχει δύο γκαλερί τέχνης και μία αίθουσα που χρησιμοποιείται
για πολλαπλές χρήσεις.
Το Καραβάν Σεράι του Εκμεκτσίογλου Αχμέτ Πασά:
Χτίστηκε το 1609 από τον επικεφαλή της οικονομικής
υπηρεσίας της Edirne τον Εκμεκτσίογλου Αχμέτ Πασά. Η
αποκατάσταση του ιστορικού καραβάν σεράι που βρίσκεται
στον κεντρικό δρόμο Παλιά İstanbul
ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Διασυνοριακή Συνεργασία
µεταξύ της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Χτίστηκε τον
17ο αιώνα για να εξασφαλίσει την διαμονή των καραβανιών
που προέρχονταν από την πρωτεύουσα.
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Οι αγορές
Στην Edirne που κατά το 16ο αιώνα ήταν μία από τις
πιο σημαντικές πόλεις της αυτοκρατορίας μαζί με το
Κάιρο, τη Δαμασκό, το Χαλέπιο και τη Προύσα
υπήρχε πλούσιο οικονομικό και εμπορικό βίο. Οι
αγορές που έφτασαν από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία μέχρι τις ημέρες μας, βρίσκονταν
συνήθως μέσα σε κτιριακά συγκροτήματα που
ονομάζονταν κιουλιγιέ. Οι σημαντικότερες μεταξύ των
αγορών που αντανακλάνε την παραδοσιακή τέχνη είναι
η Αγορά Σελίμιγιε (Σελίμιγιε Αραστασί) και η
Σκεπαστή Αγορά (Μπεντεστέν) κοντά στο Εσκί Τζαμί.
Αυτές οι μεγαλοπρεπείς αγορές δίνουν τη δυνατότητα
στους επισκέπτες να ψωνίζουν σε ένα χώρο με ιστορική
ατμόσφαιρα. Η αγορά του Σεμίζ Αλί Πασά (1569) που
βρίσκεται στα δυτικά της σκεπαστής αγοράς
οικοδομήθηκε με 129 καταστήματα από τον Μιμάρ
Σινάν με εντολή του μέγα βεζύρη του Νομοθέτη
Σουλτάνου Σουλεϊμάν τον Χερσεκλί Σεμίζ Αλί Πασά
είναι μία άλλη σημαντική αγορά που αντανακλά το
λαμπερό εμπορικό βίο της πόλης.

Σελίμιε Αρασταση
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Σοκούλου Χαμαμί
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Τα Λουτρά
Το Λουτρό Σαράι: Το κτίριο που βρίσκεται στα
βορειοανατολικά του Τζαμιού Σελίμιγιε χρονολογείται κατά την
περίοδο του σουλτάνου Μουράτ Α΄ (1359-1389). Συνεχίζονται
οι εργασίες αναστήλωσης στο χαμάμι που υπολογίζεται ότι
αποτελεί ένα μέρος του Παλιού Παλατιού.Το Λουτρό, το οποίο
θεωρείται ότι ανήκει στο παλιό παλάτι, αποκατασταθεί και
εξακολουθεί να χρησιμοποιητε
Το Λουτρό Ταχτάκαλε: Το κτίριο που βρίσκεται στη Λεωφόρο
Σαρατσλάρ απέναντι από την αγορά Αλή Πασά οικοδομήθηκε
με εντολή του σουλτάνου Μουράτ Β΄ κατά το 1434 με 1435 με
σκοπό να εξασφαλίσει τα έσαδα για το Τέμενος και Μεντρεσέ
(ιερατική σχολή) Νταρούλ Χαντίς. Το χαμάμι που διατηρήθηκε
σε καλή κατάσταση χρησιμοποιείται και σήμερα ως το
μεγαλύτερο χαμάμι της Edirne,και ειναι γνωστο ως το
μεγαλύτερο Λουτρό της εντιρνέ
Το Λουτρό Μεζίτ Μπέι: Το Χαμάμι που βρίσκεται απέναντι
από το Εσκί Τζαμί, εικάζεται ότι οικοδομήθηκε το 1442 με
εντολή του Μεζίτ Μπέι ο οποίος πέθανε σ’ έναν πόλεμο που
γινόταν στη Βλαχία. Είναι το πιο απλό μεταξύ των χαμαμιών της
Edirne. Τα τείχη του χαμαμιού που είναι σκεπασμένο
με τρούλο σε σχήμα τύμπανου είναι από κομμένες πέτρες και
τούβλα.
Το Λουτρό Γκαζί Μιχάλ Μπέι: Το κτίριο που βρίσκεται πάνω
στον δρόμο Edirne - Καπίκουλε, δίπλα από το Τζαμί
Γκαζί Μιχάλ Μπέι οικοδομήθηκε το 1422.
Το Λουτρό Σοκουλού Μεχμέτ Πασά: Το κτίριο που αποτελεί
μέρος του Κιουλιγιέ Σοκουλού στο Χάβσα, χρονολογείται μαζί
με το τέμενος στο 1576-1577.
Το Λουτρό Σοκουλού: Το χαμάμι που βρίσκεται απέναντι από
το Ουτς Σερεφελί Τζαμί, οικοδομήθηκε από τον Μιμάρ Σινάν
μεταξύ 1568-1569 με εντολή του Σοκουλού Μεχμέτ Πασά.
Το κτίριο που είναι ένα από τα πιο σημαντικά που περιέχει
τα χαρακτηριστικά της τουρκικής αρχιτεκτονικής του 16ου
αιώνα έχει σχέδιο διπλού χαμαμιού. Υπάρχουν ξεχωριστοί
είσοδοι για άνδρες και για γυναίκες. Είναι ενδιαφέρουσα η
τέχνη κατασκευής με κομμένες πέτρες και τούβλα. Το Χαμάμι
Σοκουλού που ονομάζεται επίσης και Ουτς Σερεφελί ή Τσιφτέ
Χαμάμ λειτουργεί και στις ημέρες μας.
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Οι Κρήνες
Η Edirne είναι διακοσμημένη με κρήνες της οθωμανικής
περιόδου και της περιόδου της δημοκρατίας τις οποίες
μπορείτε να αντικρίσετε σε διάφορα σημία της πόλης. Η
Κρήνη Μερζιφονλού Καρά Μουσταφά Πασά που βρίσκεται
απέναντι από την αγορά Αραστά και δίπλα από το Σελιμιγιέ,
η Κρήνη Σινάν Αγά μπροστά από το Τέμενος Μπεγιάζιτ Β΄
και η Κρήνη Γιαχγιά Μπέι που βρίσκεται δίπλα από το
Τοπχανέ, είναι παραδείγματα ιστορικών κρήνων που
έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Αποτελεί επίσης ενδιαφέρον
παράδειγμα και το Ταβανλί Τσεσμέ με το ξύλινο ταβάνι και
τα κεραμίδια. Η Κρήνη Γενίτσερι δίπλα από το Χαμάμι
Γιενίτσερι χρησιμοποιείται και σήμερα μετά από εργασίες
αναστήλωσης. Η Κρήνη Χατζή Αντίλ Μπέι κοντά στη
γέφυρα του Μέριτςοικοδομήθηκε το 1914 με υποστήριξη
του κυβερνήτη της πόλης εκείνης της εποχής Χατζή Αντίλ
Μπέι.

Η Κρήνη του Χατζί Αντίλ Μπέι
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Οι Γέφυρες
Μάλλον δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι το
πρώτο που μας θυμίζει όταν μιλάμε για την Edirne είναι οι
γέφυρες. Οι γέφυρες της πόλης που περιτριγυρίζεται από
τους ποταμούς Αρντά, Τούντζα, Μέριτς και Έργκενε,
μεταφέρουν και μια μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.
Η Γέφυρα του Γκαζί Μιχάλ (Χαμιντιγιέ): Η παλαιότερη
γέφυρα στην Edirne είναι η γέφυρα Γκαζιμιχάλ που
κατασκευάστηκε επί Μιχαήλ Παλαιολόγου κατά την
μεταγενέστερη βυζαντινή περίοδο (1261 – 1282). Η γέφυρα
που βρίσκεται στο δρόμο του Καπίκουλε και πάνω από τον
ποταμό Τούντζα, επισκευάσθηκε το 1420 από τον Γκαζί
Μιχάλ Μπέι που ήταν ένας από τους Οθωμανούς επιδρομείς
και στη συνέχεια το 1900 ανοικοδομήθηκε με εντολή του
Σουλτάνου Αμπντουλχαμίτ Β΄ από Ιταλούς μαστόρους.
Πάνω στη γέφυρα υπάρχει το Κιόσκι Επιγραφής σε σχήμα
ζωναριού.
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Η Γέφυρα του Μέριτς
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Ουζούνκιοπρου (Μακρά Γέφυρα): Η γέφυρα που
βρίσκεται πάνω στον ποταμό Έργκενε οικοδομήθηκε με
εντολή του Σουλτάνου Μουράτ Β΄ από τον αρχιτέκτονα
Μουσλιχιντίν το 1426-1443. Η γέφυρα που θεωρείται
η δεύτερη μακρύτερη πέτρινη γέφυρα στον κόσμο έχει
μήκος 1392 μέτρα, πλάτος 6.80 με 6.90 μέτρα και έχει
συνολικά 174 τόξα. Ένα μέρος των διακοσμήσεων
στα ζωνάρια χρονολογούνται κατά την περίοδο του
Σουλτάνου Μουράτ Β΄.Η γέφυρα, με το μήκος, την
ανθεκτικότητα, το σχεδιασμό, μηχανική, καλλιτεχνικό
πλούτο, έχει καταχωρηθεί ως προσωρινή κληρονομιά
στον κόσμο της UNESCO το 2015.
Η γέφυρα Σαρατσχανέ (Σαχαμπετίν Πασά): Αυτή η
γέφυρα που βρίσκεται πάνω στο ποταμό Τούντζα και που
συνδέει την Ed�rne με την συνοικία Σαράγιτσι
οικοδομήθηκε με εντολή του Σαχαμπετίν Πασά που ήταν
ένα από τα πιο σημαντικά κρατικά στελέχη της περιόδου
του Μουράτ Β΄ το 1451. Η γέφυρα Σαρατσχανέ που
αναπαλαιώθηκε επί των σουλτάνων Μουσταφά Β΄ και
Αμπντουλχαμίτ Β΄, έχει μήκος 120 μέτρα και πλάτος 5
μέτρα. Τα δύο πλάγια τόξα της γέφυρας που έχει 11
στήλες και 12 τόξα έχουν μείνει κάτω από το χώμα. Το
κεντρικό τόξο της γέφυρας γκρεμίσθηκε το 1702,
ανακαινίστηκε από τον σουλτάνο Μουσταφά Β΄ και
προστέθηκαν άλλα 50 μέτρα στη γέφυρα. Παίρνει την
ονομασία της από την συνοικία Σαρατσχανέ.
Η Γέφυρα του Μπεγιάζιτ Β΄: Η γέφυρα που βρίσκεται
δίπλα από το κιουλιγιέ του Μπεγιάζιτ Β΄, πάνω στον
ποταμό Τούντζα εικάζεται ότι οικοδομήθηκε με εντολή
του σουλτάνου του Μπεγιάζιτ Β΄, από τον αρχιτέκτονα
Χαγρεττίν το 1488. Έχει 78 μέτρα μήκος και 5 αιχμηρά
τόξα. Είναι μία γερή γέφυρα που οικοδομήθηκε από
κομμένες πέτρες.
Η Γέφυρα του Φάτηχ (Μποντζέ): Η γέφυρα που
βρίσκεται στο Σαράγιτσι μεταξύ των πύργων Ντεμίρκαπι
και Ανταλέτ πάνω στον ποταμό Τούντζα, οικοδομήθηκε
το 1452 από τον Σουλτάνο Φατήχ Μεχμέτ. Το μήκος της
γέφυρας που έχει τρία τόξα,στο κέντρο ένα μεγάλο και
δύο μικρά στα πλάγια είναι 34 μέτρα.
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Η Γέφυρα του Γιλντιρίμ: Η γέφυρα που οικοδομήθηκε από
τον Σουλτάνο Μεχμέτ Γ΄ έχει μία επιγραφή αναπαλαίωσης
με χρονολογία 1535. Η γέφυρα που αποτελεί προέκταση της
γέφυρας Γκαζί Μιχάλ εξασφαλίζει τη διάβαση στη συνοικία
Γιλντιρίμ.
Η Γέφυρα Κανουνί (Σαράι): Η γέφυρα που βρίσκεται
πάνω στον ποταμό Τούντζα στο Σαράγιτσι, εξασφαλίζει τη
διάβαση από το Σαράγιτσι στην Ed�rne. Η γέφυρα
που οικοδομήθηκε μαζί με τον πύργο Ανταλέτ με εντολή του
Νομοθέτη Σουλεϊμάν το 1560 από τον Μιμάρ Σινάν, έχει 60
μέτρα μήκος, 4 τόξα και κατασκευάσθηκε από πελεκημένες
πέτρες.
Η Γέφυρα Γιαλνίζγκιοζ (Τέκγκιοζ): Είναι έργο του Μιμάρ
Σινάν και κατασκευάστηκε με εντολή του Σουλτάνου Σελίμ
το 1570. Αποτελεί προέκταση της γέφυρας Μπεγιάζιτ ΄Β,
βρίσκεται πάνω στον ποταμό Tούντζα και συνδέει την πόλη
με τη συνοικία Ιμαρέτ. Έχει ένα τόξο με διάμετρο 6.60
μέτρα.
Η Γέφυρα Τούντζα (Εκμεκτσιζαντέ Αχμέτ Πασά):
Κατασκευάστηκε από τον Εκμεκτσιζαντέ Αχμέτ Πασά που
ήταν υπουργός οικονομικών επί του Σουλτάνου Αχμέτ Α΄ το
1607 – 1615. Ο αρχιτέκτονας του έργου ήταν ο Σεντεφκιάρ
Μεχμέτ Αγά που ήταν ο αρχιτέκτονας και του τεμένους
Σουλτάν Αχμέτ (Μπλε Τζαμί) στην İstanbul.
Στηρίζεται πάνω σε 11 ποδάρια και έχει 10 τόξα. Το μισό της
γέφυρας που το πραγματικό της όνομα είναι Ντεφντερντάρ
Εκμεκτσιζαντέ Αχμέτ Πασά και το μέρος όπου βρισκόταν
το κιόσκι επιγραφής γκρεμίσθηκαν με τις πλημμύρες των
τελευταίων χρόνων και κατασκευάσθηκαν εκ νέου με
τσιμέντο.
Η Γέφυρα Μέριτς (Μετζίντιγιε / Γιενί): Ο Σουλτάνος
Μαχμούτ Β΄ κατά την επίσκεψη του στην Ed�rne
διέταξε να κατασκευαστεί μία πέτρινη γέφυρα στη θέση της
ξύλινης και οι εργασίες κατασκευής ολοκληρώθηκαν από τον
γιό του Σουλτάνου τον Αμπντουλμετζίτ το 1847. Η γέφυρα
που βρίσκεται πάνω στον ποταμό Μέριτς και στο δρόμο
Ed�rne – Καράαγατς, έχει μήκος 263 μέτρα, πλάτος
7 μέτρα, στηρίζεται σε 13 ποδάρια και έχει 12 τόξα. Το
κιόσκι επιγραφής στη μέση της γέφυρας είναι μαρμάρινο και
είναι γνωστό ότι παλιότερα είχε μότιβα ηλίου στον τρούλο.
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Η Γέφυρα του Φάτιχ
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Εκκλησίες και Συναγωγές
Η δομή της πόλης που κρατάει μαζί τις κοινότητες
διαφορετικών πίστεων γίνεται φανερή και από την ποικιλία
των θρησκευτικών κτιρίων. Μερικά παραδείγματα είναι
η (βουλγάρικη) Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (1880)
(Sweti Georgi) στο Κιγίκ η οποία έχει αναστηλωθεί, η
Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης (1869) στο
Κιρισχανέ, η Ιταλική Καθολική Εκκλησία και η Συναγωγή
της Εντίρνε (1907) την οποία κατασκεύασε ο Γάλλος
αρχιτέκτονας Φρανς Ντεπρέ (France Depre) εμπνευσμένος
από τη Συναγωγή της Βιέννης.

Συναγωγή Της Εντιρνε

Η Βουλγάρικη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

Μουσεία, Μνημεία και
Αρχαιολογικοί Χώροι
Οι ανασκαφές και οι έρευνες που έγιναν έδειξαν ότι η
ιστορία της περιοχής χρονολογείται κατά την προϊστορική
περίοδο. Στην πόλη που υπάρχουν 29 αρχαιολογικοί χώροι,
τα πρώτα σημάδια κατοικίας που χρονολογούνται στην
χαλκολιθική εποχή ανακαλύφθηκαν στον χώρο ανασκαφών
Τσαρντάκαλτι κοντά στο Σαραγιάκπιναρ . Άλλα σημαντικά
ευρύμματα για την προϊστορική περίοδο είναι τα ντόλμεν
και τα μενίρ που ανακαλύφθηκαν στο Λαλάπασα βόρεια
της Edirne. Είναι γνωστό ότι οι μνημειώδη τάφοι
Η Αρχαία Πόλη του Ενεζ
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που φτιάχτηκαν από τέτοιες μεγάλες πέτρες ανήκουν σε
λαούς που μετανάστευσαν από τα Βόρεια Βαλκάνια στη
Θράκη κατά το 1200 π.Χ. Ενώ αυτά τα έργα τα συναντάμε
συνήθως από την Δυτική Ευρώπη μέχρι το κέντρο της
Ασίας, το γεγονός ότι υπάρχουν και στο Λαλάπασα, αποτελεί
σημαντικό στοιχείο που πλουτίζει και διαφωτίζει την
ιστορία της πόλης. Επίσης συνεχίζονται οι έρευνες στην
Αρχαία Πόλη του Αίνου που μοιάζει με ανοιχτό μουσείο
με τα υπολείμματα του και τα έργα που ανακαλύπτονται
εδώ παρουσιάζονται στο Μουσείο Αρχαιολογίας και
Εθνογραφίας της Ed�rne.
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Το Μουσείο Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας : Το Μουσείο
Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας που βρίσκεται δίπλα από
το Τέμενος Σελίμιγιε δέχεται επισκέπτες από το 1971. Στο
μουσείο εκτός από τα οικιακά είδη της οθωμανικής περιόδου,
τα χαλιά, τα κιλίμια, τα νομίσματα, τις ενδυμασίες και τα
ξύλινα αντικείμενα της τέχνης Εντίρνεκαρι, υπάρχουν επίσης
επιγραφές της προϊστορικής περιόδου, της Ρωμαϊκής και
Βυζαντινής περιόδου, ευρήματα των ανασκαφών του Αίνου,
πύλινα δοχεία, στήλες και αγάλματα. Στην αυλή του μουσείου
υπάρχει και ένα παράδειγμα Ντολμέν .
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Μουσείο Τουρκο-Ισλαμικών Τεχνών : Στις αίθουσες
γύρω από την αυλή του μουσείου που βρίσκεται η
ιερατική σχολή Νταρούλ Τεντρίς που ανήκει στο
κιουλιγιέ του Σελίμιγιε, υπάρχουν αντικείμενα από
μοναστήρια των ντερβίσιδων, ενδυμασίες παλαιστών,
όπλα, ξύλινα αντικείμενα και μωσαϊκά και κεραμικά
αντικείμενα της οθωμανικής περιόδου.
Μουσείο Βακουφικών Έργων: Η ιερατική σχολή
Νταρούλ Κουρά που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά
κτίρια του Κιουλιγιέ του Σελίμιγιε, μετά από εργασίες
αναστήλωσης που έγιναν άρχισε να φιλοξενεί τα
αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν από τα τζαμιά της
περιοχής σαν βακουφικό Μουσείο του Σελίμιγιε. Το
μουσείο που βρίσκεται στο Νταρούλ Κουρά που μπορεί
να μεταφραστεί ως «χώρος ανάγνωσης Κορανίου»
υπάρχει μία αναπαράσταση του χώρου της ιερατικής
σχολής και εκθίτονται μεταλλικά και ξύλινα έργα,
μωσαϊκά , καλλιγραφίες και ιστορικά ρολόγια.
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Μουσείο Υγείας (Ιατρικής) : Το κτίριο
Νταρουσιφά και το ιατρικό μεντρεσέ που
στεγάζονται στο κιουλιγιέ του Μπαγιαζίτ Β΄,
σήμερα λειτουργούν ως Μουσείο Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θράκης. Αυτή η δομή Νταρους
σιφά ήταν κάποτε γνωστοι και αντιμετωπίζε
ψυχικες και νευρικες ασθενείς.Το σημαντικότερο
χαρακτηριστικό του μουσείου είναι ότι το θέμα
μελέτης παρουσιάζεται και εκφράζεται με
αναπαραστάσεις και μουσική στον πραγματικό
χώρο. Το Μουσείο Υγείας κέρδισε το 2004
το βραβείο του μουσείου της χρονιάς του
Συμβουλίου της Ευρώπης.Το Μουσείο της Υγείας
βρίσκεται στο Ντάρους- σιφά (Νοσοκομείο) του
Σουλτάνου Μπεγιάζιτ Β΄ έχει καταχωρηθεί ως μια
προσωρινή Παγκόσμιας πολιτιστικής Κληρονομιάς
από την UNESCO το 2016 με τις οικουμενικές αξίες.
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Μνημείο και Μουσείο της Λωζάνης : Το μνημείο της Λωζάνης
που βρίσκεται στην αυλή της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Θράκης, συμβολίζει τη διπλωματική νίκη που
αποκτήθηκε με τη συνθήκη της Λωζάνης και την παγκόσμια
ειρήνη. Στο μουσείο δίπλα από το μνημείο εκθίτονται έγγραφα,
φωτογραφίες και βιβλία που αντανακλούν τη σημασία της
συνθήκης και προσωπικά έγγραφα του Ισμέτ Ίνονου. Η συνθήκη
της Λωζάνης που υπογράφτηκε το 1923 επικύρωσε πολιτικά και
νομικά την ανεξαρτησία του Τουρκικού έθνους που άρχισε τον
απελευθερωτικό αγώνα υπό την ηγεσία του Ατατούρκ.
Το Μουσείο της Πόλης Ed�rne: Στο αρχοντικο του Χαφουζ
Αγα,το οποίο είναι ένα από τα πολιτικά αρχιτεκτονικά
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παραδείγματα της Ed�rne, έχει αποκατασταθεί και έχει
οργανωθεί στους τομείς της ιστορίας, του πολιτισμού και της
κοινωνικής ζωής της πόλης και έχει μετατραπεί σε « Μουσείο»
και ανοίξε για το κοινό στις 5 Μαΐου 2017. Βρίσκεται πολύ
κοντά στο τζαμί Σελίμιγιε, το Μουσείο της πόλης προσφέρει
στους επισκέπτες την ευκαιρία να μάθουν για την ιστορική
ανάπτυξη της Εδέρνης.
Το Μνημείο του Σουκρή Πασά: Τιμά τον Σουκρή Πασά και
τους μάρτυρες που υπερασπίστηκαν ηρωικά την Ed�rne κατά
τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων μεταξύ 1912-1913,
βρίσκεται στο Kιγικ Ταμπια μία από τις αμυντικές θέσεις της
περιόδου.
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Κιρκπιναρ λιπαρή πάλη έγινε δεκτή από την UNESCO ως Άυλη
Πολιτιστική Κληρονομιά της ανθρωπότητας το 2010
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Ο πολιτιστικός οίκος Κιρκπινάρ: Σ’ αυτό το
μουσείο που στεγάζεται σ’ ένα παραδοσιακό σπίτι
στη συνοικία Καλέιτσι, δίνονται πληροφορίες για
τους παλαιστές και για την παραδοσιακή πάλη που
γίνεται με λάδι στο Κιρκπινάρ της Ed�rne, σε όσους
δεν είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τους
παραδοσιακούς αγώνες πάλης. Κιρκπιναρ λιπαρή
πάλη Οι αγώνες πάλης του Κιρκπινάρ με λάδι έγιναν
δεκτές από την UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική
Κληρονομιά της ανθρωπότητας το 2010. Την ίδια
στιγμή,διακεκριμένος προορισμός της Ευρώπης
(EDEN) για εκείνους που δεν έρχονται σε αυτό το
μουσείο βρίσκεται σε ένα παλιό σπίτι στο Καλέιτσι
της Ed�rne, θα δώσει μια ιδέα για το πεχληβαν και
την ιστορία αυτής της παράδοσης. Εδώ μπορείτε να
μάθετε για τους διάσημους παλαιστές όπως τον Κελ
Αλίτσο, τον Κοτζά Γιουσούφ και τον Κούρτντερελι.
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Ο Μακεδονικός Πύργος (Ρολογιού) : Ο Μακεδονικός Πύργος
(Ρολογιού) που είναι το μοναδικό κτίσμα που διασώζεται
από τους 4 πύργους των τειχών που περικύκλωναν την πόλη,
οικοδομήθηκε κατά την περίοδο του Αυτοκράτορα Αδριανού
(117- 138 μ.Χ.) και βρίσκεται κοντά στο Τέμενος Ουτς
Σερεφελί. Ο πύργος μετά τις ανασκαφές που έγιναν γύρω του
εγκαινιάσθηκε σαν πάρκο αρχαιολογίας.
Το Παλάτι της Ed�rne και Tο Ανάκτορο της
Δικαιοσύνης: Οι εργασίες κατασκευής του Σαραγί Τζεντίντ
(Νέο Παλάτι) που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο παλάτι στην
περιοχή, ξεκίνησαν επί Σουλτάνου Μουράτ Β΄ μετά την
κατάκτηση της πόλης από τους Τούρκους και ολοκληρώθηκαν
το 1451 κατά την περίοδο του γιού του Φατήχ Μεχμέτ. Το
παλάτι Σαραγί Τζεντίντ του αρχιτέκτονα Σαχαμπεντίν που
οικοδομήθηκε μετά το Παλιό Παλάτι που είχε αναγερθεί
το 1365 με εντολή του Σουλτάνου Μουράτ Α΄, όπως και το
Παλάτι Τόπκαπι επεκτάθηκε με προσθέσεις που έγιναν από
διάφορους σουλτάνους. Από το παλάτι όπου συνεχίζονται οι

Ο Μακεδονικός Πύργος Ρολογιού
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εργασίες ανασκαφών, διασώζεται
το Ανάκτορο της Δικαιοσύνης
που οικοδομήθηκε από τον
αρχιτέκτονα Σινάν με εντολή του
Νομοθέτη Σουλτάνου Σουλεϊμάν
το 1561. Το κτίσμα που βρίσκεται
στη είσοδο του Σαράγιτσι είναι
τετραόροφο και στον πάνω
όροφο υπάρχει ένα μαρμάρινο
συντριβάνι. Είναι γνωστό ότι
το κτίριο χρησιμοποιούνταν για
συνεδριάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου της εποχής.

Tο Ανάκτορο της Δικαιοσύνης
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Το Εσωτερικό του Κάστρου
(Καλέιτσι) και τα Σπίτια της
Εντίρνε
Τα ιστορικά Σπίτια της Εντίρνε που είναι πολύτιμοι
θησαυροί του παρελθόντος διαθέτουν όλες τις ιδιότητες της
παραδοσιακής αντίληψης στην κατασκευή των σπιτιών η
οποία αντανακλά τον κοινό πολιτισμό που δημιούργησαν
οι άνθρωποι των διαφορετικών πίστεων. Τα στενά σοκάκια,
τα ειδικά διακοσμημένα ξύλινα σπίτια, οι επαύλεις και
τα αρχοντικά στο εσωτερικό του κάστρου που είναι ένα
σημαντικό κέντρο αστικής αρχιτεκτονικής, σας μεταφέρνουν
την ιστορική ατμόσφαιρα που φιλοξενούν. Μερικά από
αυτά τα κτίρια που προσελκύουν την προσοχή είναι η Παλιά
Αρχοντική Νομαρχία (Κρατικός Ξενώνας), το Αρχοντικό
Χαφίζαγα, το Αρχοντικό του γιατρού Μπαχατίν Ογιουτμέν
και η οικία του γνωστού γλύπτη Ιλχάν Κομάν.
Επίσης μερικά από τα ωραιότερα παραδείγματα της αστικής
αρχιτεκτονικής τα οποία κατασκεύασαν Ρωμιοί, Βούλγαροι
και Εβραίοι μάστοροι είναι τα διώροφα κτίρια με αυλή όπως
το Δημαρχείο, η Ρωμέικη Σχολή Κορασίδων, η Ιταλική
Εκκλησία, η Συναγωγή της Εντίρνε, ο Πολιτιστικός Οίκος
Κίρκπιναρ και το Τουρκικό Κρατικό Ωδείο.
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Καράαγατς
Αν κατεβείτε νότια από την οδό Σαρατσλάρ και
ακολουθήσετε το Δρόμο Καράαγατς (Οδός Λοζάνης)
που είναι ένας δρόμος μέσα στα δέντρα, θα φτάσετε στο
Καράαγατς που απέχει 3 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα
και 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Το ανακαινισμένο
ιστορικό Κτίριο της Χωροφυλακής στο τέλος της Γέφυρας
του Μέριτς (Έβρος) με την θέα προς τον ποταμό εξυπηρετεί
πλέον ως χώρος ανάπαυσης. Όπως προχωράτε στο
δρόμο προς το Καράαγατς μπορείτε να επισκεφθείτε τις
Εγκαταστάσεις Ανάπαυσης Σογιουτλούκ μέσα στο δάσος
και το Μνημείο Πεσόντων των Βαλκανικών Πολέμων. Όταν
συνεχίσετε την πορεία σας θα φτάσετε στο Μνημείο Λοζάνης
και στο Σιδηροδρομικό Σταθμό όπου σήμερα στεγάζεται
η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Θράκης
(Τράκια). Ο σιδηροδρομικός σταθμός κατασκευάστηκε
το 1913-1914 από τον αρχιτέκτονα Κεμαλετίν Μπέι που
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εμπνεύστηκε από το σιδηροδρομικό σταθμό του Σίρκετζι της
İstanbul.
Το Καράαγατς με τους φαρδείς δρόμους και τις πολύχρωμες
μονοκατοικίες είναι ένα από τα μέρη που πρέπει να
επισκεφθείτε οπωσδήποτε. Τα προξενεία που ιδρύθηκαν
εδώ τον 19ο αιώνα και ο σιδηρόδρομος που η κατασκευή
του ολοκληρώθηκε το 1873 συμβάλλανε στην αύξηση
του κοσμοπολίτικου πληθυσμού και σε σύντομο διάστημα
άρχισαν να κτίζονται ταχύτατα ξενοδοχεία, εστιατόρια,
κινηματογράφοι, εκκλησίες, παρεκκλήσια, σχολεία και
διάφορα κέντρα αναψυχής με αποτέλεσμα το Καράαγατς να
γίνει ένα θέρετρο των Βαλκανίων και να είναι γνωστό ως το
“Μικρό Παρίσι”. Σήμερα το Καράαγατς με τα παλιά σπίτια
και τα παραδοσιακά καφενεία είναι ένας μικρός οικισμός που
φιλοξενεί τους τουρίστες που έρχονται στην Edirne.
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Η Περιοχή Γύρω από την
Ed�rne
Ουζούνκιοπρου: Η επαρχία αυτή παίρνει το όνομα της
από τη γέφυρα Ουζούνκιοπρου που βρίσκεται πάνω στον
ποταμό Έργκενε και που κατασκευάστηκε κατά την περίοδο
του Σουλτάνου Μουράτ Β΄. Η γέφυρα με το μήκος 1392
μέτρων είναι η μακρότερη ιστορική γέφυρα της Τουρκίας και
κατασκευάστηκε σε τέσσερα χρόνια, έχει καταχωρηθεί ως
προσωρινή κληρονομιά στον UNESCO .Στο Ουζούνκιοπρου
που φημίζεται κυρίως με την παραγωγή ρυζιού
διοργανώνονται, πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως η Γιορτή
Άνοιξης Νταλλίκ, πανηγύρια και κυνηγετικές εκδηλώσεις.
Χάβσα: Το σημαντικότερο κτίσμα σ’ αυτή την επαρχία που
βρίσκεται σε απόσταση 20 λεπτών από την Edirne είναι το
κιουλιγιέ Σοκουλού Μεχμέτ Πασά που οικοδομήθηκε το
1576- 1577 για τον γιό του Κασίμ Μπέι, την περίοδο που
ήταν διοικητής σαντζακιού στην Ερζεγοβίνη. Στο κτιριακό
συγκρότημα που ανεγέρθηκε ως ένα από τα κιουλιγιέ
βεζίρηδων πάνω στον δρόμο που ένωνε την Edirne με την
İstanbul διασώζονται το τζαμί, το διπλό χαμάμι
και ο τρούλος της Αγοράς. Το τζαμί που είναι το
σημαντικότερο κτίριο του συγκροτήματος λειτουργεί και
σήμερα μετά από εργασίες αναπαλαίωσης. Η
χαρακτηριστική κόγχη ακόμα διατηρείται στη θέση της.
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Ουζούν Κιοπρού
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Ο Κόλπος του Ξηρού (Ο Κόλπος του Σάρος) :
Είναι μια παραδεισένια γωνία, μια άλλη εκδοχή της
Ερυθράς Θάλασσας όπως την χαρακτηρίζει ο γνωστός
περιβαλλοντολόγος Cousteau ο οποίος επισκέφτηκε την
περιοχή το 1974 με το πλοίο του «Καλυψώ». Ο κόλπος με
την καθαρή θάλασσα της που φθάνει από την Χερσόννησο
Καλλίπολης μέχρι το Ένεζ (Ελληνικά Σύνορα) και την
μαγευτική αμμουδιά του, αποτελεί μία ιδανική περιοχή
για διακοπές. Ο Κόλπος του Ξηρού που είναι μία από τις
ελάχιστες θάλασσες που αυτοκαθαρίζονται με τα ρεύματα
που κατέχουν, είναι ταυτόχρονα και προστατευόμενη
περιοχή. Στον ίδιο κόλπο που είναι πλούσιος, έχει μία
θαλάσσια πανίδα με υψηλό ποσοστό οξυγόνου των
καθαρών νερών και θρεπτικές ουσίες, βρίσκεται μία από τις
μακρύτερες παραλίες της Τουρκίας το Ερίκλι.
Στον κόλπο κυριαρχούν τρία είδη κλίματος. Το πρώτο
είναι το θαλάσσιο κλίμα που έχει μία ηρεμιστική μυρωδιά
ιωδίου και φυκιού, το δεύτερο είναι το κλίμα βουνού που
έρχεται από την Ίδα και το τρίτο είναι το κλίμα δάσους που
καίει τα ρουθούνια και απλώνεται πάνω σας. Αυτός ο αέρας

Η Παραλία του Ερικλι
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είναι πυγή θεραπείας για το άσθμα και για τη δύσπνοια.
Στον Κόλπο του Σάρος μπορείτε να κάνετε σερφ και άλλα
αθλήματα ιστιοπλοΐας . Υπάρχουν επίσης ιδανικά σημεία
για τους δύτες. Στα παράλια του Κόλπου που δίνουν
προτεραιότητα κυρίως οι κατοίκοι της İstanbul
επειδή είναι κοντινή η απόσταση, υπάρχουν όμορφες
τουριστικές περιοχές. Μπορείτε να κάνετε περίπατο,
υποθαλάσσια φωτογράφηση, εραστεχνική αλιεία, κατάδυση
και κυνήγι. Η Κεσάνη και το Ένεζ είναι δύο θαύματα της
φύσης με παραλίες στον κόλπο.
Κεσάνη: Τα παράλια της Κεσάνης με τις μαγευτικές
τουριστικές περιοχές όπως το Μετζίντιγιε, το Έρικλι, το
Ντανίσμεντ, το Γιάγλα, το Γκοκτσέτεπε και το Σαζλίντερε,
με τα πανσιόν της μέσα στο δάσος, τις βίλλες και τα
ξενοδοχεία είναι ιδανική για κάθε είδους διαμονή. Τα
σημαντικότερα αξιοθέατα είναι ο λεγόμενος «Χαμένος
Παράδεισος» το Γκοκτσέτεπε, το Κόρου Νταγί(Βουνό), τα
υπολείμματα από τα τείχη του κάστρου της Κεσάνης, τα
λουτρά και οι γέφυρες της οθωμανικής περιόδου και το τζαμί
Χερσεκζαντέ Αχμέτ Πασά (Μεγάλο Τζαμί).

Ο Κόλπος του Σαρος
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Ένεζ : Η περιοχή αυτή που κατοικείται χωρίς
διακοπή από την προϊστορική περίοδο, προσελκύει το
ενδιαφέρον των φίλων της ιστορίας με την Αρχαία Πόλη
του Αίνου και το Κάστρο του Ένεζ. Μέσα στο κάστρο
υπάρχει το Τζαμί του Φάτηχ (Η Αγιά Σοφιά της Αίνου).
Εκτός από την παραλία Αλτίνκουμ με την μαγευτική φύση,
ελκύουν πολλούς επισκέπτες και οι παραλίες Σουλτανίτσε,
Γκιούλτσαβους , Μπουγιούκεβρεν, Βακίφ και Καράϊντζιρλί
με τις χρυσαφένιες αμμουδιές και πεντακάθαρες θάλασσες.
Το Ένεζ προσελκύει το ενδιαφέρον και με το Φεστιβάλ
Κυνηγιού και Αλιείας που διοργανώνεται από το 1977. Στο
πλαίσιο του φεστιβάλ προβάλλονται διάφορα είδη ψαριών
μεταξύ των οποίων και ο Κέφαλος του Ούζμενε που υπάρχει
στον κόλπο του Σάρος και διοργανώνονται διαγωνισμοί

Η Λίμνη του Γκαλα
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σκάφων, ιστιοπλοΐας, κολύμβησης και ψαρέματος και
προβάλλονται θεατρικά έργα και λαϊκοί χοροί.
Η σημαντικότερη από τις μικρές και μεγάλες λίμνες στα
όρια της επαρχίας είναι η λίμνη Γκάλα που κηρύχθηκε
εθνικό πάρκο. Η λίμνη που συγκαταλέγεται μεταξύ των
σημαντικότερων οικολογικών συστημάτων στην Τουρκία,
κατέχει μία υψηλή θέση μεταξύ των υγρότοπων της χώρας.
Στον υγρότοπο που υπάρχουν αμέτρητες συμβολές για
το περιβάλλον με τον βιολογικό του πλούτο στη φύση,
υπάρχουν πάνω από 150 είδη πτηνών, 42 είδη φυτών και 19
είδη ψαριών.
Επίσης το Σιούλογλου με τη λίμνη φράγματος και τις
ομορφιές γύρω του , το Μέριτς με τον τουρισμό κυνηγιού
και τις ανοιξιάτικες εκδηλώσεις, τα Ίπσαλα με τα δάση και
τους λιμνίσκους, το Λαλάπασα με τα μενχίρ και τα ντολμέν,
είναι άλλες επαρχίες της Ed�rne που αξίζουν να
επισκεφτείτε.
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Παραδοσιακές Χειροτεχνίες, Ψώνια
και Κουζίνα
Το πιο σημαντικό παράδειγμα χειροτεχνίας της πόλης είναι το
Εντιρνεκαρί χαρακτηριστικό είδος διακόσμησης της Ed�rne.
Η τεχνική αυτή έχει χρωματιστά ή βερνικωμένα μοτίβα και συνθέσεις
και ζωγραφίζονται πάνω σε υλικά όπως το ξύλο, το χαρτόνι ή και το
δέρμα. Η σημαντικότερη ιδιότητα του Εντιρνεκαρί που εφαρμόζεται σε
διακοσμητικά έργα όπως σεντούκια για την προίκα, συρτάρια γραφείου,
χρηματοκυβώτια, δερμάτινα εξώφυλλα και πόρτες ντουλαπιών, είναι η
ανθεκτικότητα των χρωμάτων. Η χειροτεχνία αυτή πρωτοεμφανίστηκε
στην Εντίρνε, αργότερα άρχισε να χρησιμοποιείται και σε άλλες
πόλεις της Ανατολής όπως στην İstanbul, στην Προύσα,
στο Ντιγιάρμπακιρ και στο Έρζουρουμ. Μεταξύ άλλων, μοναδικές
χειροτεχνίες οι οποίες αποτελούν και χαρακτηριστικά παραδείγματα
της πόλης είναι η ξυλογλυπτική, το λακάριμα κουτιών και η κατασκευή
εξώφυλλων βιβλίων.
Ένα άλλο παράδειγμα παραδοσιακής χειροτεχνίας είναι τα καλαθάκια
σαπουνιών, γνωστά ως φρουτοσάπουνα (σαπούνια σε σχήματα και
χρώματα διάφορων φρούτων - μοσχοσάπουνα) που υπάρχουν σε όλα
τα νοικοκυριά. Τα σαπούνια αυτά φτιάχνονται στο χέρι και αργότερα
βάφονται, χρησιμοποιούνται για την ωραία μυρωδιά τους και για
διακόσμηση. Οι χειροποίητες σκούπες είναι ένα άλλο παράδειγμα που
σώζεται μέχρι τις μέρες μας. Ειδικότερα οι Σκούπες Αϊναλί (Σκούπες με
καθρέφτη) που υπάρχουν και στην παραδοσή μας είναι ένα απαραίτητο
στοιχείο της προίκας κάθε νεαρής κοπέλας. Επίσης είναι και ένα προϊόν
το οποίο προτιμούν ιδιαίτερα ως αναμνηστικό δώρο οι επισκέπτες που
έρχονται στην πόλη.
Στα εστιατόρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης μπορείτε
να γευτείτε νοστιμότατες λιχουδιές της Ρούμελης όπως πάστα
αμυγδάλου,μπισκότα αμυγδάλου, τηγανητό συκωτάκι, τζιγεροσαρμάδες,
ματζούνι ντεβά-ι μισκ, καραμέλες πεϊνίρ,τυρί χαλβάς,άσπρο τυρί,
χαλβάς των γκαζίδων, τραχανάς, λαγγίτες (ακιτμά), χαρδαλιέ (ποτό
από μουστάρδα και σταφύλι), καρά καβουρμά, λαχανοντολμάδες. Όσοι
θέλουν να κάνουν ψώνια στην Ed�rne πρέπει οπωσδήποτε
να επισκεφτούν την Κλειστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) του Αλί Πασά,
την αγορά Σελίμιγιε Αραστά και τον πιο πεπατημένο δρόμο της
πόλης την οδό Σαρατσλάρ. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε αναμνηστικά
δώρα όπως σκούπες αϊναλί, φρουτοσάπουνα (μοσχοσάπουνα), τέχνη
κεραμιδιών,η τέχνη της eμπρου, Εντιρνεκαρί ,κεραμικά και ξύλινα
χειροποίητα αντικείμενα, ματζούνι ντεβά-ι μισκ, χαρδαλιέ,βούτυρο
αμυγδάλου,καραμέλες πεϊνίρ σεκερί,τυρί χαλβάς, είναι διαθέσιμο.
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Κοινωνική Ζωή : Φεστιβάλ και
Γιορτές
Η γεωγραφική θέση της πόλης που παίζει ρόλο γέφυρας
μεταξύ Ανατολίας και Βαλκανίων, είχε καθοριστική
σημασία στη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής
κοινωνικής δομής. Ο πλούτος αυτός που αντανακλά
τόσο τα ίχνη της Ανατολίας, όσο και της Ρωμυλίας,
αντικατοπτρίζεται στα λαϊκά τραγούδια και στους
λαϊκούς χορούς. Η παράδοση «ανταλλαγής μαντινάδων»
που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της λαϊκής
μουσικής της Ed�rne, πηγάζει από τη συνήθεια
των γυναικών που κυρίως έλέγαν μαντινάδες σε χώρους
εργασίας και διασκέδασης. Άλλη μια κοινότητα που
προσθέτει χρώμα στην κοινωνική ζωή της πόλης είναι
οι Ρωμά που έχουν μεγάλη ικανότητα στον τομέα της
μουσικής και του χορού. Μπορείτε να απολαύσετε από
κοντά τη μουσική και τον χορό αυτής της κοινότητας
στην γιορτή του Κακάβα στις 5 Μαΐου και στο
Χιντρέλλεζ που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 6
Μαΐου. Πηγή αυτών των εορτασμ ών η ανοιξιάτικη
γιορτή: “Χιντρέλλεζ” έγινε δεκτή από την UNESCO ως Άυλη
Πολιτιστική Κληρονομιά της ανθρωπότητας το 2017.
Η Εβδομάδα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και οι
Ιστορικές Πάλες του Κιρκπινάρ που γενικά αρχίζουν
την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου διαρκούν επτά
μέρες. Τις τρεις τελευταίες μέρες του φεστιβάλ που
υπάρχουν οι αγώνες πάλης με λάδι με παγκόσμια φήμη,
προβάλλονται λαϊκοί χοροί, διοργανώνονται εκθέσεις και
διαγωνισμοί μαγειρικής με τοπικές γεύσεις. Οι αγώνες
που έχουν αποκτήσει και διεθνή διάσταση με τους
παλαιστές που έρχονται από το εξωτερικό, αρχίζουν με
τη φωνή του κήρυκα και του νταβουλιού. Οι παλαιστές
που διαλέγουν τον αντίπαλο τους με κλήρο φοράνε την
ειδική δερμάτινη ενδυμασία, το «κισπέτι» που είναι ένα
παντελόνι μέχρι το γόνατο φτιαγμένο από κατεργασμένο
δέρμα βουβαλιού. Αλοίφεται αγνό ελαιόλαδο στο
κισπέτι και σε όλο το σώμα του παλαιστή και μετά την
απαραίτητη προθέρμανση που κάνουν με ειδικές κινήσεις
όπως για παράδειγμα να χτυπάνε τα γόνατα με τα χέρια
τους, βγαίνουν στο αλώνι για να ξεκινήσουν την πάλη,
με σύνοδο τον ήχο του ζουρνά και του νταβουλιού.
Νικητές είναι αυτοί που καταφέρνουν να ακουμπήσουν
τους ώμους ή την πλάτη του αντιπάλου τους στο έδαφος,
ενώ ηττημένοι είναι αυτοί που τους βγαίνει ή σκίζεται
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το κισπέτι τους και αυτοί που παρατάνε τον αγώνα. Οι αγώνες
ολοκληρώνονται την τελευταία ημέρα με την ανάδειξη του Αγά του
Κιρκπινάρ και του Αρχιπαλαιστή.
Οι ιστορικοί αγώνες Κιρκπιναρ και πολιτιστικές δραστηριστητες
απονεμεται ο τιτλας της Ευρωπαικης ελιτ στοχο (ΕDEN) το 2008,
UNESCO αναγνωριστηκε ως αυλη πολιτιστικη κληρονομια της
ανθρωποτητας το 2010

Οι παρακάτω είναι οι άλλες τοπικές εκδηλώσεις της
πόλης:
Οι παραδοσιακοί αγώνες πάλης του Λαλάπασα (πρώτη εβδομάδα
του Αυγούστου), το Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Ρυζιού
του Ίπσαλα (πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου), το Φεστιβάλ Κυνηγιού
και Αλιείας του Αίνου (Πρώτη εβδομάδα Ιουνίου), το Φεστιβάλ
Πολιτισμού και Τουρισμού της Κεσάνης (Πρώτη Εβδομάδα
Αυγούστου), το Φεστιβάλ Τουρισμού του Ερίκλι και το πρωτάθλημα
W�nd Surf Τουρκίας (Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου), η Ημέρα
Μνήμης του Μιμάρ Σινάν (5 Απριλίου) και η Εκδήλωση Νταλλίκ
(Δεύτερη εβδομάδα του Χιντρελέζ),γιορτές του Mεριτσ Νασουχ
Μπει (το Μάιο) , νύχτα το Τσαμλιτζα Μπωτσουκ (πρώτη εβδομάδα
του Ιανουαρίου), Διεθνές Μπανδο και το συκώτι φεστιβάλ (το Μάιο)
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Αρχιτέκτονας
Σινάν
Ο παγκοσμίως γνωστός Τούρκος αρχιτέκτονας
έζησε το 1490-1588. Ο Σινάν που γεννήθηκε στη
Καισάρεια πάρθηκε στο παλάτι με το
παιδομάζωμα και βρήκε την ευκαιρία να
μελετήσει από κοντά διάφορα αρχιτεκτονικά έργα
συμμετάσχοντας σε επιδρομές των Γιανίτσαρων.
Ο Μιμάρ Σινάν που στα 55 του ήταν ο πρώτος
αρχιτέκτονας του Σώματος Αρχιτεκτόνων Χασσά,
οικοδόμησε 81 τζαμιά, 51 γέφυρες, 35 λουτρά, 33
παλάτια, 18 κερβάνσαραϊ, πολλά υδραγωγεία,
νοσοκομεία και πτωχοκομεία. Η πόλη της Edirne
είναι πλούσια από άποψη των έργων του
αρχιτέκτονα Σινάν. Μερικά από τα έργα που
έχουν την υπογραφή του μεγάλου αρχιτέκτονα
στην πόλη είναι το Σελίμιγιε, το Κιουλιγιέ
Σοκουλού, τα Λουτρά Ταχτάκαλε και Μετζίτμπεϊ,
το Κερβάνσαραϊ του Ρουστέμ Πασά, το Τάσχαν,
η Αγορά του Αλή Πασά, οι γέφυρες Γιαλνίζγκιοζ
και Κανουνί .
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Διαμονή και Συγκοινωνία
Λόγο της γεωγραφικής της θέσης που βρίσκεται
πάνω στο δρόμο που συνδέει την Τουρκία με τα
Βαλκάνια και την Ευρώπη, υπάρχουν τακτικά
δρομολόγια προς την Edirne από την İstanbul, το
Τεκίρνταγ, το Κιρκλάρελι και το Τσανάκκαλε. Για
διαμονή εκτός από τα ξενοδοχεία και τις
εγκαταστάσεις με ειδική άδεια, υπάρχουν και
χώροι για camping, όμως πρέπει να σημειωθεί ότι
για διανυχτέρευση στην πόλη κυρίως την περίοδο
των αγώνων της παραδοσιακής πάλης του
Κιρκπινάρ θα ήταν καλό να κάνετε κρατήσεις.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
***** MARGİ OTEL
1.Murat Mah. Talatpaşa Cad. No:60/1 EDİRNE
Tel: (90.284) 236 62 36 Fax: (90.284) 236 64 04
**** RYS HOTEL
I.Murat Mah. Talatpaşa Cad. No:82 EDİRNE
Tel: (90.284) 213 07 97 Fax: (90.284) 225 58 00
*** DUVAN PRESTİGE HOTEL
İstasyon Mah. Şehit Emniyet Müd. Ertan Nezihi
Turan Cad. No:50 EDİRNE
Tel: (90.284) 213 39 14 Fax: (90.284) 213 39 15
*** ŞİMŞEK OTEL
Tıp Fakültesi Karşısı EDİRNE
Tel: (90.284) 236 60 02 Fax: (90.284) 236 60 06
*** BENDİS OTEL
Aşağı Zaferiye Mah. İstekler Cad. No:6 A/5
Daire No:5 KEŞAN
Tel: (90.284) 715 19 73
*** ÇETİN OTEL
Büyük Cami Mah. Borsa Sok. No:2 KEŞAN
Tel: (90.284) 715 21 21 Fax: (90.284) 715 21 12
*** ŞAPÇI PRESTİJ OTEL
Y.Zaferiye M.Demirciler Cad. 22800 No:20 KEŞAN
Tel: (90.284) 714 36 60 Fax: (90.284) 714 57 55
*** SAROS OTELİ
Yukarı Zaferiye M.Paşayiğit C.No:36 KEŞAN
Tel: (90.284) 715 25 17 Fax: (90.284) 714 54 84
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*** BALTA OTEL
Talatpaşa Cad No.97 EDİRNE
Tel: (90.284) 225 52 10 Fax: (90.284) 225 52 14
*** SULTAN OTEL
Çavuşbey Mah. Talatpaşa Cad.N:204 EDİRNE
Tel: (90.284) 225 13 72 Fax: (90.284) 225 57 63
*** RAMADA HOTEL & SUITES EDİRNE
Kocasinan Mah. E5 Karayolu Cad. No:21/1 EDİRNE
Tel: (90.284) 226 10 10 Fax: (90.284) 225 10 11
*** DÖĞME OTELCİLİK
Kapıkule Yolu Üzeri Kemalköy Mevkii EDİRNE
Tel: (90.284) 238 23 11 Fax: (90.284) 238 23 24
** AKEFE OTELİ
Maarif Cad.No:13 EDİRNE
Tel: (90.284) 213 61 66 Fax: (90.284) 213 60 81
** PARK OTEL
Maarif Cad. No.20 EDİRNE
Tel: (90.284) 225 46 10 Fax: (90.284) 225 46 35
** ŞABAN AÇIKGÖZ
Çilingirler Mah. Tahmis S.N0.9 EDİRNE
Tel: (90.284) 213 03 13 Fax: (90.284) 213 45 16
** AÇIKGÖZ OTEL
Dilaverbey Mah. Tüfekçiler S.No.74 EDİRNE
Tel: (90.284) 213 19 44 Fax: (90.284) 213 45 16
** ERGENE OTELİ
Muradiye Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 20 UZUNKÖPRÜ
Tel: (90.284) 513 54 38 Fax: (90.284) 513 52 26
** ERİKLİ OTEL
Erikli Mevkii KEŞAN
Tel: (90.284) 711 22 92 Fax: (90.284) 715 42 55
** İŞÇİMEN OTEL
Erikli Sahili / KEŞAN
Tel: (90.284) 737 31 48 Fax: (90.284) 737 31 34
** AĞADAYI TESİSLERİ
Büyük Camii Mah. Efes Bulvarı 46/2 KEŞAN
Tel: (90.284) 714 97 40 Fax: (90.284) 714 66 71
** ARA OTEL
Necatiye Köyü Havsa / Edirne
HAVSA
Tel: (90.284) 366 50 37 Fax: (90.284) 366 50 53
ÖZEL BELGELİ TESİS SELİMİYE TAŞ OD.
Selimiye Arkası Hamam Sok.No:3 EDİRNE
Tel: (90.284) 212 35 29 Fax: (90.284) 212 35 30
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ÖZEL BELGELİ TESİS HILLY HOTEL
Şükrüpaşa Mah. Kıyık Cad. No:254/1 EDİRNE
Tel: (90.284) 214 45 59 Fax: (90.284) 214 45 80
ÖZEL BELGELİ TESİS ANTİK OTEL
Mithatpaşa Mah. Maarif Cad. No:6 EDİRNE
Tel: (90.284) 225 15 55 Fax: (90.284) 225 15 56
ÖZEL BELGELİ TESİS MİHRAN HN. KON.
Dilaverbey Mah. Gazipaşa Cad.N0:30 Kaleiçi EDİRNE
Tel: (90.284) 225 64 09 Fax: (90.284) 225 64 09
ÖZEL BELGELİ TESİS EDİRNE OSMANLI EVLERİ
Dilaverbey Mah. Arifpaşa Cad. No:54-54/1 Kaleiçi EDİRNE
Tel: (90.284) 212 38 38 Fax: (90.284) 212 75 55

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
CEVAT AĞAOĞULLARI YÜZME HAVUZU
Hacilarezani Mevkii EDİRNE Tel: (90.284) 235 26 84

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
KÜBANA Tahtakale Buzhane Cad. No:50 EDİRNE
Tel: (90.284) 212 02 69

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΙΝ ΕΝΤΙΡΝΕ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
SIĞINAK İbrice Liman Yolu Mecidiye KEŞAN
Tel: (90.535) 276 28 30

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
METEOR TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Hastane Cad. Uysal Apt. No:24 KEŞAN
meteortravel_kesan@hotmail.com Tel: (90.284) 715 11 11
EVROS TUR SEYAHAT ACENTASI
Büyük Camii mah. İsmet İnönü cad. No:8/7 KEŞAN
evrostur@gmail.com Tel: (90.284) 715 43 94
MUCİZE SEYAHAT ACENTASI
Sabuni Mah. Saraçlar Cad. 7/2 EDİRNE
info@hayattur.com.tr Tel: (90.284) 413 15 15
SEMERŞAH TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Baba Demirtaş Mahallesi Saray Hamam Sok. Cad. 6 EDİRNE
Tel: (90.284) 214 15 09
EDN TRAVEL SEYAHAT ACENTASI
Şükrüpaşa Mh. Tevfik Sırrı Gür Cd. Cumhuriyet Sit. EDİRNE
edntravel@hotmail.com Tel: (90.284) 212 22 15
ZIPKIN TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Eski camii. Karşısı Belediye Dükkânları No:16 EDİRNE
caglarpetrol22@hotmail.com Tel: (90.284) 225 11 41
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SALDA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Orduevi Karşısı Muhittin Günel İş Merkezi No:52/29 EDİRNE
iyigunsaldaturizm@hotmail.com Tel: (90.284) 214 00 36
B.E.G. TOURS SEYAHAT ACENTASI
B. Camii mah. İnönü Cad. No:96 KEŞAN
info@begtour.com Tel: (90.284) 712 39 88
SEDAN TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Talatpaşa Asf. Adil 2 Sitesi No:60 EDİRNE
info@sedanturizm.com Tel: (90.284) 213 21 46
NLF TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Meydan Mah. Talatpaşa cad. No:172/16 EDİRNE
info@erakmanturizm.com.tr Tel: (90.284) 213 99 79
SOU’RAN TOUR SEYAHAT ACENTASI
Rıza Efendi Mahallesi Gazi Caddesi No:74/2 UZUNKÖPRÜ
info@sourantour.com Tel: (90.284) 513 33 77
TATİLDEYİZ TUR SEYAHAT ACENTASI
İspat camii Mah. Kurtuluş Cad. No:2/1 KEŞAN
info@tatildeyiztur.com Tel: (90.284) 714 08 08
LOZAN TOUR SEYAHAT ACENTASI
Kacasinan Mah. Muammer Aksoy cad. No:45/A EDİRNE
yasinkapan@gmail.com Tel: (90.284) 213 57 57
ADAYAZ TOUR & TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Margi AVM I Murat Mah. Talatpaşa Cad. K60/1 EDİRNE
info@adayaztur.com Tel: (90.284) 225 15 05
KAPRES TURİZM SEYAHAT ACENTASI
İstasyon Mah. Sanayi Sit. 1.Cad. No:10/A K:3 D:46 EDİRNE
Tel: (90.284) 262 04 42
EDİRNE TRANSFER TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Abdurrahman Mah. Şehit İstiklal Vardar Cad. 24b/12 EDİRNE
taner@edirnetur.com Tel: (90.284) 212 95 96
SOU’RAN TOUR SEYAHAT ACENTASI
Abdurrahman Mah. Talatpaşa Cad. No:59/1 EDİRNE
info@sourantour.com Tel: (90.284) 225 22 25
MATERRA WORLD TRAVEL AGENCY SEYAHAT ACENTASI
İstasyon Mah. İstasyon 1 Cad. Sit Apt. No:15/Z25 EDİRNE
Tel: (90.543) 545 21 12
MEDİCASSA TOURİSM SEYATA ACENTASI
Abdurrahman Mah. Şehit Emniyet Müd. Ertan Nezihi
Turan Cad. No:7/71 EDİRNE
Tel: (90.284) 212 20 22
NUSİKİ SEYAHAT ACENTASI
Sabuni Mh. Kurt Dereli Mehmet Sk. Muhittin Gülen İş Mrk.
No:1/18 EDİRNE
Tel: (90.542) 344 58 04
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Κωδικός Κλήσης του Νομού

: 284

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

: 112

ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Τηλεφωνικό Κέντρο)

: 213 04 88-213 91 84

Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Σουλτάν Μουράτ Α΄

: 214 55 10 (10 Γραμμές)

Νοσοκομείο Ιατρικής Σχολής του Παν. Tράκια (Τηλ. Κέντρο) : 235 76 41-42-43
Οδοντιατρικό Κέντρο του Εντίρνε

: 214 81 95

Μονάδα Αιμοκάθαρσης

: 213 34 55

Κρατικό Νοσοκομείο του Ένεζ (Τηλεφωνικό Κέντρο)

: 811 60 12

Κρατικό Νοσοκομείο του Ύπσαλα (Τηλεφωνικό Κέντρο)

: 616 13 81-82

Κρατικό Νοσοκομείο του Κεσσάν (Τηλεφωνικό Κέντρο)

: 714 34 34-35-36

Κρατικό Νοσοκομείο του Ουζούνκιοπρου (Τηλ. Κέντρο)

: 513 10 88

Επαρχιακό Νοσοκομείο του Μέριτς

: 415 13 76

Επαρχιακό Νοσοκομείο του Ένεζ

: 811 66 56

Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Σουλτάν Μουράτ Α΄ Παράρτημα της Χάβσα : 336 10 24
Επαρχιακό Νοσοκομείο Λαλάπασα

: 321 42 52

Επαρχιακό Νοσοκομείο Σούλογλου

: 311 30 18

Ιδιωτικό Νοσοκομείο Κεσσάν

: 715 01 02

Ιδιωτικό Νοσοκομείο Εκόλ (Τηλεφωνικό Κέντρο)

: 236 10 10

Ιδιωτικό Νοσοκομείο Τράκια (Τηλεφωνικό Κέντρο)

: 225 00 00

Σιδηροδρομικός Σταθμός της Εντίρνε

: 235 26 74

Σιδηροδρομικός Σταθμός του Καπίκουλε

: 238 20 36

Σιδηροδρομικός Σταθμός του Ουζούνκιοπρου

: 513 48 05

Διεύθυνση του Τελωνείου Καπίκουλε

: 238 21 25

Δήμος του Εντίρνε

: 213 91 80 (6 Γραμμές)

Αστυνομική Διεύθυνση της Εντίρνε

: 213 92 40 (4 Γραμμές)

Διεύθυνση Τουρισμού και Πολιτισμού

: 225 30 29-213 02 32
Φαξ : 213 30 76

Γραφείο Τουριστικής Ενημέρωσης της Εντίρνε

: 213 92 08

Αρχαιολογικό και Εθνογραφικό Μουσείο του Εντίρνε

: 225 15 20

Μουσείο Τουρκικών Ισλαμικών Έργων

: 225 16 25

Μουσείο Υγείας Συγκροτήματος του Σουλτάν Μπαγιεζίτ Β΄ : 224 09 22
Μουσείο Ιδρύματος του Σελιμιγιέ

: 212 11 33

Μουσείο Λωζάνης και Εθνικού Αγώνα του Παν. Τράκια

: 236 27 85

Μουσείο Γλυπτικής και Ζωγραφικής Ιλχάν Κόμαν του Π.Τ.

: 235 52 04

Μουσείο της Πόλεως της Εντίρνε

: 214 73 79

Ιδιωτικό Μουσείο Οσμάν Ιντζή

: 223 00 98

Βουλγαρικό Προξενείο

: 214 06 17

Ελληνικό Προξενείο

: 235 58 04
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ΤΟΥΡΚΙΑ
Η Τουρκία είναι τόσο μυστηριώδης που έχει γίνει
μάρτυρας στις πιο σημαντικές εποχές της ανθρώπινης
ιστορίας, τόσο διάπλατη ούτως ώστε στεγάζει ένα
μωσαϊκό από ανθρώπους με διαφορετικές καρδιές, είναι
τόσο ειρηνική που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία.
Με τη μοναδική γεωγραφική της θέση ανέλαβε το
ρόλο της γέφυρας μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας,
ως κέντρο εμπορικών και μεταναστευτικών δρόμων
διαμόρφωσε τη μοίρα της που διατρεφόταν από την
ευφορία των πολιτισμών για εκατοντάδες χρόνια.
Παίρνοντας μέρος σ’αυτό το πεπρωμένο οι Χετταίοι, οι
Φρύγες, οι Λύδιοι, οι Πέρσες, οι Μακεδόνες, οι Ρωμαίοι,
οι Βυζαντινοί, οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί βοήθησαν
στη δημιουργία του θησαυρού της Τουρκίας που
αποτελείται από ιστορία, τέχνη και πολιτισμό.
Αυτός ο τόπος που δημιούργησε θεούς και θεές
κάποτε είχε γίνει τόπος των μυθικών ηρώων, άλλοτε
Τσατάλχογιούκ, Τροία, Κιούλτεπε, Χαττούσα άλλοτε
Έφεσος, Δίδυμα, Άσπενδος, Άσσος, Σάρδεις, Ξάνθος και
άλλοτε Γόρδιον, Ιεράπολις και Αλικαρνασσός.
Η Τουρκία με 780.043 km² έκταση αποτελεί την πύλη της
Δύσης που ανοίγει προς την Ανατολή. Οι τρεις θάλασσες
της (Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο) που την
περικυκλώνουν φέρνουν την Τουρκία σε γειτνίαση με όλη
τη Γη. Στο ονειρικό ταξίδι που θα γίνει στην Τουρκία,
στην παγκόσμια πόλη Ιστάνμπουλ όπου συναντιέται
ο Επτάλοφος με τη λάμψη, μπορείτε να επισκεφτείτε
το Σουλτάν Αχμέτ Τζαμί με την καταπληκτική του
αρχιτεκτονική, το μουσείο της Αγίας Σοφίας όπου

αγκαλιάζεται η επιείκεια με την αισθητική, τα τείχη, τα
παλάτια, τα μουσεία και τις αυθεντικές αγορές, μπορείτε
επίσης να γευτείτε την τούρκικη κουζίνα που είναι μία
από τις τρεις πιο καλές κουζίνες του κόσμου. Μπορείτε
να πεταχτείτε ως την πρώτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας στην Mπούρσα όπου μπορείτε να
θαυμάσετε την αρχιτεκτονική της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και να θαυμάσετε το όρος Ουλούνταγ το
οποίο σκεπάζεται με έναν λευκό μανδύα.
Μπορείτε να ζήσετε την Αντάλια όπου ενώνεται η
τουρκουάζ θάλασσα με την ιστορία ταξιδεύοντας βραδέως
(trekking), καταβαίνοντας ποταμό με σχεδία (rafting),
με αλεξιπτωτισμό και παίζοντας γκολφ. Μπορείτε να
νοιώσετε το θαύμα αισθητικής, τη χώρα των νεράιδων την
Καππαδοκία κάποτε με τη γεύση του κρασιού που στάζει
από το τσαμπί στο κρασοπότηρο και κάποτε ταξιδεύοντας
με αερόστατο. Μπορείτε να πιάσετε με τη φαντασία σας
το Παμούκκαλε που η ασβεστολιθική του αφή θυμίζει
χωράφια βαμβακιού και να το κάνετε πραγματικό. Στην
κορυφή του όρου Νέμρουτ που απέχει από τη θάλασσα
2206 m. μπορείτε να φανταστείτε μαζί με τα γιγάντια
αγάλματα των θεών τις θρησκευτικές τελετές που υπήρχαν
πριν από εκατοντάδες χρόνια και να απολαμβάνετε την
ανατολή και τη δύση του ήλιου. Στο Τσανάκκαλε όπου
συναντιούνται οι μυθικές ιστορίες με την πραγματικότητα
μπορείτε να νοιώσετε το πνεύμα της Τροίας και του
Γκελίμπολου, με την μοναδική γεωγραφία της μπορείτε να
πιάσετε το ρυθμό της Τουρκίας, να ζήσετε την Τουρκία.
Σεράπ Σιαχίν (αρχαιολόγος)

Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ
Η πολιτισμική κληρονομιά που υπάρχει στον κόσμο είναι
σαν ένα μεγάλο πάζλ. Κάθε έργο, κάθε αντικείμενο είναι
αναντικατάστατα κομμάτια αυτής της εικόνας. Το καθένα
από αυτά μας δίνει πληροφορίες για την καταγωγή,
την εξέλιξη και τη σημερινή μας ζωή, μας βοηθάει να
καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε τους υπόλοιπους
πολιτισμούς. Κάθε ανακάλυψη, κάθε καινούργια
μετάφραση προσθέτει ένα ακόμα κομμάτι σ’αυτό το πάζλ
και κάνει την εικόνα πιο κατανοητή. Για να μπορούν να
έχουν και οι επόμενες γενιές τις ίδιες δυνατότητες πρέπει
να προστατεύουμε το κάθε κομμάτι.
Σήμερα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει
ότι η πολιτισμική κληρονομία κινδυνεύει από φυσικές
καταστροφές όπως σεισμούς και πλημμύρες, από αργές
διαδικασίες όπως ρύπανση και από άλλες ανθρώπινες
δραστηριότητες. Ακόμα και κάποιες κινήσεις που
φαίνονται αθώες όπως η συλλογή μικρών κομματιών με
αναμνηστικό σκοπό από αρχαία αγγεία ή από μωσαϊκά
όταν επαναλαμβάνονται από χιλιάδες ανθρώπους μπορεί
να δημιουργήσει καταστροφικές καταστάσεις. Η επαφή
με υφαντουργικά, πέτρινα ή μεταλλικά αντικείμενα
μπορεί να αφήσει πάνω σ’αυτά τα αντικείμενα σημάδι
λίγδας ή οξέα που προκαλούνται από τον ιδρώτα. Το
γράψιμο ή το χάραγμα ονομάτων προκαλούν αδιόρθωτες
ζημιές. Η περιδιάβαση σε στενούς και σε πολυπληθές
χώρους με μεγάλους σάκους ή με τσάντες μπορεί κάνει
ένα κομμάτι να πέσει ή να χαρακώσει έναν πίνακα και να
τον καταστρέψει. Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι που χωρίς
να το καταλάβουμε καταστρέφουμε την πολιτισμική
κληρονομιά.
Το 2020 αριθμός μας ως επισκέπτες θα φτάσει παγκόσμιος
το 1.6 δισεκατομμύριο. Ελάτε να συγκεντρωθούμε για να
προστατεύσουμε την πολιτισμική μας κληρονομιά και για
να επωφεληθούμε από τη ποικιλία και τα πλούτη της.
Διεθνές Κέντρο Συντήρησης και Αποκατάστασης
Μνημείων (ICCROM)
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