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Εισαγωγικά 

 

Τα Παραρτήματα περιέχουν βοηθητικό υλικό για την ενασχόληση το αρχοντικό Δανιέλ 
και τους ανθρώπους που σχετίζονται με αυτό. Με αυτό το σκεπτικό ακολουθούν τα εξής:  

 

Α. Χρονολόγιο  

Β. Εικόνες από το αρχοντικό Δανιέλ 

Γ. Πληροφορίες για το αρχοντικό Δανιέλ 
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Α. Χρονολόγιο  

 

Το χρονολόγιο αυτό αναφέρεται κυρίως στο αρχοντικό Δανιέλ και στους ανθρώπους 
που σχετίζονται με αυτό καθώς και σε στοιχεία από τη νεότερη ιστορία της Ξάνθης που 
αναφέρονται στην ξενάγηση. 

Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από την έκδοση Δούση, Μ. (επιμ.) (2014). 
Το αρχοντικό Ντανιέλ “Grande Maison” Πολυχώρος τέχνης και σκέψης «Μάνος Χατζιδάκις». 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ξάνθη και από το διαδίκτυο. 

 

ΠΟΤΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ 

1829 Ισχυροί σεισμοί και πυρκαγιά καταστρέφουν την Ξάνθη. Η πλειοψηφία των 
κτισμάτων στην παλιά πόλη χρονολογούνται μετά από αυτό το έτος. 

1830-1845 Πρώτη φάση οικοδόμησης της σημερινής παλιάς Ξάνθης. Οικοδόμοι από τη 
∆υτική Μακεδονία και την Ήπειρο, προσκλήθηκαν και άρχισαν να ανοικοδομούν 
εκκλησίες, οικίες και δημόσια κτήρια, διατηρώντας κατά μεγάλο μέρος τον 
παλαιότερο πολεοδομικό ιστό της πόλης. 

Μέσα 19ου 
αιώνα-αρχές 
20ου αιώνα 

Κατασκευάζονται τα αρχοντικά της παλιάς πόλης, κυρίως από πλούσιους 
καπνέμπορους. Ακολουθούν είτε τους κανόνες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
ή τις επιταγές του τότε μοντέρνου ρεύματος του εκλεκτικισμού. 

1870 Φωτιά καταστρέφει τη Γενισέα και η πρωτεύουσα της περιοχής μεταφέρεται 
στην Ξάνθη. Αρχή έντονης ανάπτυξης και της δεύτερης φάσης ανοικοδόμησης. 

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, εγκαθίστανται 
μόνιμα ή καταλύουν περιστασιακά στα χάνια που πολλαπλασιάζονται.  

1897 Ο Ισαάκ Δανιέλ, Εβραίος με καταγωγή από τις Σέρρες, χτίζει το τριώροφο 
αρχοντικό με συνολικό εμβαδόν περίπου 1.500 τ.μ. που μένει γνωστό στην πόλη 
ως «Το μεγάλο σπίτι» (“La grande maison”). Εκεί έζησε ο Δανιέλ (γνωστός στην 
πόλη με το όνομα Σαρκούτσος) με τη σύζυγό του Σολ ως το τέλος της ζωής του. Η 
κατοικία τους ήταν στον πρώτο και δεύτερο όροφο, ενώ στο ισόγειο υπήρχαν το 
γραφείο του Δανιέλ καθώς και καταστήματα. Το υπόγειο χρησίμευε ως κελάρι 
και για τη διαμονή των υπηρετών. Στο ισόγειο και τους ορόφους σώζονται 
τμηματικά σημαντικές οροφογραφίες και τοιχογραφίες που έγιναν πιθανότητα 
από συνεργείο Γάλλων καλλιτεχνών. Το κτίριο σχεδιάστηκε από άγνωστο 
αρχιτέκτονα, γνώστη του εκλεκτικισμού. 

1891 Η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Κων/πολης περνά από την Ξάνθη και 
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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. 

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. 

1923 Εγκαθίσταται στην Ξάνθη ο πατέρας του Μάνου Χατζιδάκι, Γεώργιος, δικηγόρος 
στο επάγγελμα με τη γυναίκα του Αλίκη. 

1924 Πεθαίνει στην Ξάνθη άτεκνος ο Ισαάκ Δανιέλ. Με χειρόγραφη διαθήκη που 
σώζεται ως σήμερα διαθέτει την περιουσία του στη γυναίκα του, σε ανήψια του 
και στην εβραϊκή κοινότητα της Ξάνθης. Το αρχοντικό Δανιέλ περιέρχεται στη 
γυναίκα του Σόλ η οποία το νοικιάζει. 

1925 Γεννιέται στην Ξάνθη ο Μάνος Χατζιδάκις (23 Οκτωβρίου 1925, Ξάνθη-15 Ιουνίου 
1994, Αθήνα). Η οικογένειά του έμεινε στην Ξάνθη κατά τα έτη 1925-1932, ενώ 
μια σύντομη περίοδο (Δεκέμβριος 1927-Μάιος 1930) κατοίκησε με βεβαιότητα 
στο δεύτερο όροφο του αρχοντικού Δανιέλ. Ο μετέπειτα διάσημος 
μουσικοσυνθέτης πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής στην Ξάνθη από την 
γνωστή Αρμένισσα δασκάλα πιάνου Άννα Αλτουνιάν. 

1932 Κατάσχεση του αρχοντικού Δανιέλ από το Δημόσιο Ταμείο Ξάνθης για 
ακατάβλητους φόρους κληρονομιάς. Έγινε πλειστηριασμός και το αρχοντικό 
κατακυρώθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Χρησιμοποιήθηκε ως το 1941 από 
την Οικονομική Εφορεία Ξάνθης και το Δημόσιο Ταμείο και γι’ αυτό πήρε το 
όνομα «Μέγαρο Δημοσίων Οικονομικών». Κατά περιόδους στέγαζε ταυτόχρονα 
και άλλες υπηρεσίες όπως το Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών κ.ά. 

Οι γονείς του Μάνου Χατζιδάκι χωρίζουν και η μητέρα του μετακομίζει στην 
Αθήνα με τα δύο της παιδιά. 

1938 Ο πατέρας του Μάνου Χατζιδάκι πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα, γεγονός 
που σε συνδυασμό με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου επέφερε μεγάλες 
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οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένεια. 

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

Κατά τη διάρκεια της κατοχής ο Μάνος Χατζιδάκις εργάζεται ως 
φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπώλης στο εργοστάσιο του Φιξ, 
υπάλληλος σε φωτογραφείο του Μεγαλοοικονόμου και αλλού. Την ίδια περίοδο 
συνδέθηκε με άλλους καλλιτέχνες και διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ήταν 
οι ποιητές Νίκος Γκάτσος, Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Άγγελος 
Σικελιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Κατά την τελευταία περίοδο της 
Κατοχής συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις γραμμές της 
ΕΠΟΝ. 

1944 Η πρώτη εμφάνιση του Χατζιδάκι ως συνθέτη σε ηλικία 19 ετών, με τη συμμετοχή 
του στο έργο "Τελευταίος Ασπροκόρακας" του Αλέξη Σολομού, στο Θέατρο 
Τέχνης του Καρόλου Κουν. 

1945 Με την είσοδο του Ελληνικού στρατού στην πόλη το κτίριο κατέλαβε η 26η 
Ταξιαρχία κι έτσι το κτίριο χρησιμοποιήθηκε από τον Ελληνικό στρατό ως το 
2000. 

Ο Μάνος Χατζιδάκις έρχεται στην Ξάνθη και δίνει ένα ρεσιτάλ πιάνου. 

1949 Σε ηλικία 23 ετών ο Μάνος Χατζιδάκις δίνει στο Θέατρο Τέχνης τη διάσημη πλέον 
διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι το οποίο είχε μελετήσει σε βάθος. 

1950 Ο Μάνος Χατζιδάκις γίνεται ιδρυτικό στέλεχος και καλλιτεχνικός διευθυντής του 
Ελληνικού Χοροδράματος της Ραλλούς Μάνου, όπου παρουσιάζει τέσσερα 
μπαλέτα του. 

1957 Φωτιά ξέσπασε στις 25 Μαρτίου στο αρχοντικό Δανιέλ κατά την οποία κάηκε 
σημαντικό μέρος του εσωτερικού χώρου. 

δεκαετία 1960 Γκρεμίζεται η πτέρυγα του αρχοντικού Δανιέλ με τα καταστήματα επί της οδού 
Βενιζέλου και χτίζεται διώροφο νέο κτίσμα. 

1961 Ο Μάνος Χατζιδάκις τιμάται με το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού 
για «Τα παιδιά του Πειραιά» που έγραψε για την ταινία του Ζυλ Ντασέν «Ποτέ 
την Κυριακή». Ο Έλληνας συνθέτης δεν είχε ταξιδέψει στην Αμερική για να 
παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο, εκφράζοντας την αντίθεσή του με τον θεσμό. 
Ποτέ δεν το αποδέχτηκε, γιατί θεωρούσε ότι η μεγάλη δημοσιότητα που το 
συνόδευσε του στερούσε τη δυνατότητα να καθορίζει ο ίδιος τη σχέση που ήθελε 
με το κοινό του. 

1966-1972 Παραμονή του Μάνου Χατζιδάκι στις Η.Π.Α. και ηχογραφήσεις κύκλων 
τραγουδιών. 

1973 Ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει στην Αθήνα το μουσικό καφεθέατρο «Πολύτροπο». 
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1975-1977 Ο Μάνος Χατζιδάκις διορίζεται αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Λυρικής 
Σκηνής.  

1975-1982 Ο Μάνος Χατζιδάκις αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας 
καθώς και Διευθυντή του κρατικού ραδιοσταθμού Τρίτο Πρόγραμμα. 

1976  Η παλιά πόλης της Ξάνθης χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ως 
«τόπος χρήζων ειδικής κρατικής προστασίας» (ΦΕΚ B 661 - 17.05.1976) και 
εφεξής προστατεύεται με διάφορες μελέτες και διατάξεις. 

1978-1979 Επίσκεψη του Μάνου Χατζιδάκι για συναυλίες στην Ξάνθη μετά από πρόσκληση 
της εφημερίδας «Φωνή της Ξάνθης» και της Θρακικής Θεατρικής Σκηνής. Ο 
Χατιδάκις περπατά στην περιοχή του Αγίου Βλασίου. Προσπαθεί να οργανώσει 
στη γενέθλια πόλη του το «Μουσικό Αύγουστο», μουσικές γιορτές αλλά τελικά 
δεν τις πραγματοποιεί. 

1979 Ο Μάνος Χατζιδάκις καθιερώνει τις «Μουσικές Γιορτές» στα Ανώγεια της Κρήτης. 

1981-1982 Ο Μάνος Χατζιδάκις διοργανώνει τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην 
Κέρκυρα. 

1982 Ο Μάνος Χατζιδάκις πουλάει το σπίτι που είχε αγοράσει στην οδό Αντίκα 11, στο 
πλαίσιο της προσπάθειάς του να οργανώσει μουσικές γιορτές στην παλιά πόλη. 

1985 Ο Μάνος Χατζιδάκις δημιουργεί την πρώτη ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία 
στην Ελλάδα, τον «Σείριο». 

1985-1986 Ο Μάνος Χατζιδάκις παρουσιάζει και εκδίδει το πολιτιστικό περιοδικό «Το 
Τέταρτο». 

1985 Ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει την «Ορχήστρα των Χρωμάτων». 

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

1994 Στις 15 Ιουνίου 1994 πεθαίνει ο Μάνος Χατζιδάκις από οξύ πνευμονικό οίδημα. 
Θάβεται σε νεκροταφείο στην Παιανία Αττικής. 

1995 Το αρχοντικό Δανιέλ κηρύσσεται ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντάσσεται σε καθεστώς απόλυτης 
προστασίας. 

2000-2005 Το αρχοντικό Δανιέλ παραχωρείται στη Νομαρχία Ξάνθης. 

2014 Ξεκινά στην Ξάνθη το Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων «Πόλις ονείρων» 
αφιερωμένο στη μνήμη του Μάνου Χατζιδάκι. 

2016 Εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο (με κόστος 3 εκατ. ευρώ) αρχοντικό Δανιέλ ως 
«Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης». Λειτουργεί μερικώς ως χώρος εκδηλώσεων. 
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Β. Εικόνες από το αρχοντικό Δανιέλ 

 

 

Χάρτης 1: Απόσπασμα από χάρτη της Ξάνθης με σημειωμένη τη θέση του αρχοντικού 
Δανιέλ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 17. 

 

    
 

Εικόνες 1 και 2: Το αρχοντικό Δανιέλ πριν και μετά την αποκατάσταση. 
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Εικόνα 3: Εικόνα από τον εσωτερικό διάκοσμο του πρώτου ορόφου του αρχοντικού Δανιέλ. 
 

  
 
 
 
 
Εικόνα 4: Εικόνα από τις εργασίες 
ενίσχυσης του πατώματος του 1ου ορόφου 
κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. 

 

 
 
 
 

 
Πηγές  
Χάρτης 1: Google Maps  
Εικόνες: 

1. http://www.ogdoo.gr/media/k2/galleries/17957/manos9.jpg 
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Γ. Πληροφορίες για το αρχοντικό Δανιέλ 

 

Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω αποτελούν απλά μια εισαγωγή για την 
αρχιτεκτονική του αρχοντικού Δανιέλ και τη ζωγραφική διακόσμησή του. Εκτενέστερα 
στοιχεία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη βιβλιογραφία που 
αναφέρεται στο Φάκελο. 

 

Γ.1. Εισαγωγικά 

 

Η παλιά Ξάνθη αποτελεί τον ιστορικό πυρήνα της πόλης. Έχει έκταση περίπου 380.000 
τετραγωνικά μέτρα, καταλαμβάνει το 1/7 ολόκληρης της σύγχρονης πόλης και 
συγκεντρώνει το 10% περίπου του συνολικού πληθυσμού της. Το 1976 χαρακτηρίστηκε από 
το Υπουργείο Πολιτισμού ως «τόπος χρήζων ειδικής κρατικής προστασίας» (ΦΕΚ B 661 - 
17.05.1976). 

Στην παλιά Ξάνθη σώζονται ιδιαίτερα παλιά κτίσματα που χρονολογούνται όμως στην 
πλειοψηφία τους μετά το 1829. Εκείνη την χρονιά δύο σεισμοί κατεδάφισαν την πόλη, που 
ανοικοδομήθηκε όμως γρήγορα. Καθοριστικά στοιχεία για την ανοικοδόμηση αυτή ήταν, 
από τη μια μεριά, η οικονομική συνδρομή της ανερχόμενης ελληνικής κοινότητας και, από 
την άλλη, η έλευση Ηπειρωτών μαστόρων που έχτισαν μεγάλο τμήμα της παλιάς πόλης. 

Μετά την καταστροφή του 1829 η πόλη γνώρισε κατά την περίοδο 1870-1910 την 
χρυσή εποχή της, τη λεγόμενη belle époque της Ξάνθης. Οι λόγοι που συνέβαλαν στην ακμή 
αυτή είναι πολλαπλοί: α) η περιοχή ήταν ήδη γνωστή από τον 18ο αιώνα για τον υψηλής 
ποιότητας καπνό που καλλιεργούσε και εμπορευόταν παγκοσμίως, β) η γειτονική Γενισέα, 
που αποτελούσε το Οθωμανικό διοικητικό κέντρο, καταστράφηκε το 1860 από πυρκαγιά 
και η έδρα της περιοχής μεταφέρθηκε στην Ξάνθη, γ) η σιδηροδρομική γραμμή που ένωνε 
την Κωνσταντινούπολη με τη Θεσσαλονίκη πέρασε δίπλα από την Ξάνθη στα 1891 και δ) οι 
μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ τον 19ο αιώνα στην Οθωμανική αυτοκρατορία συνέβαλαν 
στην ανάδειξη εμπορικών και οικονομικών δυνάμεων στην ελληνική κοινότητα στην πόλη. 

Οι πλούσιοι καπνέμποροι και οι καπνεργάτες, ντόπιοι και νεοφερμένοι, δημιούργησαν 
νέες τάξεις στην Ξάνθη (μεγαλοαστική, αστική, εργατική) και καθόρισαν τον χαρακτήρα της. 
Αυτοί οι άνθρωποι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, εβραίοι και άλλοι, έφτιαξαν την παλιά 
Ξάνθη, τα αρχοντικά και τα λαϊκά σπίτια, συγκεντρώνονταν στις πλατείες, στις εκκλησίες και 
στα τζαμιά, φοιτούσαν στα σχολεία, σύχναζαν στα κινηματοθέατρα, τα καταστήματα, 
συμμετείχαν στους συλλόγους, στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή της εποχής. 

Όταν η Ξάνθη έγινε έδρα της επαρχίας (Καζά), άρχισε να επεκτείνεται και εκτός των 
τότε ορίων της (παλιάς) πόλης στην περιοχή της σημερινής κεντρικής πλατείας. Εκεί 
δημιουργήθηκε το μουσουλμανικό θρησκευτικό, διοικητικό και κοινωνικό κέντρο (κουλιγιέ) 
με το κεντρικό τζαμί, το διοικητήριο, το πτωχοκομείο κ.ά. Παράλληλα, η ανάπτυξη χάρη 
στον καπνό οδήγησε στην δημιουργία πολυάριθμων καπναποθηκών (στα νότια της πόλης 
όμως), για την επεξεργασία του καπνού, αλλά και πανδοχείων, για την φιλοξενία 
ταξιδιωτών. Έτσι, σταδιακά με τα χρόνια το κέντρο της πόλης μεταφέρθηκε νοτιότερα, προς 
τα εκεί δηλαδή όπου απλώνεται και σήμερα η νεότερη πόλη της Ξάνθης. 
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Η λεγόμενη παλιά πόλη, όμως, εξακολούθησε να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, βασικά 
οικιστικό και με δημόσιου κι εμπορικού τύπου λειτουργίες. Ακολούθησε την πορεία της 
Ξάνθης στον χρόνο κι έφτασε ως σήμερα μεταφέροντάς μας εικόνες του παρελθόντος· 
εικόνες μάλιστα μοναδικές στη σημερινή Ελλάδα τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, με τη 
συνύπαρξη παραδοσιακών στοιχείων και περισσότερο δυτικότροπων νεοκλασικών και 
εκλεκτιστικών, όσο και με την αρμονική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων.  

Η παλιά πόλη σήμερα αποτελεί έναν ζωντανό χώρο για τους κατοίκους της και 
γενικότερα τους κατοίκους της Ξάνθης. Περιλαμβάνει χώρους κατοικίας, δημόσιους χώρους 
και χώρους θρησκευτικού, εκπαιδευτικού, εμπορικού, ψυχαγωγικού, πολιτιστικού 
χαρακτήρα. Αποτελεί, επίσης, έναν βασικό πόλο έλξης επισκεπτών στην περιοχή καθώς έχει 
γίνει διάσημη στην χώρα και τα Βαλκάνια, μέσω και των ετήσιων Γιορτών Παλιάς Ξάνθης. 

 

Γ.2. Οι άνθρωποι 

 

Από την προσπάθεια των καθημερινών ανθρώπων, «επώνυμων» και «ανώνυμων», να 
ζήσουν και να δημιουργήσουν μένουν στους επόμενους υλικά και άυλα κατάλοιπα της 
δράσης τους. Άλλα διατηρούνται στο χρόνο, άλλα όχι, άλλα προστατεύονται από το κράτος, 
άλλα όχι. Στην προσπάθεια να ανακαλύψει κάποιος τους ανθρώπους της παλιάς Ξάνθης 
μπορεί να ανατρέξει σε διάφορα μέρη, όπως α) στα διάφορα κτίσματα και την ιστορία τους 
(σπίτια, αρχοντικά, καταστήματα, βρύσες, γέφυρες, σχολεία, θρησκευτικά κτίσματα κ.ά.), β) 
σε εκδόσεις του παρελθόντος με λογοτεχνικά έργα ή με έργα που αναφέρονται σε παλιά 
επαγγέλματα (όπως είναι ο Επαγγελματικός Οδηγός του 1910-1911 που εκδόθηκε στα 
Θρακικά Χρονικά, τόμος 32), γ) σε συλλογές με παλιές φωτογραφίες και δ) σε διηγήσεις 
παλιών Ξανθιωτών. Ένα από αυτά τα κτίρια είναι και το αρχοντικό του Ισαάκ Δανιέλ, ενός 
ανθρώπου που έζησε και έδρασε στην Ξάνθη. Έκτισε το αρχοντικό αυτό το οποίο 
συνδέθηκε αργότερα με την παρουσία του Μάνου Χατζιδάκι στην πόλη.  

 

Γ.3. Εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική  

 

Ο λεγόμενος «Εκλεκτικισμός» αφορά κτίσματα που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη στο 
β’ μισό του 19ου αιώνα. Ο ρυθμός αυτός αποτέλεσε μια προσπάθεια αρχιτεκτονικής και 
διακοσμητικής ανανέωσης με ανάμειξη μορφών και στοιχείων από διάφορα στυλ και 
ρυθμούς. Στην Ελλάδα ο εκλεκτικισμός εμφανίζεται από τα μέσα του 19ου και τις αρχές του 
20ου αιώνα. Δανείζεται στοιχεία από τη Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική, την Ιταλική Αναγέννηση και 
το Μπαρόκ, με βασικά χαρακτηριστικά του τα παρακάτω: α) συμμετρία, β) μνημειακό 
ύφος, γ) ποιότητα στην εκτέλεση των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, δ) πλούσιος γλυπτικός 
διάκοσμος και ε) πολυχρωμία.  

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εξωτερικά στο αρχοντικό Δανιέλ είναι τα εξής: α) η 
πολυχρωμία με τη χρήση ντόπιου γρανιτόλιθου, κόκκινων τούβλων αλλά και λευκού 
μαρμάρου, β) η παραπομπή σε κτίρια της Βόρειας Ευρώπης μέσω των κόκκινων τούβλων 
αλλά και σε νεοκλασικά κτίρια μέσω των κορινθιακών επίκρανωνα και των μαρμάρινων 
στοιχείων στο δεύτερο όροφο, γ) το λεγόμενο έρκερ, η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου 
τμήματος του πρώτο ορόφου, ένας εξώστης κλειστός από όλες τις εξωτερικές πλευρές, 
παρόμοιο με τα σαχνισιά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 
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Εικόνα 2: Το Αρχοντικό Δανιέλ στην οδό Βενιζέλου 
εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής με σημειωμένο το έρκερ. 

 

 

 

Γ.4. Ζωγραφική 

 

Παράλληλα, στα τέλη του 19ου αιώνα, στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, αναπτύσσεται η 
τάση της χρήσης στην όψη ζωγραφικού διάκοσμου με γεωμετρικά ή, φυτικά θέματα λιτού 
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με χρονολογίες κατασκευής και αρχικά ονομάτων 
ιδιοκτητών. Οι κυριότεροι χώροι που διακοσμούνται στις όψεις είναι τα γείσα και τα 
τμήματα των τοίχων ανάμεσα και κάτω από τα παράθυρα.  

Στην Ξάνθη η τάση αυτή εφαρμόζεται όχι μόνον στις κατοικίες παραδοσιακού τύπου, 
αλλά και σ' αυτές με εκλεκτικιστικά μορφολογικά στοιχεία. Σημαντικοί κοσμηματογράφοι, 
Έλληνες και ξένοι, διακόσμησαν διάφορα αρχοντικά της παλιάς πόλης, στο εξωτερικό και 
εσωτερικό τους. Ανάμεσά τους ο Λευτέρης Κουνής (1907-2005), του οποίου έργα σώζονται 
μέχρι σήμερα σε διάφορα σημεία της πόλης και για τον οποίο υπάρχει σχετική μονογραφία. 

Η κοσμηματογραφία ήταν η τέχνη της κόσμησης οροφών, τοίχων, δαπέδων ή άλλων 
επιφάνειων οικοδομών με σχέδια ζωγραφικών ή πλαστικών κοσμημάτων. Μεγάλη 
λαμπρότητα απέκτησε η κοσμηματογραφία στις μεταγενέστερες της αναγέννησης 
περιόδους, οπότε υπήχθη στο ρυθμό του Μπαρόκ και του Ροκοκό και προσέλαβε 
εξαιρετική λαμπρότητα και χάρη.  

Η ζωγραφική διακόσμηση στο εσωτερικό του αρχοντικού Δανιέλ (οροφογραφίες και 
τοιχογραφίες) αποδίδεται σε συνεργείο Γάλλων καλλιτεχνών και περιέχει ποικιλία 
ζωγραφικών μοτίβων, φυτικών, γεωμετρικών και άλλων. Το Γαλλικό στυλ διακόσμου 
απέδιδε με μεγάλη ακρίβεια την υφή των υλικών. Στο αρχοντικό Δανιέλ βασική πρόθεση 
ήταν να δοθεί η ψευδαίσθηση του μαρμάρου, γι’ αυτό και η τελική στρώση στις 
επιχρισμένες επιφάνειες του κτιρίου περιείχε λαδόστοκο, μαρμαρόσκονη, θηραϊκή γη. 

 

 

Εικόνα 6: Δείγμα κοσμηματογραφημένης 
οροφής από την είσοδο του αρχοντικού Δανιέλ. 
Φωτογραφία του Διαμαντή Τοτίεφ 
https://www.cityofxanthi.gr/images/axiotheata
/oikia_hatzidaki/spiti-xatzidaki-10.jpg  
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