Β Μέρος

Η οικιστική αρχιτεκτονική
της Καβάλας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Καβάλα είναι μία πόλη που αποτελεί αντικείμενο σπουδής για
τις αρχιτεκτονικές της τάσεις. Εδώ εφαρμόστηκαν όλες σχεδόν οι
τεχνοτροπίες που εκδηλώθηκαν είτε στο δυτικοευρωπαϊκό, είτε στον
ελληνικό χώρο· σπίτια μακεδονικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, κτίρια με
έντονα τα νεοκλασικά στοιχεία, δείγματα μπαρόκ, ροκοκό και γοτθικού
ρυθμού, αλλά και σπίτια αρχιτεκτονικής φαντασίας, με εντελώς
απροσδιόριστες επιρροές.

ΙΜΑΡΕΤ
ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Τ ΟΥ
Το 1817 ο Μεχμέτ Αλή,
ιδρυτής
της
τελευταίας
Αιγυπτιακής δυναστείας, ίδρυσε
στην Καβάλα, τη γενέθλια πόλη
του, ένα τεράστιο οικοδόμημα, το
Ιμαρέτ. Αυτό το κομψοτέχνημα
της ισλαμικής αρχιτεκτονικής
χτίστηκε πολύ κοντά στη θέση του
αρχαίου ιερού της Παρθένου.
Μέχρι το 1902 λειτούργησε ως Ισλαμικό ιεροδιδασκαλείο. Διέθετε
διδακτήριο με εσωτερικούς μαθητές και οκτώ καθηγητές. Από το 1902
ως το 1923 υπήρξε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Στη μεγάλη αίθουσα
συσσιτίου άποροι Καβαλιώτες μπορούσαν να βρουν κάθε μεσημέρι
σούπα, πιλάφι, ψωμί και μαζί μ' αυτά δυο φορές την εβδομάδα ένα
κομμάτι κρέας.
Το Ιμαρέτ φιλοξενούσε εξήντα περίπου οικότροφους το καλοκαίρι
και τριακόσιους το χειμώνα, ενώ η συντήρησή του ανερχόταν σε 8.000
χρυσές λίρες το χρόνο. Τα περισσότερα χρήματα για τη συντήρησή του
προέρχονταν από την εκμετάλλευση της Θάσου, την οποία είχε
παραχωρήσει στο Μεχμέτ Αλή ο Σουλτάνος της Τουρκίας.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ
Το Ιμαρέτ, μεγάλο συγκρότημα της τελευταίας Οθωμανικής
περιόδου και κλασικό δείγμα ισλαμικής αρχιτεκτονικής, αποτελεί ένα
μοναδικό δείγμα οθωμανικού μπαρόκ στον ελλαδικό χώρο. Απλώνεται
σε μία έκταση 4.200 τ.μ. και βρίσκεται στη δυτική πλευρά του
ακρωτηρίου της Παναγίας, σκαρφαλωμένο στις πλαγιές της παλαιάς
πόλης.
Χαρακτηριστικό
της
κατασκευής του είναι η
εναλλαγή
ανοιχτών
και
κλειστών χώρων, καθώς και η
αρμονία της σύνθεσης, παρά
τον όγκο του. Όλα τα δωμάτια
του
οικήματος
είναι
θολοσκέπαστα, «ανοίγουν» σε
περίκλειστα αίθρια – αυλές και έχουν παράθυρα με πανοραμική θέα προς
τη θάλασσα και την πόλη.
Οι κομψοί θόλοι
(τρούλοι),
τόσο
των
δωματίων όσο και των
κυρίως
χώρων,
είναι
επενδυμένοι εξωτερικά με
φύλλα μόλυβδου, σήμα
κατατεθέν του Ιμαρέτ, που
το ξεχωρίζει από τα άλλα
οικήματα της Παναγίας.
Το κτίριο περιλάμβανε τρία αίθρια, βιβλιοθήκη, σπουδαστήριο,
αίθουσα παραδόσεως και πολλά κελιά και διαμερίσματα, τα περισσότερα
με υπέροχη θέα στο λιμάνι της Καβάλας.

ΤΟ ΙΜΑΡΕΤ

ΣΗΜΕΡΑ

Από το 1923 και μέχρι σήμερα το Ιμαρέτ
λειτούργησε κατά καιρούς ως μουσείο,
καφετέρια και εστιατόριο. Το 2001
παραχωρήθηκε από το Αιγυπτιακό
δημόσιο για την πλήρη αποκατάσταση και
μετατροπή
του
σε
υπερπολυτελές
ξενοδοχείο.
Το ιστορικό Ιμαρέτ, από τον Ιούλιο
του 2004, λειτουργεί ως ένα ξενοδοχείο
υψηλών προδιαγραφών. Συντηρήθηκε το
τζαμί και διαμορφώθηκε ως χώρος
εκθέσεων, ενώ κατασκευάστηκε ο χώρος
του καφέ και του εστιατορίου .
Από τα 67 “κελιά” του Ιμαρέτ
δημιουργήθηκαν 30 περίπου δωμάτια, όλα
διαφορετικά μεταξύ τους από άποψη
αρχιτεκτονικής
και
εσωτερικής
διακόσμησης.
Στο χώρο που στέγαζε τους υγρούς
χώρους του σχολείου, σήμερα λειτουργεί
παραδοσιακό χαμάμ και χώρος μασάζ ενώ
δύο υπόγειες δεξαμενές νερού έχουν
μετατραπεί σε εσωτερική θερμαινόμενη
πισίνα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ -ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Η Καβάλα πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα, ήταν
περιορισμένη στο μικρό τριγωνικό ακρωτήρι της
Παναγίας. Πολλά σπίτια που υπάρχουν ακόμα και
σήμερα σ’ αυτό το χώρο είναι λαϊκής κατασκευής
και τέχνης, χαρακτηριστικό κομμάτι μιας παλιάς
εποχής. Ολόκληρη η περιοχή έχει χαρακτηριστεί
ως παραδοσιακός οικισμός.
Τα σπίτια αυτά χαρακτηρίζονται από
αρχιτεκτονικό ύφος εντελώς ξεχωριστό. Την εποχή
εκείνη πολλοί εργάτες, χτίστες, μαρμαροτεχνίτες,
μαστόροι ταξίδευαν σ' όλη την οθωμανική
αυτοκρατορία, για να χτίσουν σπίτια αυτής της
αρχιτεκτονικής.
Σπίτια
υπερυψωμένα,
με έναν
γεροχτισμένο πέτρινο κορμό. Στον ανώτατο
όροφο προεξέχουν τα διάφορα σαχνισιά και τα
χαγιάτια. Η πρόσοψη είναι συνήθως μεσημβρινή
και ένα τμήμα της προεξέχει, για να γίνεται
δυνατή η επιτήρηση της δρύινης δίφυλλης
πόρτας της εισόδου.
Εκείνο που χαρακτηρίζει το εσωτερικό
τους είναι οι άνετοι και πλούσια διακοσμημένοι
χώροι. Βασική αρχή στη διάρθρωση της κάτοψης είναι η αυτοτέλεια
κάθε χώρου και η σύνθεσή του με τους υπόλοιπους. Η διάταξη των
χώρων γίνεται γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα. Τον πυρήνα αυτόν τον
συναντάμε, μπαίνοντας από τη χαμηλή πόρτα της εισόδου.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΕΧΜΕΤ -ΑΛΗ
Στην πλατεία της παλιάς πόλης της
Καβάλας σώζεται συντηρημένο το
σπίτι του Μεχμέτ Αλή, γιου του
περιβόητου Ιμπραήμ της ελληνικής
επανάστασης. Το σπίτι αυτό της
οικογένειας του Μεχμέτ Αλή
κτίστηκε στα 1720. Το όμορφο αυτό
Μακεδονικής
αρχιτεκτονικής
οίκημα θεωρείται ως βακούφικη
περιουσία του Αιγυπτιακού Κράτους
και μαζί με το οικόπεδο είναι 330τ.μ. περίπου.
Αποτελείται από δύο μέρη, το ισόγειο και τον όροφο. Βρίσκεται σε
τέτοια θέση, ώστε να έχει πανοραμική θέα απ’ όλες τις πλευρές. Από την
είσοδό του ατενίζει το λιμάνι της Καβάλας και από την άλλη πλευρά
έναν πανέμορφο κόλπο. Έχει δύο εισόδους. Στη νότια ενότητα βρίσκεται
το selamlik, το οποίο περιλαμβάνει τους χώρους της ημερήσιας διαμονής
και εργασίας των ανδρών και τους χώρους υποδοχής των επισκεπτών
τους. Στη βόρεια ενότητα βρίσκεται το harem που περιέχει τους χώρους
των γυναικών, με τις εξυπηρετήσεις του καθημερινού νοικοκυριού, και
συγχρόνως το ιδιαίτερο δωμάτιο του πασά, το δωμάτιο της ευνοούμενης,
το σοφά, με υπερυψωμένη εξέδρα στο νότιο άκρο του.
Στα ισόγεια των δύο ενοτήτων συγκεντρώνονταν όλες οι οικιακές
δραστηριότητες του σπιτιού. Πιο αναλυτικά, ο κάτω όροφος περιλάμβανε
το στάβλο για τα μεγάλα ζώα, ένα κελάρι για τη φύλαξη των τροφίμων
και την κουζίνα, την οποία δεν μπορείς να δεις. Το μόνο που βλέπεις
είναι ένα ντουλάπι, το οποίο περιλαμβάνει ένα ξύλινο κουτί, που
περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα. Επίπλωση στο σπίτι δεν υπάρχει.
Τα δωμάτια στέκουν έρημα με μόνο διακοσμητικό στοιχείο τις ξύλινες
εντοιχισμένες ντουλάπες και τα τζάκια.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
1. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Στα μέσα του 19ου αιώνα αρχίζει η ανάπτυξη του καπνεμπορίου
και η κοινωνία της Καβάλας οδηγείται σε ραγδαία οικονομική ανάπτυξη.
Με την οικονομική αυτή άνθιση συμπίπτει και η επέκταση της Καβάλας
έξω από τα στενά όρια της Παναγίας, ενώ διαμορφώνεται μία νέα και
τελείως ιδιαίτερη οικιστική. Οι συνθήκες που το επιτρέπουν είναι
ποικίλες: μεγάλες οικιστικές ανάγκες, ανάπτυξη μιας τάξης ανθρώπων
του χρήματος, ελεύθερος οικοδομικός χώρος, συνεχής επικοινωνία με
μεγάλα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της Ευρώπης, παρουσία
Τούρκων, Εβραίων, Αρμενίων και Δυτικοευρωπαίων. Αποτέλεσμα όλων
αυτών ήταν μία δραστήρια οικοδομική κίνηση, με ποικίλες
αρχιτεκτονικές τάσεις της εποχής που μεταφέρθηκαν στη νέα πόλη. Οι
μόνες τάσεις που δεν εφαρμόστηκαν ήταν αυτές της λαϊκής
αρχιτεκτονικής, που διατηρούνται, όμως, όπως αναφέρθηκε στα παλιά
σπίτια της Παναγίας.
Τα πρώτα σπίτια της νέας
Καβάλας χτίζονται από τους Έλληνες
στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη. Η
αρχιτεκτονική αυτών των σπιτιών
βασίζεται σε στοιχεία λαϊκής και
νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Βέβαια, ο
νεοκλασικισμός δεν εφαρμόζεται τόσο
καθαρά, όπως στη νότια ελεύθερη
Ελλάδα και τη Δύση, ενώ τα λαϊκά στοιχεία δεν θυμίζουν την
αρχιτεκτονική των παλιότερων σπιτιών της Παναγίας, ίσως γιατί οι
κατασκευαστές προέρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας, εφαρμόζοντας
γνώσεις που μεταφέρουν από τους τόπους προέλευσής τους. Το πιο
αντιπροσωπευτικό κτίριο της περιόδου είναι το παλιό Δημαρχείο.

Το παλιό Δημαρχείο
Χτίστηκε το 1879 από τον
καπνέμπορο Δ. Tόκκο, όπως φαίνεται και
στην επιγραφή πάνω από το υπέρθυρο
(«Δ.Τ. 1879»). Αξιόλογο διακοσμητικό
στοιχείο είναι το καμπύλο αέτωμα /
τύμπανο της στέγης του. Από το 1911
αγοράστηκε
από
τη
Φιλόπτωχο
Αδελφότητα Κυριών Καβάλας. Την αναπαλαίωση του κτιρίου την
ανέλαβε πρόσφατα η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλας.

Το σημερινό Δημοτικό Ωδείο
Καβάλας
Στην ίδια περίοδο εντάσσεται και το
κτίριο όπου σήμερα στεγάζεται το
Δημοτικό Ωδείο Καβάλας. Είναι το
κτίσμα με τα πιο καθαρά νεοκλασικά
στοιχεία
(αετώματα,
ψευδοκίονες,
πλαίσια
παραθύρων,
ρομβοειδή
γεωμετρικά σχήματα κάτω από αυτά, κ.λ.π.). Χτίστηκε πριν από τα 1884,
ως κατοικία πλούσιου καπνεμπόρου. Τη σημερινή του μορφή την πήρε
μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε και έγιναν μετατροπές
για να στεγαστεί Τράπεζα.

Μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής του
γαλλικού ροκοκό στην Καβάλα. Όλες οι
εξωτερικές επιφάνειες είναι κατάφορτες
από διακοσμητικά γλυπτά στοιχεία. Το
κτίσμα χτίστηκε την ίδια περίοδο με το
προηγούμενο, σήμερα όμως είναι
εντελώς εγκαταλελειμμένο.

2. ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ 1900
Η εικοσαετία γύρω από το 1900 είναι περίοδος μεγάλης ακμής για
την Καβάλα, λόγω του καπνεμπορίου. Χτίζονται μεγάλες καπναποθήκες.

2.α. Τ α κ α π ν ο μ ά γ α ζ α τ η ς Κ α β ά λ α ς

Ο πρόεδρος του Μουσείου
καπνού Γιάννης Βύζικας τονίζει πως
για μια πόλη, όπως η Καβάλα, που
αποτελούσε τη Μέκκα του καπνού, τα
καπνομάγαζα αποτελούσαν κομμάτι της
αρχιτεκτονικής της πόλης, που όμως
απειλούνται με αφανισμό. Σημείωσε
πως πριν λίγες δεκαετίες υπήρχαν 172
καπναποθήκες με 276 διαμερίσματα,
ενώ σήμερα απέμειναν μόλις 50 καπναποθήκες με 72 διαμερίσματα,
κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη διάσωση των ιστορικών
αυτών κτιρίων. Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι το μέγεθος αυτών των
κτιρίων. Ορισμένα ξεπερνούν τα 10.000 τ.μ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Η νεότερη ιστορία του τόπου και
ιδιαίτερα του ελληνισμού συνδέεται
άρρηκτα με τον καπνό. Από τα μέσα
περίπου του 19ου αιώνα οι άριστες
εδαφολογικές συνθήκες και το ιδανικό
κλίμα για την καλλιέργεια ειδικά του
νέου προϊόντος ευνόησαν την ανάπτυξη
εξαιρετικών ποικιλιών καπνού, κυρίως
στα ημιορεινά χωριά της περιοχής,
αλλά και σε τμήμα του κάμπου. Οι
ποικιλίες των μπασμάδων και των
μπασή μπαλή, με το λεπτό φύλλο και
το μεθυστικό άρωμα, προσέλκυσαν
από το 1860 το ενδιαφέρον των ξένων
μονοπωλίων καπνού.
Το προϊόν των μουσουλμάνων
και των χριστιανών καλλιεργητών
υφίσταται μια πρώτη επεξεργασία στα τοπικά καπνομάγαζα, που με την

αύξηση της ζήτησης γίνονται πολυώροφα κτίρια τις πρώτες δεκαετίες του
20ου αιώνα. Μετά τη διαλογή και τη συσκευασία του, την άνοιξη και το
καλοκαίρι, ο καπνός έπαιρνε το δρόμο του από το λιμάνι της Καβάλας
για τις αγορές της Αυστροουγγαρίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων
Πολιτειών, της Γερμανίας κυρίως στο μεσοπόλεμο.
Η περιπλάνηση μέσα στις αχανείς αίθουσες, ξυπνά αναμνήσεις. Οι
άντρες έβγαιναν πρώτοι για διάλειμμα, οι γυναίκες ακολουθούσαν. Στην
Καβάλα οι καπνεργάτες φορούσαν φέσια και οι γυναίκες μαντίλες. Ήταν
χώροι που έσφυζαν από ζωή.

ΟΙ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
Σήμερα
κάποιες
από
τις
καπναποθήκες
καταρρέουν,
στοιχειωμένες στο κέντρο της
πόλης.
«Μέσα
από
τις
φωτογραφίες γεννιούνται μνήμες
και ανθρώπινες παραστάσεις. Οι
εικόνες μυρίζουν καπνό και με μια
πιο προσεκτική ματιά βλέπεις τους καπνεργάτες να δουλεύουν τις ζωές
τους τις χαρές τους και τις στεναχώριες τους», Γ. Βύζικας. Οι αρμόδιοι
υποστηρίζουν πως πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες, ώστε τα
καπνομάγαζα να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Καβάλας για να
αξιοποιηθούν κατάλληλα. Διαπιστώνεται πως η ανθρώπινη αδιαφορία γι’
αυτό το σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Καβάλας είναι μεγάλη.

Δείγματα αξιοποίησης κάποιων καπνομάγαζων.

Καπναποθήκη 1500τμ, πέντε επίπεδων.
Ανακατασκευάστηκε πλήρως για ιδιωτική
χρήση ZARA. Αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα
1000τ.μ πωλήσεων.

Εμπορικό Κέντρο Καβάλας

Συγκρότημα Αυστρο-Ελληνική.
Mega Store Euromania 2000
τ.μ.

Πολλά από τα καπνομάγαζα έχουν
περάσει κατά καιρούς σε χέρια
επιχειρηματιών της Καβάλας και
λειτούργησαν
ως
κέντρα
νυχτερινής διασκέδασης

2.β.Τα κτίρια της εικοσαετίας αυτής.

Στα ελληνικά κτίρια
αυτής της
περιόδου τα λαϊκά αρχιτεκτονικά στοιχεία
εγκαταλείπονται, ενώ τα νεοκλασικά γίνονται
πιο
έντονα (ψευδοκίονες,
κιονόκρανα
αετώματα, ευρύχωρες βεράντες, μαρμάρινες
σκάλες, αγαλμάτια…). Το εσωτερικό αυτών
των σπιτιών χαρακτηρίζεται από βαριές
ξύλινες πόρτες, πατώματα ψαροκόκαλο,
τεράστιες βιεννέζικες θερμάστρες, γλυπτές
παραστάσεις στις οροφές και άλλα.

Η Μεγάλη Λέσχη
Το 1909 μεταβιβάστηκε από το
Παρθεναγωγείο
Καβάλας
το
οικόπεδο
στη
Φιλόπτωχο
Αδελφότητα Κυριών Καβάλας, για
την ανέγερση της Λέσχης της
Ελληνικής Κοινότητας Καβάλας.
Βασικός όρος ήταν το ύψος του
κτιρίου
που
επρόκειτο
να
ανεγερθεί να μην κάλυπτε τη θέα
του Παρθεναγωγείου. Από αρχιτεκτονική άποψη η Μεγάλη Λέσχη
αποτελεί δείγμα αυστριακού μπαρόκ και σύμφωνα με την άποψη
κάποιων παραπέμπει σε αντίγραφο μέρους του Μεγάρου Μουσικής της
Βιέννης.

Παρθεναγωγείο Καβάλας
Θεμελιώθηκε το Μάιο του
1891,
με
χρήματα
που
εξασφαλίστηκαν από δωρεές,
δανεισμούς,
λαχειοφόρους
αγορές και διάφορες εισφορές.
Στο
ισόγειο
του
κτιρίου
στεγάστηκε Νηπιαγωγείο. Το
κτίσμα από αρχιτεκτονική άποψη
δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Η γραμμή του είναι απλή νεοκλασική. Σήμερα στο χώρο
αυτό στεγάζεται το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.

2.γ. Οθωμανικά κτίρια
με χαρακτηριστικά νεοκλασικισμού.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εικοσαετίας χτίστηκαν στην Καβάλα
αξιόλογα τουρκικά κτίσματα με έντονα νεοκλασικά στοιχεία, αφού για τη
σχεδίαση και την κατασκευή τους δούλεψαν δυτικοευρωπαίοι τεχνικοί.
Αυτοί εφάρμοσαν τις νεοκλασικές αντιλήψεις της εποχής τους στο
πνεύμα της οθωμανικής τέχνης, ικανοποιώντας έτσι την κουλτούρα των
εύπορων Τούρκων της Καβάλας. Πρόκειται για ογκώδη κτίσματα της
εποχής.

Η παλιά Μεραρχία
Είναι ένα από τα πιο αξιόλογα
νεοκλασικά κτίσματα της Καβάλας.
Χτίστηκε στην πρώτη δεκαετία του 1900
από Τούρκο μεγαλοκτηματία. Σήμερα,
μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του
1922, ανήκει στο Δημόσιο.
Το κτίριο είναι αντιπροσωπευτικό
δείγμα της οθωμανικής αρχιτεκτονικής.

1ο Γυμνάσιο Καβάλας
Είναι
ένα
από
τα
τρία
μεγαλόπρεπα τουρκικά οικοδομήματα
που χτίστηκαν στην εικοσαετία περίπου
1890-1910, δηλαδή την εποχή της
μεγάλης ανάπτυξης του καπνεμπορίου.
Κάποιες προφορικές μαρτυρίες λένε ότι
το κτίριο κτίσθηκε με υποχρεωτικό
έρανο από όλους προς κατοίκους της
Καβάλας, με σκοπό να γίνει τουρκικό
σχολείο. Ο Τούρκος μεγαλοκτηματίας Χατζή Σικίρ Αγάς, ιδιοκτήτης τότε
του κτιρίου προς παλιάς Μεραρχίας, που βρίσκεται απέναντι, αντιδρούσε
στο χτίσιμο του σχολείου μπροστά από την κατοικία του, γιατί θα του
περιόριζε τη θέα. Γι’ αυτό αντιπρότεινε να χτίσει το σχολείο με δικά του
έξοδα, αρκεί να ήταν σε άλλη θέση. Η πρότασή του απορρίφθηκε.

Για το σχεδιασμό και την κατασκευή του Γυμνασίου εργάστηκαν
δυτικοευρωπαίοι τεχνικοί, εφαρμόζοντας νεοκλασικές αντιλήψεις της
εποχής τους, σε συνδυασμό με στοιχεία της οθωμανικής τέχνης,
σύμφωνα με τη γενικότερη κουλτούρα της εύπορης αστικής τάξης των
Τούρκων της Καβάλας.
Το διδακτήριο, αφού ολοκληρώθηκε το 1910, χρησιμοποιήθηκε
ως τουρκικό σχολείο. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και
μέχρι τα 1916 το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως ελληνικό νοσοκομείο. Μετά
την ανταλλαγή των πληθυσμών, το 1922, κατοχυρώθηκε ως περιουσία
του ελληνικού δημοσίου και έτσι έγινε το διδακτήριο του πρώτου
γυμνασίου Καβάλας.

5ο Γυμνάσιο Καβάλας
Το κτίριο κτίστηκε περίπου το 1905,
ως κατοικία Τούρκου. Μετά την
ανταλλαγή των πληθυσμών του 1922
χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση
σχολείων, της Εμπορικής Σχολής και
του Οικονομικού Γυμνασίου, ενώ
κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και της Κατοχής στέγασε τη
βουλγαρική αστυνομία (Οχράνα) και
έγινε τόπος μαρτυρίου για πολλούς
αγωνιστές
πατριώτες.
Αποτελεί,
λοιπόν, ένα από τα αξιόλογα σωζόμενα μέχρι σήμερα νεοκλασικά της
πόλης και μαζί με το κτίριο της Δημοτικής Καπναποθήκης Καβάλας στην
πλατεία Καπνεργάτη χαρακτηρίζονται από την ίδια τεχνοτροπία, που
είναι γνωστή ως οθωμανικός νεοκλασικισμός. Χτίστηκαν την ίδια
περίοδο, την πρώτη δηλαδή δεκαετία του 1900 και υποδηλώνουν την
αρχιτεκτονική αντίληψη της εποχής τους.

Δημοτική καπναποθήκη
Το κτίριο χτίστηκε
κατά την πρώτη δεκαετία του
20ου αι. ως καπναποθήκη του
Τούρκου καπνεμπόρου Κιζίν
Μιμίν. Το κτίσμα είναι
οθωμανικής αρχιτεκτονικής,
με έντονη την επίδραση της
νεοκλασικής αρχιτεκτονικής
της Ευρώπης. Ο χώρος των 5.500 τ.μ ανήκει σήμερα στην κυριότητα του
Δήμου. Ύστερα από την ανακαίνισή του, λειτουργεί ο πρώτος όροφος,
όπου φιλοξενούνται διάφορες καλλιτεχνικές εκθέσεις και εκδηλώσεις. Το
εσωτερικό είναι περιτριγυρισμένο από ξύλινους τοίχους και πολλά
φωτιστικά. Υπάρχουν γυάλινα ασανσέρ που οδηγούν στους επάνω
ορόφους, οι οποίοι προς το παρόν δεν λειτουργούν.

2.δ. Κτίσματα ξένων αντιπροσώπων και εταιρειών.
Μία άλλη κατηγορία κτισμάτων της ίδιας περιόδου είναι αυτά που
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τα γούστα και τις ανάγκες ξένων
αντιπροσώπων ή εταιρειών. Τα κτίρια αυτά είναι τα πιο ιδιαίτερα στην
Καβάλα, καθόλου προσαρμοσμένα στο ύφος του υπόλοιπου δομικού
χώρου, επηρεασμένα από μεσαιωνικούς πύργους και γοτθικές κατοικίες.
Τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της κατηγορίας είναι τα
παρακάτω:

Δημαρχείο Καβάλας
Είναι το πιο εντυπωσιακό ίσως κτίσμα
της πόλης, με αρχιτεκτονική γραμμή «ξένη»
μέσα στο χώρο της Kαβάλας και παραπέμπει
σε μικρογραφία Ουγγρικού πύργου. Η
οικοδόμησή του τοποθετείται στο τέλος της
δεκαετίας του 1890. Ανήκε στην ιδιοκτησία
Ούγγρου καπνέμπορου βαρόνου. Έχει έντονα
ρομαντικά στοιχεία παλιών μεσαιωνικών πύργων, με επάλξεις,
πυργίσκους κ.λ.π., καθαρό δείγμα γοτθικής αναγέννησης. Η εσωτερική
οργάνωση των χώρων του κτιρίου είναι τέτοια, που επέτρεπε στα παλιά

χρόνια την οργάνωση λαμπρών κοσμικών εκδηλώσεων. Από το 1937
στεγάζεται εδώ ο Δήμος.

Μέγαρο WIX (ΒΗΞ)
Κτίστηκε τέλη 19ου αι. –αρχές 20ου
αι. από το Γερμανό βαρόνο Adolf Wix.
Στη
συνέχεια
αγοράστηκε
από
καπνεμπορικές εταιρείες. Σήμερα ανήκει
στους κληρονόμους παλιού καβαλιώτη
καπνεμπόρου. Το κτίριο παρουσιάζει
αρχιτεκτονικές ομοιότητες με το κτίριο του
σημερινού Δημαρχείου, με έντονα
επίσης τα γοτθικά χαρακτηριστικά.

Μονή Λαζαριστών
Θα πρέπει να χτίστηκε τέλη 19ου-αρχές
20ου αι. Το οικόπεδο παραχωρήθηκε από το
βαρόνο Wix , χάρη στην παρουσία εδώ στην
Καβάλα καθολικού ιερέα. Χρησιμοποιήθηκε ως
Μονή Λαζαριστών και στη συνέχεια ως
Γαλλικό Προξενείο. Το κτίσμα χαρακτηρίζεται
από μικτά αρχιτεκτονικά στοιχεία, σύμφωνα με
το πνεύμα της εποχής, με πιο έντονα τα
οθωμανικά νεοκλασικά στοιχεία.

2.ε. Άλλα ιδιωτικά σπίτια της περιόδου.
Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου
αιώνα χτίζονται στην Καβάλα, εκτός από
τα παραπάνω, και μία σειρά σπίτια
ιδιωτών που δεν μπορούν να ενταχθούν
σε μία συγκεκριμένη σχολή, έχουν τη
δική
τους
αρχιτεκτονική
«προσωπικότητα», και ανήκουν σε
έλληνες, Εβραίους και Τούρκους.

3. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Κατά την περίοδο αυτή η Καβάλα χαρακτηρίζεται από οικονομικό
μαρασμό, γεγονός που είχε αντίκτυπο και στην οικοδομική
δραστηριότητα. Ελάχιστα σπίτια χτίστηκαν, ενώ κάποια άλλα
μετασκευάστηκαν, όπως αυτά όπου στεγάστηκαν οι δύο τράπεζες.

4. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου ο διπλασιασμός του
πληθυσμού
της
Καβάλας,
η
οικονομική ανάπτυξη του 1924-29,
λόγω
του
καπνεμπορίου,
και
επομένως ο οικοδομικός οργασμός.
Για πρώτη φορά είναι μόνιμα
εγκατεστημένοι
στην
Καβάλα
επιστήμονες από Πολυτεχνεία και
δίνουν αρχιτεκτονική ενότητα στις
κατασκευές τους. Ο καθένας απ’
αυτούς χρησιμοποιεί προσωπικά αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά
στοιχεία της τεχνικής του.

Οι π ρ ο σ φ υ γ ι κ ο ί
συνοικισμοί
της Καβάλας
Παράλληλα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη λύση των
στεγαστικών αναγκών του προσφυγικού κόσμου. Έτσι, δημιουργούνται
οι νέοι οικισμοί της Καβάλας (Πεντακόσια, Χίλια, Προσφυγικά Αγίας
Βαρβάρας κ.λ.π.), με κατοικίες ομοιόμορφες, χτισμένες με κρατική
επιχορήγηση. Στις νέες αυτές κατοικίες δεν υπάρχουν περιθώρια
συνδυασμού πρακτικότητας και καλαισθησίας.

Ιστορία
Οι Προσφυγικοί Συνοικισμοί
δημιουργήθηκαν με δημόσια δαπάνη
τη δεκαετία του ΄30, για να
καλύψουν μέρος των τεράστιων
στεγαστικών
αναγκών
των
προσφύγων μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή και την ανταλλαγή των
πληθυσμών. Οι προσφυγικοί αυτοί
συνοικισμοί είναι ομοιογενή σύνολα
αστικών κατασκευών, σημαντικών
λόγω του ιστορικού, καλλιτεχνικού, κοινωνικού και τεχνικού τους
ενδιαφέροντος. Με τη χαρακτηριστική τους αρχιτεκτονική συνέβαλαν
στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Καβάλας. Αποτελούν πολύτιμη
μαρτυρία της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς. Τα
αριθμητικά τοπωνύμιά τους , «Χίλια», «Δεκαοκτώ», «Πεντακόσια» δεν

υποδεικνύουν τον αριθμό των κτισμάτων, αλλά των προσώπων που
φιλοξένησαν.

Οι προσφυγικοί συνοικισμοί σήμερα
Σήμερα, άλλες απ’ αυτές τις κατοικίες
ανήκουν στους ενοίκους τους ή στους
κληρονόμους τους και άλλες στο
δημόσιο (Υπουργείο Υγείας) και
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για
τη στέγαση πολλών οικογενειών, με
κοινωνικά κριτήρια, παρά τις δυσμενείς
συνθήκες
ενοίκησης
που
έχει
δημιουργήσει η φθορά των δεκαετιών
που πέρασαν.
Παρ’ ό,τι όμως πρόκειται για ένα ζωντανό πολιτισμικό δείγμα του
παρελθόντος της Kαβάλας, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί
αντικείμενο προβολής, διαπιστώνεται ότι οι ιστορικοί αυτοί συνοικισμοί,
μέρα με τη μέρα, χάνουν τον αρχικό τους χαρακτήρα. Αφ’ ενός με την
άναρχη αυτενέργεια των ενοίκων και αφ’ ετέρου με τη σύγχρονη
ανοικοδόμηση που δείχνει να υπόκειται σε νόμους, που αγνοούν πλήρως
την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πολεοδομική τους αξία. Ήδη πολλές
κατοικίες έχουν κατεδαφιστεί και στη θέση τους υψώνονται εντελώς
παράταιρες και διόλου εναρμονισμένες με την αισθητική και το ύφος του
κάθε
συνοικισμού
πολυώροφες
οικοδομές,
με
αποτέλεσμα
οι
συνοικισμοί να αλλοιώνονται και να
καταστρέφονται. Η χρησιμότητά τους,
ακόμη και σήμερα, επιβάλλει τη μελέτη
τους
και την ουσιαστική τους
προστασία. Σύμφωνα με τη Σύμβαση
της Γρανάδας (1985), που κυρώθηκε με
το Ν. 2039/1992, τέτοια αρχιτεκτονικά σύνολα αποτελούν αρχιτεκτονική
κληρονομιά, που το κράτος ή η περιφέρεια οφείλει να προστατέψει.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Έως τη δεκαετία 1950-1960 η Καβάλα κρατούσε το παλιό της
χρώμα. Η εποχή των αρχοντικών έσβησε. Το ένα μετά το άλλο άρχισε να
γκρεμίζεται και να υψώνονται ογκώδεις πολυκατοικίες. «Τα λίγα
κτίσματα της παλιάς Καβάλας είναι απλώς μάρτυρες μιας ανιστόρητης
στάσης, με την οποία αντιμετωπίστηκε η νεότερη αρχιτεκτονική μας
παράδοση», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Π. Ζιώγας.
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www.ilak.org (ημερομηνία πρόσβασης 10-1-2009)
www.pathfinder.gr/kavala(ημερομηνία πρόσβασης 10-1-2009)
http://traveladvisorgr.blogspot.com (ημερομηνία πρόσβασης 10-1-2009)
www.kavalanet.gr (ημερομηνία πρόσβασης 10-1-2009)
www.kavala.gov.gr/web/guest/cityofkavala (ημερομηνία πρόσβασης 101-2009)
www.cityofkavala.gr(ημερομηνία πρόσβασης 10-1-2009)
www.servitoros.gr/education/view.php/14/274/(ημερομηνία πρόσβασης
10-1-2009)
www.nokavalas.gr (ημερομηνία πρόσβασης 10-1-2009)
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