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Εισαγωγικά
Τα Παραρτήματα περιέχουν βοηθητικό υλικό για την ενασχόληση με την νεότερη
ιστορία και την αρχιτεκτονική της παλιάς Ξάνθης. Με αυτό το σκεπτικό ακολουθούν τα
εξής:
Α. Χρονολόγιο για τη νεότερη ιστορία της Ξάνθης
Β. Εικόνες και χάρτες της παλιάς Ξάνθης
Γ. Πληροφορίες για την παλιά πόλη της Ξάνθης
Δ. Γλωσσάρι όρων σχετικών με την παλιά Ξάνθη
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Α. Χρονολόγιο για τη νεότερη ιστορία της Ξάνθης

Το χρονολόγιο αυτό αναφέρεται κυρίως α) στη νεότερη ιστορία της Ξάνθης (με
γενικότερες αναφορές σε στοιχεία άλλων περιόδων που επηρέασαν τον χαρακτήρα της
πόλης διαχρονικά) και β) σε μνημεία που αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της παλιάς
πόλης ή που αναφέρονται στην ξενάγηση.
Εικόνες και χάρτες για πολλά από τα στοιχεία και τα μνημεία που αναφέρονται στο
Χρονολόγιο παρατίθενται στο Παράρτημα Β.
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 (Σχήμα 1, Σχήμα 2,
Εικόνα 1, Εικόνα 2).

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.

17ος αιώνας

Κατασκευάζεται το οθωμανικό λουτρό, τμήμα του οποίου σώζεται ως σήμερα στο
εσωτερικό μεταγενέστερης κατοικίας στην οδό Αισχύλου 2 (Σχήμα 4).

1714

Εγκαθίστανται στην Ξάνθη χριστιανοί πρόσφυγες από το Σαμμάκοβο της Βόρειας
Θράκης στη Βουλγαρία. Η περιοχή εγκατάστασής τους, ανατολικά της κοίτης του
Κόσυνθου, ονομάζεται συνοικία Σαμακώβ (Χάρτης 2).

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 Πόλης. 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.

Δεκαετία 1830

Κατασκευάζονται ο σημερινός ναός της παλιάς μητρόπολης Ξάνθης,
αφιερωμένος στον Τίμιο Πρόδρομο (περ. 1839), και ο ναός των Παμμεγίστων
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Ταξιαρχών στο Καβάκι (1834). Και οι δύο ναοί αρχιτεκτονικά ακολουθούν τον
τύπο της τρίκλιτης βασιλικής.
1849

Χρονολογία κατασκευής του πιο παλιού τεκμηριωμένα σπιτιού της παλιάς πόλης
στην γωνία Ορφέως και Σηλυβρίας (Εικόνα 11). Υπάρχει σχετική χαραγμένη
επιγραφή στον τοίχο της οικίας επί της οδού Ορφέως.

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.

Μέσα 19ου
αιώνα

Χτίζεται το αρχοντικό του Κωνσταντινουπολίτη εμπόρου Βασιλείου Καλευρά στη
συμβολή των οδών Ορφέως και Αντίκα με βάση τα πρότυπα της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής (Εικόνα 12). Το κτίριο δωρήθηκε από τους απογόνους στον Δήμο
Ξάνθης και σήμερα στεγάζει την Πινακοθήκη «Χρήστος Παυλίδης».

1863

Χτίζεται η Ματσίνειος Σχολή με χορηγία του πλούσιου καπνέμπορου και
ευεργέτη της ελληνικής κοινότητας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Ματσίνη (Εικόνα 8). Το
κτίριο σήμερα στεγάζει το 1ο Δημοτικό Ξάνθης.

1870

Φωτιά καταστρέφει τη Γενισέα και η πρωτεύουσα της περιοχής μεταφέρεται
στην Ξάνθη. Αρχή έντονης ανάπτυξης της πόλης της Ξάνθης και της δεύτερης
φάσης ανοικοδόμησής της.

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 πολλαfπλασιάζονται.

Δεκαετία 1870

Χτίζεται το Χάνι Μωυσή, ένα από τα πολλά χάνια που υπήρχαν στην Ξάνθη και
φιλοξενούσαν τους ταξιδιώτες, καπνεμπόρους και μη, στην παλιά πόλη (Εικόνα
15). Οι αδελφοί Κουγιουμτζόγλου χτίζουν με σχέδια από τη Ρωσία το δίδυμο
αρχοντικό που σήμερα στεγάζει το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της
Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης (Εικόνα 14).

1874

Οικοδομείται από τον Νεκτάριο λευίτη (ιερέα) η βρύση στη συμβολή των οδών
Μαυρομιχάλη και Πυγμαλίωνος Χρηστίδη (Εικόνα 18).

1877

Χτίζεται το αρχοντικό στην γωνία των οδών Ορφέως και Αντίκα από τον
καπνέμπορο Σταύρο Χατζησταύρο (ή Χεκίμογλου) (Εικόνα 13). Το αρχοντικό αυτό
δωρήθηκε στην πόλη της Ξάνθης από την Άννα Καλούδη και σήμερα στεγάζει
υπηρεσίες του Δήμου.

1881

Κατασκευάζεται το Στάλειο Νηπιαγωγείο από τον Παναγιώτη Στάλιο, πλούσιο
καπνέμπορο και ευεργέτη της πόλης (Εικόνα 10). Εκείνα τα χρόνια περίπου
χτίζεται και το Νηπιαγωγείο στο Σαμακώβ από τον ευεργέτη Θεόδωρο Ζαλάχα
(Εικόνα 9).

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.
1906

Χτίζεται ο κινηματογράφος που σήμερα ονομάζεται «Ολύμπια» και μέρος του
χρησιμοποιείται για bowling (Εικόνα 16). Αποτελούσε τον μικρό από τους 2
κινηματογράφους της Ξάνθης, με τον μεγάλο να είναι ο κινηματογράφος
«Ηλύσια» (Εικόνα 17).

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.

1914

Κατάργηση της δευτερεύουσας κοίτης του Κόσυνθου που δημιουργούσε στο
ύψος της Ξάνθης τη νησίδα Καναράς με τα βυρσοδεψεία της πόλης (Σχήμα 3,
Εικόνα 3). Στην έκταση που απελευθερώθηκε πραγματοποιούνταν αρχικά η
ζωαγορά της Ξάνθης και σήμερα το φημισμένο παζάρι.

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.

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 κατοίκησε στον πάνω όροφο του αρχοντικού Δανιέλ. Ο
μετέπειτα διάσημος μουσικοσυνθέτης (1961-Όσκαρ για «Τα παιδιά του
Πειραιά») πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής στην Ξάνθη από την γνωστή
Αρμένισσα μουσικό Άννα Αλτουνιάν.

1936

Δενδοφύτευση του περιαστικού δάσους της Ξάνθης στα Βόρεια της παλιάς πόλης
από την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (Εικόνα 3). Σήμερα η πυκνή πια βλάστηση
έχει καλύψει κατά μεγάλο μέρος τα ερείπια της Βυζαντινής Ξάνθειας.

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.
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1958

Ολοκληρώνονται τα έργα διευθέτησης της κοίτης του Κόσυνθου εν μέσω
αναχωμάτων για την αποφυγή των πλημμύρων στην πεδιάδα της Ξάνθης.

1964

Σχεδιασμός και κατασκευή του ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Ξάνθη από τον
αρχιτέκτονα του ΕΟΤ Γ. Νικολετόπουλο και με προϊστάμενο τον Άρη
Κωνσταντινίδη.

1966

Έναρξη Θρακικών Λαογραφικών Γιορτών, ενός θεσμού που μετεξελίχτηκε στο
Ξανθιώτικο Καρναβάλι, δεύτερο στην Ελλλάδα μετά από αυτό της Πάτρας, και
προσελκύει πλήθος κόσμου στην πόλη.

1973

Ίδρυση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) με το Πολυτεχνείο στην
Ξάνθη.

1974

Ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Αγγελόπουλος γυρίζει ένα μεγάλο μέρος της ταινίας «Ο
θίασος» στην Ξάνθη, στο παζάρι, στα χάνια, στην παλιά πόλη.

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.

1979

Επίσκεψη του Μάνου Χατζιδάκι στην Ξάνθη και προσπάθεια οργάνωσης στην
γενέθλια πόλη του «Μουσικού Αύγουστου», μουσικών γιορτών, που δε στέφθηκε
τελικά με επιτυχία.

1989

Πεθαίνει στην Ξάνθη η ποιήτρια και λαογράφος Κατίνα Βεΐκου-Σεραμέτη. Μεταξύ
άλλων είχε εκδόσει πολλές ποιητικές συλλογές, ενώ έγραφε συστηματικά και στο
ξανθιώτικο λαογραφικό περιοδικό «Θρακικά Χρονικά» άρθρα που αφορούσαν
στην λαογραφία της Ξάνθης αλλά και των Επιβατών της Ανατολικής Θράκης.

1991

Έναρξη των 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.

1992

Ιδρύεται ο Σύλλογος των κατοίκων για την προστασία και την αναβίωση της
Παλιάς Πόλης.

1996

Μεγάλη πλημμύρα στον Κόσυνθο, τον ποταμό της Ξάνθης. Τα έργα διευθέτησης
της κοίτης του που έγιναν το 1958 δεν άντεξαν και τα φουσκωμένα νερά του
πλημμύρισαν την πεδιάδα, όπως έκαναν στο παρελθόν.

1997

Ο Δήμος Ξάνθης, τιμής ένεκεν, δίνει το όνομα του ζωγράφου Χρήστου Παυλίδη
(1913 Αττάλεια Μ. Ασίας-1998 Ξάνθη) στη νεοϊδρυθείσα Δημοτική Πινακοθήκη
Ξάνθης. Πάνω από 30 έργα του ζωγράφου δωρίστηκαν, για να δημιουργηθεί η
συλλογή της Πινακοθήκης.
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2013

Ο ζωγράφος Δημήτρης Σταθόπουλος εγκαινιάζει το σημερινό εργαστήρι του στην
παλιά Ξάνθη, Αριστείδου 39. Ζωγραφίζει ακουαρέλες με εικόνες από την παλιά
πόλη και όχι μόνο «όχι φτιάχνοντας το παλιό σαν τουρίστας ζωγράφος, αλλά σαν
να είναι ένα κομμάτι απ' το πετσί μας».

2014

Ο καλλιτέχνης Τριαντάφυλλος Βαΐτσης ανοίγει «Το σπίτι της σκιάς» όπου εκθέτει
τα μοναδικά έργα του με την τέχνη της σκιάς στην παλιά Ξάνθη, Μαυρομιχάλη 3.
Σήμερα το εργαστήρι βρίσκεται στην Ορφέως 33.
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Β. Εικόνες και χάρτες της παλιάς Ξάνθης
Β.1. Χάρτες και σχήματα

Χάρτης 1: Η σημερινή Ξάνθη όπου σημειώνονται με κόκκινη γραμμή τα όρια της
διατηρητέας παλιάς πόλης.

Χάρτης 2: Η χωροθέτηση των συνοικιών της παλιάς πόλης και του Σαμακώβ.
«Η παλιά Ξάνθη τότε και τώρα»
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Σχήμα 1 (αριστερά): Τοπογραφικό διάγραμμα της ακρόπολης της βυζαντινής Ξάνθειας.
Σχήμα 2 (δεξιά): Το πολεοδομικό και οχυρωματικό πρότυπο της βυζαντινής Ξάνθειας.
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Νησίδα
Καναράς

Σχήμα 3: Οι γέφυρες του Κόσυνθου στο παρελθόν (με κίτρινο) και σήμερα (με κόκκινο): 1.
Πρώτη γέφυρα (;-1902), 2. Δεύτερη γέφυρα (1912-1953), 3. Γέφυρα που ένωνε τη νησίδα
Καναράς με την πόλη (;-1914), 4. Γέφυρα βυρσοδεψείων (;-1914), 5. Γέφυρα οδού Θήρας, 6.
Τσιμεντένια γέφυρα (1952), 7. Κρεμαστή πεζογέφυρα (1990), 8. Γέφυρα Κων/νου και
Ελένης (1936), 9. Σιδηροδρομική γέφυρα (1893, 1996), 10. Κρεμαστή πεζογέφυρα (2015).

Σχήμα 4: Κάτοψη και
τομή του
οθωμανικού λουτρού
της παλιάς Ξάνθης.
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Β.2. Εικόνες

Εικόνα 1 (αριστερά): Τμήμα των τειχών της ακρόπολης της βυζαντινής Ξάνθειας σήμερα.
Εικόνα 2 (δεξιά): Οι δύο τετράγωνοι πύργοι του νότιου τμήματος της ακρόπολης της
βυζαντινής Ξάνθειας από φωτογραφία του 1898.

Εικόνα 3: Καρτ-ποστάλ που ταχυδρομήθηκε το 1899 από την Ξάνθη στο Ντουμπρόβνικ της
Κροατίας. Περιέχει την παλιότερη γνωστή φωτογραφική απεικόνιση της Ξάνθης (δεκαετία
1890). Σε πρώτο πλάνο μια από τις γέφυρες που ένωναν το νησάκι Καναράς με την πόλη.
Στο βάθος φαίνεται το βουνό γύρω από την πόλη χωρίς τη σημερινή πυκνή βλάστηση.
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Εικόνα 4 (αριστερά): Η παλιά μητρόπολη της Ξάνθης, ο ναός Τιμίου Προδρόμου.
Εικόνα 5 (δεξιά): Ο ναός Ταξιαρχών στο Καβάκι στην παλιά Ξάνθη.

Εικόνα 6 (αριστερά): Το
τέμενος Αχριάν στην
παλιά Ξάνθη.
Εικόνα 7 (δεξιά): Το
τέμενος Σούννε στην
παλιά Ξάνθη.

Εικόνα 8 (αριστερά πάνω): Η Ματσίνειος
σχολή (1863), το σημερινό 1ο Δημοτικό.
Εικόνα 9 (αριστερά κάτω): Το Νηπιαγωγείο
Ζαλάχα (~1880), το σημερινό 7ο Νηπιαγωγείο.

Εικόνα 10 (δεξιά): Το
Στάλειο Νηπιαγωγείο
(1881), το σημερινό
1ο Νηπιαγωγείο.
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Εικόνα 11 (αριστερά): Το παλιότερο χρονολογημένο σπίτι της παλιάς Ξάνθης (1849).
Εικόνα 12 (δεξιά): Το αρχοντικό του Βασιλείου Καλευρά (μέσα 19ου αιώνα) που στεγάζει
σήμερα τη Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης.
Εικόνα 13 (αριστερά): Το
αρχοντικό του Σταύρου
Χατζησταύρου (1877)
στεγάζει σήμερα υπηρεσίες
του Δήμου.
Εικόνα 14 (δεξιά): Το δίδυμο
αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου
(δεκαετία 1870) στεγάζει
σήμερα το Λαογραφικό και
Ιστορικό Μουσείο της ΦΕΞ.

Εικόνα 15: Το χάνι Μωυσή
(δεκαετία 1870) με τη σειρά
παραθύρων στο μέσο
φωτογραφίας του 1916.
Ανήκει σήμερα στον Δήμο
Ξάνθης.

Εικόνα 16 (αριστερά): Ο κινηματογράφος Ολύμπια στο δεξί άκρο της φωτογραφίας (1906).
Εικόνα 17 (δεξιά): Ο κινηματογράφος Ηλύσια στο κέντρο της φωτογραφίας (1905-1913).
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Εικόνα 18: Η βρύση στην οδό Μαυρομιχάλη και η επιγραφή της (1874).
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Πηγές
Χάρτες 1 και 2 Google Maps
https://www.google.com/maps/place/Παλιά+Πόλη,+Ξάνθη+671+00,+Ελλάδα/@41.143745,24.88667
3,15z/data=!4m2!3m1!1s0x14ac2d38ad5710d3:0x87ff867d5649240?hl=el
Σχήματα
1. Γεωργαντζής, Π. (1991). Ξάνθη, χθες και σήμερα. Επιμελητήριο Ξάνθης, σελ. 26
2. Μελκίδη, Χρ. (2007). Τα μουσουλμανικά μνημεία της Ξάνθης. ΤΕΕ, σχήμα 11, σελ. 74.
3. Αρχείο Τάσου Τεφρωνίδη https://scontent.fath2-1.fna.fbcdn.net/hphotos-frc3/v/t1.09/1471080_10202198861686179_1331446812_n.jpg?oh=ffd88fab56a0981bb3408087bc3d7
b88&oe=5734B618
4. Παπαθανασίου, Ε. (2003). Λουτρών οθωμανικών χρόνων στην παλαιά πόλη της Ξάνθης,
Περί Θράκης, 3, σχήματα 2-3, σελ. 292-293.
Εικόνες
1. Προσωπικό αρχείο, 2014
2. Αρχείο Δημήτρη Μαυρίδη http://2.bp.blogspot.com/Ga5giyHYD1s/Tt4t0z2OBrI/AAAAAAAACLM/nMDJia-FvKE/s1600/10.jpg
3. Αρχείο Τάσου Τεφρωνίδη https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-ash2/v/t1.09/1003813_10201064995900243_729790898_n.jpg?oh=3b23293ac62f585ffa379a6101d5bf
89&oe=56FDD543
4. Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου http://www.im-xanthis.gr/wpcontent/uploads/2013/11/mitropoli-slider.jpg
5. Αρχείο Δημήτρη Μαυρίδη http://3.bp.blogspot.com/78tVzcdlyhQ/TvHUIl_INkI/AAAAAAAACP0/UHGKIC6q_T0/s1600/46%25CE%25B1.jpg
6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης http://jtirhodope.eu/cms/instance_images/1/414/414_4638.jpg
7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης http://jtirhodope.eu/cms/instance_images/1/416/416_4650.jpg
8. Αρχείο Δημήτρη Μαυρίδη http://3.bp.blogspot.com/-Eo_UNY3_lgU/TvHVnEH1GI/AAAAAAAACQ0/cApxqDkM_LM/s1600/55%25CE%25B1.jpg
9. Google Maps Street View
https://www.google.gr/maps/@41.1450548,24.8913682,3a,75y,353.97h,86.66t/data=!3m6!
1e1!3m4!1srgQlN0kRkriMcLlhmJuFyA!2e0!7i13312!8i6656
10. Αρχείο Δημήτρη Μαυρίδη http://3.bp.blogspot.com/vcVu6w2Lm6E/TvHVvN3Q8xI/AAAAAAAACRM/36IsKXMYwQ0/s1600/58.jpg
11. Αρχείο Δημήτρη Μαυρίδη http://1.bp.blogspot.com/Oj2UAkteHaM/Tt4t73cICJI/AAAAAAAACLk/eyRMCX3kWPg/s1600/13.JPG
12. JTI Οδηγός Ταξιδιώτη ΑΜΘ http://jti-rhodope.eu/cms/instance_images/1/588/588_2742.jpg
13. Αρχείο Δημήτρη Μαυρίδη http://2.bp.blogspot.com/zb2iu7Hmxfw/TVhIGSm407I/AAAAAAAABDY/O9uNktaEA-0/s1600/135a.jpg
14. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ΑΜΘ
http://5.172.198.103/jti/cms/instance_images/1/401/main_image_1_401_orig.jpg
15. Αρχείο Δημήτρη Μαυρίδη https://lh5.googleusercontent.com/mcwH4Kgzx5U/TXpk26aDp_I/AAAAAAAABTc/_qOQuaZqWoY/s1600/215a.jpg
16. Αρχείο Μανώλη Χούμα https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.09/430802_349786618462300_2137914150_n.jpg?oh=8a257c2aa257e7ebc24f637b1c21c0ae
&oe=57488889
17. Αρχείο Δημήτρη Μαυρίδη https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.09/387768_2702588049994_1369489416_n.jpg?oh=b6a178e4cbe842227cc4c4f4397f7fef&oe
=572CCE38
18. Προσωπικό αρχείο, 2015.
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Γ. Πληροφορίες για την παλιά πόλη της Ξάνθης

Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω αποτελούν απλά μια εισαγωγή για την παλιά
πόλη της Ξάνθης (και όχι ολόκληρο τον πολεοδομικό ιστό της πόλης), με επικέντρωση στην
ιστορία και στην αρχιτεκτονική της. 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 (Χάρτες 1 και 2). Το 1976
χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «τόπος χρήζον ειδικής κρατικής
προστασίας» (ΦΕΚ B 661 - 17.05.1976).
Η παλιά Ξάνθη είναι κτισμένη στην ανατολική πλαγιά του βουνού Αχλαδόβουνου ή
Τσαλ, δίπλα στον ποταμό Κόσυνθο, ατενίζοντας την πεδιάδα (Εικόνα 19). Το σημείο αυτό
αποτελεί την φυσική απόληξη ορεινών δρόμων από την οροσειρά της Ροδόπης προς τα
νότια. Ο χώρος της Ξάνθης θεωρείται ότι κατοικήθηκε από τα βυζαντινά χρόνια και ότι
ονομαζόταν αρχικά «Ξάνθεια». Αν και το όνομα αυτό αναφέρεται ήδη από τον αρχαίο
Έλληνα γεωγράφο Στράβωνα, δεν είναι γνωστό αν το μέρος κατοικούνταν από την
αρχαιότητα, πριν από τη βυζαντινή περίοδο. Η Ξάνθεια που αναφέρει ο Στράβων ανάμεσα
στις πόλεις των Κικόνων τοποθετείται πιο ανατολικά από τη βυζαντινή Ξάνθεια και κυρίως
πέρα από τη λίμνη της Βιστονίδας.
Το όνομα «Ξάνθεια», που θεωρείται ότι αναφέρεται στη σημερινή Ξάνθη, απαντάται
πρώτη φορά σε γραπτή πηγή του 9ου αιώνα μ.Χ. Συγκεκριμένα αναφέρεται ο επίσκοπος
Ξάνθειας Γεώργιος που πήρε μέρος σε εκκλησιαστική σύνοδο του 879. Σημάδια της
θεωρούμενης βυζαντινής ακρόπολης της Ξάνθειας σώζονται στα ερειπωμένα τείχη ακριβώς
στα βόρεια της πόλης, της Ξάνθειας όπως ονομαζόταν τότε (Σχήματα 1 και 2, Εικόνα 1 και
Εικόνα 2).
Κατά την Οθωμανική περίοδο η πόλη ονομάστηκε İskeçe, ενώ μετά την ένωση με το
ελληνικό κράτος το 1919 η πόλη απέκτησε πάλι το όνομα Ξάνθη. Σύμφωνα με μια
μυθολογική εκδοζή το όνομα της Ξάνθης προέρχεται από τον Ξάνθο, ένα από τα ονομαστά
ανθρωποφάγα άλογα του Θράκα βασιλιά Διομήδη, που έπιασε ο Ηρακλής σε άθλο του.
Στην ίδια την παλιά πόλη σήμερα διατηρείται η πολεοδομική οργάνωση παλαιότερων
εποχών με τα στενά δαιδαλώδη σοκάκια αλλά και τις βασικές οδικές αρτηρίες που την
διέσχιζαν εξυπηρετώντας αμυντικές και εμπορικές λειτουργίες (σημερινές οδοί
Πυγμαλίωνος Χρηστίδη-Υδραγωγείου και Ορφέως-Ευρυπίδου, Εικόνα 20).
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Εικόνα 19 (αριστερά): Η παλιά πόλη από το παρατηρητήριο του ΠΑΚΕΘΡΑ στο Σαμακώβ.
Εικόνα 20 (δεξιά): Χάρτης του παραδοσιακού οικισμού της Ξάνθης με τις βασικές οδικές
αρτηρίες σημειώμενες με χρώμα.

Επίσης, 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. (Εικόνα 21). Παράλληλα, η
ανάπτυξη χάρη στον καπνό οδήγησε στην δημιουργία πολυάριθμων καπναποθηκών (στα
νότια της πόλης όμως), για την επεξεργασία του καπνού, αλλά και χανιών, 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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Εικόνα 21: Τοπογραφικό διάγραμμα του ισλαμικού κέντρου (κουλιγιέ) της Ξάνθης.
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.
Τα βασικά ζητήματα που αφορούν σήμερα την διαχείριση του παραδοσιακού οικισμού
είναι διάφορα. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η διατήρηση της φυσιογνωμίας του
οικισμού με έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, η αποφυγή πιθανών παρεμβάσεων
και αλλοιώσεων, η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων και η ογκούμενη όχληση του
οικισμού από χώρους διασκέδασης. Υπεύθυνοι δημόσιοι φορείς για την παλιά πόλη είναι ο
Δήμος Ξάνθης καθώς και η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (Θερμοπυλών 1, 2541026760, ynmath@culture.gr), ενώ
συλλογικές κινήσεις πολιτών περιλαμβάνουν τον Σύλλογο για την προστασία και την
αναβίωση της
Παλιάς Πόλης (Παλαιολόγλου 21 & Ορφέως, 2541070736,
paliaxanthi1992@gmail.com).
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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, 32), γ) σε συλλογές με παλιές φωτογραφίες και δ) σε διηγήσεις παλιών
Ξανθιωτών.

Γ.3. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική
Η λεγόμενη «παραδοσιακή αρχιτεκτονική» αφορά, σε γεωγραφικό επίπεδο, τον χώρο
των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας και, σε χρονολογικό, την περίοδο της κυριαρχίας των
Οθωμανών. Αφορά, επίσης, μια ποικιλία κτισμάτων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της
παραδοσιακής κοινωνίας: σπίτια, αρχοντικά, εκκλησίες, τζαμιά, χάνια, καταστήματα,
γεφύρια, μύλους, οχυρωματικά έργα κτλ. (Εικόνες 22-24).
Τα κτίρια που ακολουθούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική παρουσιάζουν κάποια
βασικά κοινά χαρακτηριστικά: α) χρησιμοποιούν φυσικά, ανακυκλώσιμα υλικά (ξύλο,
πέτρα, λάσπη, πλιθιά, άχυρο κτλ.) που έχουν υποστεί μικρή σχετικά επεξεργασία, β) είναι
οργανωμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται στοιχειώδεις ανάγκες του
ανθρώπου στην παραδοσιακή κοινωνία (προστασία από στοιχεία φύσης, κατασκευή χώρων
κατοικίας και εργασίας, σταβλισμός ζώων, διευκολύνση μετακινήσεων, ασφάλεια κτλ.), γ)
διατηρούν την ανθρώπινη κλίμακα, το ανθρώπινο μέτρο, τη λιτότητα και την ποιότητα σε
όλες τις κατασκευές, δ) σέβονται το εκάστοτε φυσικό περιβάλλον και προσαρμόζονται
απόλυτα σε αυτό (κλιματικές συνθήκες, γεωμορφολογία, βέλτιστος προσανατολισμός,
υλικά περιοχής, ανακύκλωση υλικών κτλ.) και ε) ανταποκρίνονται στις ανάγκες και των
ζώων με τα οποία οι άνθρωποι συμπορεύονται, βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση και κοινή
πορεία βασισμένη στον σεβασμό.

Εικόνες 22, 23, 24 και 25: (από αριστερά προς τα δεξιά) Αρχοντικό Παμουκτσόγλου,
Άβδηρα/ Γέφυρα Κομψάτου, Πολύανθος/ Το Χάνι του παζαριού, Ξάνθη/ Νερόμυλος, ορεινή
Ξάνθη.
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Ως προς την κατασκευή των κτισμάτων ίσχυαν τα παρακάτω στο πλαίσιο της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Πέρα από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που οι ίδιοι μαζί με
τους γείτονές τους και ντόπιους μάστορες έχτιζαν τα σπίτια τους με τις βασικές γνώσεις
οικοδομικής που είχαν, υπήρχαν και ειδικευμένοι μάστορες για μεγαλύτερα και
πολυπλοκότερα κτίσματα (Εικόνες 26-29). Οι μάστορες αυτοί, που ονομάζονταν
δουλγκέρηδες στην Θράκη, ήταν χτίστες που έμαθαν εμπειρικά μέσω πολύχρονης
μαθητείας τα μυστικά της τέχνης τους, τα οποία έφεραν μέσα τους τυποποιημένες τεχνικές
λύσεις αιώνων.
Οι λαϊκοί αυτοί οικοδόμοι ήταν οργανωμένοι στα λεγόμενα μπουλούκια ή ισνάφια ή
κομπανίες ή παρέες των μαστόρων και περιόδευαν σε ευρύτατες περιοχές, για να
καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες. Τα συνεργεία αυτά επέτρεπαν τον καταμερισμό
της εργασίας, που απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις, και συνεπώς γρήγορη αποπεράτωση
των έργων. Οι κτίστες προέρχονταν από διάφορα μαστοροχώρια από όλο τον ελλαδικό
χώρο, κυρίως ηπειρωτικό ή νησιώτικο. Κοινό χαρακτηριστικό των χωριών αυτών ήταν η
αδυναμία να θρέψουν με άλλον τρόπο τον πληθυσμό τους, ο οποίος ολόκληρος στρεφόταν
στην οργανωμένη άσκηση της οικοδομικής.

Εικόνες 26, 27, 28 και 29: (από αριστερά προς τα δεξιά) Πρωτομάστορας σε λιθογραφία/
Εργαλεία μαστόρων πέτρας/ Μάστοροι σε οικοδομή/ Εθνολογικό Μουσείο Ηπειρωτών
Μαστόρων στην Πυρσόγιαννη Κόνιτσας.
H παραδοσιακή κατοικία στην ηπειρωτική Ελλάδα και μάλιστα η αστική, που κυρίως
ενδιαφέρει για την περιήγηση στην παλιά πόλη της Ξάνθης, ήταν βασικά διώροφη ή
τριώροφη. Στο ισόγειο υπήρχαν οι βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, χώροι εργασίας, ενώ ο
όροφος (ή οι όροφοι) στέγαζε κυρίως την κοινωνική και ιδιωτική ζωή της οικογένειας. Το
μεσοπάτωμα, όταν υπήρχε, χρησιμοποιούνταν ως κατοικία το χειμώνα καθώς οι παχείς,
πέτρινοι τοίχοι διατηρούσαν τους εσωτερικούς χώρους ζεστούς. Ο τελευταίος όροφος με
τους λεπτούς τοίχους (τσατμάδες) και τα μεγάλα παράθυρα χρησιμοποιούνταν για τη
διαμονή της οικογένειες κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Εικόνα 30: Το παλιότερο χρονολογημένο σπίτι στην παλιά πόλη
(1849). Όροφος με λεπτούς τοίχους και πολλά παράθυρα για τη
διαμονή τους καλοκαιρινούς μήνες.
Μεσοπάτωμα με χοντρούς πέτρινους τοίχους και λίγα παράθυρα για
τη διαμονή τον χειμώνα.
Ισόγειο με τους βοηθητικούς χώρους αποθήκευσης και εργασίας.

Κύριο χαρακτηριστικό της παραδοσιακής κατοικίας ήταν το «χαγιάτι» στον όροφο, ένας
εξώστης, ημιυπαίθριος χώρος (σαν βεράντα), που μπορούσε επίσης να είναι κλειστός με
παράθυρα (Εικόνα 31Εικόνα 32). Χρησίμευε σαν χώρος συνάθροισης και χώρος
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επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Επίσης, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των παραδοσιακών
σπιτιών ήταν το «σαχνισί», μια προεξοχή στον πάνω όροφο του κτιρίου που εδραζόταν σε
ξύλινα στηρίγματα (Εικόνες 32-33). Ουσιαστικά προέκτεινε τον χώρο του ορόφου κι
εξασφάλιζε μέσω των παραθύρων περισσότερη θέα (ιδίως για τις γυναίκες του σπιτιού) και
ήλιο. Πέρα από αυτά τα στοιχεία οι κατοικίες στα αστικά κέντρα, επηρεαζόμενες από την
αρχιτεκτονική των μεγάλων πόλεων (π.χ. της Κωνσταντινούπολης), μπορούσαν να έχουν
κάποιες διαφοροποιήσεις από τις κατοικίες στην ύπαιθρο, όπως ήταν π.χ. το μεγαλύτερο
μέγεθος, οι περισσότεροι όροφοι, ο ιδιαίτερος χώρος για αποχωρητήριο μέσα στο σπίτι, οι
πλούσια διακοσμημένοι χώροι κ.ά.

Εικόνα 31 (αριστερά): Σπίτι με ανοιχτό χαγιάτι στην Ξάνθη.
Εικόνα 32 (μέση): Σπίτι με χαγιάτι κλειστό με παράθυρα και σαχνισιά στην Ξάνθη.
Εικόνα 33 (δεξιά): Σπίτι με συνεχόμενα σαχνισιά στον όροφο στην Ξάνθη.

Τα κύρια υλικά για την κατασκευή της κατοικίας ήταν η πέτρα, το κονίαμα και το ξύλο.
Οι τοίχοι στο ισόγειο, κατασκευασμένοι από πέτρες, ήταν ιδιαίτερα φαρδείς σε πλάτος, για
λόγους στατικότητας και θερμικής μόνωσης. Ως προς τους τρόπους δόμησής τους ίσχυαν τα
παρακάτω.
Οι ακανόνιστες πέτρες μπορούσαν να χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη
επεξεργασία (αργολιθοδομή, Εικόνες 34-37), ενώ στις γωνίες χρησιμοποιούνταν κυρίως
τετραγωνισμένοι λίθοι (γωνιώλιθοι ή αγκωνάρια, Εικόνα 37). Για τη σταθεροποίηση των
λίθων χρησιμοποιούνταν διάφορα κονιάματα, όπως χωματόλασπη, πηλοκονίαμα,
ασβεστοκονίαμα ή συνδυασμός από θραύσματα λίθων και κονίαμα. Επίσης, στον τοίχο
παρεμβάλλονταν, οριζόντια και κατά διαστήματα, ξύλινα δοκάρια (ξυλοδεσιές) για την
ενίσχυσή του, για την κατανομή των φορτίων και για λόγους αντισεισμικής προστασίας
(Εικόνα 34). Στις εξωτερικές γωνίες των πέτρινων τοίχων του ισογείου διαμορφώνονταν
συχνά εσοχές (γωνιακές αποτμήσεις, φαλτσογωνίες), ώστε τα κάρα με τα άλογα που
έστριβαν στους δρόμους να μη χαλούν τις γωνίες αυτές των τοίχων (Εικόνα 35).
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Εικόνες 34, 35, 36 και 37 (από αριστερά προς τα δεξιά): Αργολιθοδομή με κονίαμα και
ξυλοδεσιές/ Φαλτσογωνιά στη Δημοτική Πινακοθήκη της Ξάνθης/ Τομή πέτρινου τοίχου
ισογείου κατασκευασμένου με αργολιθοδομή στα Λαγκάδια Αρκαδίας/ Αγκωνάρια από
κτίσμα στην Κοντοβάζαινα Αρκαδίας.
Πέρα από την αργολιθοδομή συναντώνται τα εξής είδη λιθοδομών: α) η λιθοδομή με
την χρήση ημίξεστων, ημιεπεξεργασμένων ορθογώνιων ή πολυγωνικών λίθων (με την
χρήση κονιάματος ως συνδετικού υλικού) και β) η λιθοδομή με την χρήση ξεστών,
επεξεργασμένων λίθων σε απόλυτη ορθογώνια μορφή που συνδέονται με μεταλλικά
εξαρτήματα (Εικόνα 38).

α

β

Εικόνες 38 και 39: (από αριστερά προς τα δεξιά) Λιθοδομή με ημιξεστές (α) και ξεστές (β)
πέτρες στο αρχοντικό Καλούδη της Ξάνθης/ Μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης λίθων στη
Στεμνίτσα Αρκαδίας.
Η κατασκευή των τοίχων στον όροφο, που ήταν σαφώς ελαφρύτεροι, βασιζόταν στην
χρήση του ξύλου. Δημιουργούνταν ένας ξύλινος σκελετός ο οποίος στη συνέχεια
διαμορφωνόταν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Σύμφωνα με τον πρώτο στον σκελετό
τοποθετούνταν και διαγώνια ξύλινα στοιχεία, ενώ το κενό ανάμεσά τους γεμιζόταν με
μικρούς λίθους, κεραμικά στοιχεία, πλεγμένα κλαδιά κ.ά. Ο τοίχος που διαμορφωνόταν με
αυτόν τον τρόπο ονομάζεται ξυλόπηκτος ή «τσατμάς» (Εικόνα 40).
Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο στον κύριο ξύλινο σκελετό καρφώνονταν οριζόντια
πηχάκια ή λεπτές σανίδες με μικρό κενό μεταξύ τους, που γέμιζε από μικρούς λίθους,
κεραμικά στοιχεία κ.ά. Ο τοίχος που διαμορφωνόταν με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται
ξυλόπλεκτος ή «μπαγδατί» (Εικόνα 41). Και στις δύο περιπτώσεις ο τοίχος επιχριόταν
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εσωτερικά κι εξωτερικά με κονίαμα, λάσπη σε πολλές στρώσεις ώσπου να φτάσει το
επιθυμητό πάχος.

Εικόνες 40 και 41: Σχεδιαστική αναπαράσταση τσατμά (αριστερά) και μπαγδατί (δεξιά).
Το σπίτι, τέλος, μπορεί να έχει αυλή περιβαλλόμενη από χαμηλά βοηθητικά κτίσματα,
στάβλο, φούρνο, αποθήκη, αποχωρητήριο κ.ά. Η αυλή λειτουργεί ως προέκταση του
εσωτερικού χώρου, στον οποίο, το καλοκαίρι ιδιαίτερα, γίνονται πολλές από τις λειτουργίες
του σπιτιού, όπως είναι το μαγείρεμα, το πλύσιμο και η ανάπαυση.

B.2. Νεοκλασική αρχιτεκτονική
Ο λεγόμενος «Νεοκλασικισμός» αφορά τη συνειδητή στροφή προς την τέχνη του
κλασικού παρελθόντος της αρχαίας Ελλάδας, που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη από τα
μέσα του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου. Το ρεύμα του Νεοκλασικισμού επηρέασε
φυσικά και την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, αν και οι αρχιτεκτονικές μορφές της ελληνικής
αρχαιότητας αποτελούσαν τη βάση για τις δημιουργίες ήδη από την Αναγέννηση. Έτσι,
χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, όπως η επιδίωξη συμμετρίας,
ισορροπίας, αρμονίας στις αναλογίες, η χρήση συγκεκριμένων δομικών στοιχείων (κίονες,
αετώματα κτλ.) ενσωματώθηκαν ανανεωμένα σε διάφορες κατασκευές.
Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 οι Βαυαροί βασιλείς επέλεξαν τον
νεοκλασικισμό ως επίσημο αρχιτεκτονικό ύφος για τα νέα κτίρια που δημιούργησαν. Η
παραδοσιακή αρχιτεκτονική δεν θεωρήθηκε κατάλληλη, για να εκφράσει το επίσημο
κράτος και τα ιδεώδη του. Το νεοκλασικό ύφος υιοθετήθηκε και από τις ελληνικές
κοινότητες της εποχής ακόμα και εκτός των τότε συνόρων της χώρας. Προσαρμόστηκε στο
αστικό περιβάλλον και πέρασε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα με αποτέλεσμα να μην
τηρούνται αυστηρά οι αρχές του. Η μετάβαση βέβαια από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική
στην πιο λόγια νεοκλασική έγινε σταδιακά, ενώ νεοκλασικά στοιχεία υιοθετήθηκαν και
μπλέχτηκαν με τα παραδοσιακά σε διάφορα επίπεδα, μορφής, κατασκευής κτλ.
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Βασικά χαρακτηριστικά του νεοκλασικού αστικού σπιτιού, που συναντάται και στην
Ξάνθη, είναι τα εξής: α) η συμμετρική οργάνωση της όψης, β) ο τριμερής διαχωρισμός της,
γ) το προεξέχον κεντρικό τμήμα και δ) τα στοιχεία κυρίως ιωνικού ρυθμού (κίονες, ζωφόροι,
αετώματα, γείσο κτλ.) (Εικόνες 42-43). Οι τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονταν τόσο με τη
χρήση λιθοδομής (πέτρας) όσο και οπτόπλινθου (τούβλου) κυρίως στους πάνω ορόφους.

Εικόνα 42: (αριστερά) Το αρχοντικό Λεονταρίδη στην οδό Ευρυπίδη Χασιρτζόγλου με
νεοκλασικά στοιχεία. Εικόνα 43: (δεξιά) Το αρχοντικό Μπλάτσιου στην οδό Ταξιαρχών με
νεοκλασικά στοιχεία.

Β.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.
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Εικόνα 44: (αριστερά) Αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου στην οδό Αντίκα εκλεκτικιστικής
αρχιτεκτονικής. Εικόνα 45: (δεξιά) Αρχοντικό Δανιέλ στην οδό Βενιζέλου εκλεκτικιστικής
αρχιτεκτονικής.

Β.4. Αρχιτεκτονική της παλιάς Ξάνθης
Στην παλιά Ξάνθη συνυπάρχουν αρχιτεκτονικά στοιχεία τόσο παραδοσιακά όσο και
νεωτεριστικά, νεοκλασικά και εκλεκτικιστικά. Δοκιμασμένα στοιχεία της παράδοσης
συμβαδίζουν με μια νέα τάση για διαφοροποίηση κι επίδειξη, που εμφανίστηκε στους
πλούσιους καπνεμπόρους και στην ανερχόμενη μεσοαστική τάξη μέσω της επαφής όλων
αυτών με ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο εκλεκτικισμός θα φτάσει μέσω των εύπορων
καπνεμπόρων, λόγω των διασυνδέσεών τους με την Ευρώπη, αλλά και από τα μεγάλα
αστικά κέντρα του ευρύτερου χώρου όπως τη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη, τη
Φιλιππούπολη κ.ά. Σαν αποτέλεσμα η παλιά Ξάνθη είναι ένας μοναδικός χώρος στην χώρα
μας, ένα ιδιαίτερο δομημένο περιβάλλον με εναλλασσόμενες εικόνες και όψεις.
Μάλιστα 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. 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.
Ο συγκερασμός των παραπάνω επιδράσεων σε συνδυασμό και με την υπάρχουσα
αξιόλογη παραδοσιακή αρχιτεκτονική των χρόνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
καταλήγει όχι μόνο στη συνύπαρξη των διαφόρων αρχιτεκτονικών ρευμάτων στον ίδιο
χώρο, αλλά πολλές φορές και στον επηρεασμό και τη συνύπαρξή τους στο ίδιο κτίριο.
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Δ. Γλωσσάρι όρων

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, στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την Αρχιτεκτονική Ανάλυση
Παραδοσιακών Κτιρίων και Συνόλων 2 και στο Γλωσσάρι του βιβλίου «Ελληνική
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική», τόμος 8, Μακεδονία Β’-Θράκη (σελ. 244) των εκδόσεων
Μέλισσα.

Αγκωνάρια/γωνιόλιθοι:
μεγάλες
παραλληλόγραμμες
πέτρες
πελεκημένες, λαξευμένες, που μπαίνουν στις γωνίες των κτισμάτων.
Τοποθετούνται εναλλάξ στη γωνία μία από τη μακριά και μία από τη
στενή πλευρά τους, για να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευστάθεια.
Αγκωνάρια από κτίσμα στην Κοντοβάζαινα Αρκαδίας
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1193_kontovazaina/imag
es/ta_ktiriadomiki_analysi/katakoryfa_feronta_systimata/agkonaria/k88_77.jpg

Ανώ(γ)ι: ο άνω όροφος.
Αργοί λίθοι/αργολιθοδομή: τοιχοποιία με ανεπεξέργαστες (ή
ελάχιστα κατεργασμένες) πέτρες που ενώνονται μεταξύ τους
με συνδετικό κονίαμα.
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2013_2014/4247_lagkadia/i
mages/ta_ktiria/domiki_analysi/katakoryfa_feronta_systimata/toihopoiia_
ta_kyria_eidi_lithodomon/img_5404.jpg

Εκλεκτικισμός: αρχιτεκτονική τάση που βασίζεται στη χρησιμοποίηση στοιχείων από
διάφορους παλαιότερους ρυθμούς διαφόρων ιστορικών περιόδων (μορφολογικός
πλουραλισμός).
Έρκερ: οριζόντια προεξοχή δαπέδου τμήματος
ορόφου, εξώστης κλειστός από όλες τις
εξωτερικές
πλευρές
στην
ευρωπαϊκή
αρχιτεκτονική, παρόμοιο με τα σαχνισιά στην
παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Έρκερ στο αρχοντικό Δανιέλ της παλιάς Ξάνθης, που
χτίστηκε στα 1897 από Εβραίο καπνέμπορο
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/styles/teaser
_big/public/field/image/arxontiko_oikima_xatzidakis.jpg?itok=mQdhIeHN

1
2

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
https://5a.arch.ntua.gr/
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Καλός οντάς: το δωμάτιο της υποδοχής.
Καλντερίμι: λιθόστρωτος δρόμος με ανεπεξέργαστες πέτρες, κυβόλιθους κ.ά. Με την
λιθεπίστρωση του φυσικού εδάφους εξασφαλίζεται μια ομοιόμορφη σε σκληρότητα
και βατότητα επιφάνεια, απαραίτητη για την καλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Δρόμος στρωμένος με γρανιτένιους κυβόλιθους στην παλιά Ξάνθη (αριστερά) και επεξεργασία
πέτρας για την κατασκευή λιθόστρωτου δρόμου (δεξιά),
http://static.panoramio.com/photos/large/32055614.jpg και
http://84.205.233.134/kekapel/images/lithostrota/P9119753.jpg

Κατώ(γ)ι: ο κάτω όροφος.
Καφασωτό: ξύλινο δικτυωτό πλέγμα φτιαγμένο
με ξύλινα πηχάκια που αποτελούσε
κάλυμμα παραθύρου ή διαχωριστικό
εσωτερικών χώρων.

Χαγιάτι με καφασωτό στον Εχίνο Ξάνθης.

Κονάκι: πλουσιόσπιτο, αρχοντικό Οθωμανού
γαιοκτήμονα ή διοικητή.
Το κονάκι του Μουζαφέρ Μπέη στην παλιά πόλη της
Ξάνθης, στην οδό Μπότσαρη 46, ένα από τα
μεγαλύτερα σπίτια της παλιάς πόλης, το οποίο
χρονολογείται στη δεκατία του 1860
http://www.empros.gr/images/stories/AAAA/KTIRIA/
Muzafer_Bei_1-empros.jpg

Κονίαμα: μείγμα από λεπτόκκοκη άμμο, νερό και κονία το οποίο χρησιμοποιείται είτε ως
συνδετικό υλικό στη δόμηση της τοιχοποιίας είτε ως υλικό επιχρίσματος.
Κοσμηματογραφία: 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.
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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

Λιθοδομή: τρόπος δόμησης με πέτρες επεξεργασμένες (πλήρως ή μερικώς) ή
ανεπεξέργαστες.
Μπαγδατί: ελαφρύς ξύλινος σκελετός τοίχου πάνω
στον οποίο καρφώνονταν οριζόντια πηχάκια ή
λεπτές σανίδες με μικρό κενό μεταξύ τους, που
γέμιζε από μικρούς λίθους, κεραμικά στοιχεία κ.ά.
και στη συνέχεια επιχριόταν με σοβά.
http://www.arch.ntua.gr/sites/default/files/resource/3492_/
analysi_domikoy_systimstos__eisagogiko_simeioma_v.tsoyras.pdf

Νεοκλασικισμός: καλλιτεχνική τάση που εκφράζεται με ανανεωμένες μορφές του κλασικού
πνεύματος της αρχαίας Ελλάδας. Στην αρχιτεκτονική αυτό εκφράζεται με χρήση στα
κτίρια αετωμάτων, κιονοκράνων και άλλων στοιχείων.
Ξερολιθιά: τρόπος δόμησης που συναντάται κυρίως σε
εξωτερικούς χώρους. Οι πέτρες που χρησιμοποιούνται
τοποθετούνται ακατέργαστες η μια πάνω στην άλλη χωρίς
συνδετικό κονίαμα.
Ξερολιθιά στα Λαγκάδια Αρκαδίας
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2013_2014/4245_lagka
dia/images/ta_ktiria/domiki_analysi/katakoryfa_feronta_systimata/k
atakoryfa_feronta_systimata/dsc_0045.jpg

Ξυλοδεσιά: ξύλα που χρησιμοποιούνται εν μέσω της
λιθοδομής, για να την ενισχύσουν, να συνδέσουν τα
διαφορετικά μέρη της και για να συνδράμουν στην
κατανομή των φορτίων, στην ελαστικότητα και στην
αντοχή της τοιχοποιίας σε κάμψη κατά τους σεισμούς.
Σχεδιαστική αναπαράσταση ξυλοδεσιάς
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1056_lagkadia
_v/images/ta_ktiriadomiki_analysi/katakoryfa_feronta_systimata/toi
hopoiies/2.jpg

Οντάς: δωμάτιο.
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Οπτοπλινθοδομή: τρόπος δόμησης που χρησιμοποιεί
κονίαμα και ψημένες πλίνθους, δηλ. πήλινα τούβλα
αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με άλλα υλικά.
Χρήση κόκκινων τούβλων σε συνδυασμό με πέτρα στην πρόσοψη
του αρχοντικού Κουγιουμτζόγλου στην Ξάνθη, που χτίστηκε τη
δεκαετία του 1860
http://photos.wikimapia.org/p/00/03/54/29/10_big.jpg

Πλιθί/πλίνθος/τούβλο: δομικό υλικό από πηλό ο οποίος μπαίνει σε καλούπια και ψήνεται
σε καμίνια (οπτόπλινθος) ή στεγνώνει στον ήλιο (ωμόπλινθος).
Σαχνισί: προεξοχή στον πάνω όροφο κτιρίου που εδράζεται σε ξύλινα στηρίγματα (Εικόνες
32-33). Ουσιαστικά προέκτεινε τον χώρο του ορόφου κι εξασφάλιζε μέσω των
παραθύρων περισσότερη θέα (ιδίως για τις γυναίκες του σπιτιού) και ήλιο. Η λέξη
προέρχεται από τα περσικά και σημαίνει «ο θρόνος του βασιλιά».
Τσατμάς: ελαφρύς τοίχος από ξύλινο σκελετό με διαγώνια
ξύλινα στοιχεία. Το κενό ανάμεσά τους γέμιζε με
πέτρες, κεραμικά στοιχεία ή καλάμια.
Τσατμάς με κλαδιά και πηλό ή πλιθιά ή πέτρες
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/561.jpg

Φαλτσογωνία: απότμηση γωνίας τοίχου, για να μην χαλάει από το
πέρασμα των κάρων.
Απότμηση στη γωνία της Δημοτικής Πινακοθήκης Ξάνθης
http://static.panoramio.com/photos/large/32179047.jpg

Χαγιάτι: υπόστυλος εξώστης, ημιυπαίθριος χώρος (σαν βεράντα), που μπορούσε επίσης να
είναι κλειστός με παράθυρα. Χρησίμευε σαν χώρος συνάθροισης και χώρος
επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Επίσης, χαγιάτι ονομάζεται ο στεγασμένος
εξώστης (μπαλκόνι) σε παραδοσιακά κτίρια.
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Νατάσα Μιχαηλίδου
αρχαιολόγος-μουσειολόγος-ξεναγός, ΜΑ
6976 478073, 25410 91973

nat.michailidou@yahoo.gr
www.guideinthrace.com
facebook: mikroi.arxaiologoi.thrakis

Χαγιάτι στην Ξάνθη (αριστερά) και στο Ελληνικό Αρκαδίας (δεξιά)
https://lh6.googleusercontent.com/XYqcN34zmak/TXPe7f2x16I/AAAAAAAABPc/dlBRUVaR_Os/s1600/91a.jpg,
https://5a.arch.ntua.gr/sites/5a/files/project/2012_13/1117_elliniko/images/ta_ktiriaarhitektonikes_
typologies/arhitektonika_stoiheia/hagiati/xagiati.jpg

Ωμοπλινθοδομή: τρόπος δόμησης με χρήση
κονιάματος και πλιθιών, μη ψημένων στον
φούρνων αλλά ωμών, ξεραμένων στον ήλιο
πήλινων τούβλων. Ο πηλός για τα πλιθιά
περιείχε και λεπτοκομμένο άχυρο ή ζωικές
τρίχες, για να αυξηθεί η συνοχή του αλλά και η
θερμομονωτική ικανότητα της κατασκευής.
Κτίριο με πλιθιά στη Γενισέα Ξάνθης
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/24.jpg
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