
 

 



 

 

 
 



 

 
 

 

 

 



Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑ 

ΑΒΔΗΡΑ 

 

Το αρχοντικό Παμουκτσόγλου είναι χαρακτηριστικό δείγμα καστρόσπιτου.  

 

Κρύπτες, κρυφές σκάλες, δίοδος φυγής, καταπακτές, υπόγεια και μαζί τους η 

ισχυρότατη λιθοδομή του υπερυψωμένου ισογείου και του μαντρότοιχου της αυλής 

συνθέτουν ένα πράγματι, πολύ ενδιαφέρον οχυρωμένο σύνολο, σχεδόν απόρθητο για 

τα δεδομένα της εποχής του, πιθανότατα μπορεί να τοποθετηθεί περί το 1860-70. 

Χτισμένο στο βόρειο τμήμα του οικισμού αγναντεύει την εύφορη πεδιάδα και 

το γαλάζιο του Θρακικού πελάγους. 

 

  Το αρχοντικό είχε κτιστεί από τον Παναγιώτη Παμουκτσόγλου ο οποίος είχε 

έρθει γύρω στα μέσα του περασμένου αιώνα από την Κωνσταντινούπολη και 

εγκαταστάθηκε στα Άβδηρα, ασχολούμενος με εμπόριο καπνού. Παντρεύτηκε με την 

Χρυσή και απέκτησαν έξι παιδιά. 

 

Η οικογένεια έκανε εύπορη, αστικού χαρακτήρα ζωή, αν και ζούσε σε 

αγροτική περιοχή. Αυτό δείχνει και η διάρθρωση του σπιτιού. Εξυπηρετούνταν από 

υπηρέτες, μαγείρισσα, ράφτρα και παραμάνα για τα παιδιά. Το σπίτι ήταν ντυμένο με 

ακριβά χαλιά, μεταξωτά και διακοσμητικά αντικείμενα φερμένα από το εξωτερικό 

πολλές φορές. Συχνά φιλοξενούνταν σ’ αυτό επίσημοι ξένοι, πλούσιοι καπνέμποροι, 

αγάδες και μπεήδες. 

 

Μετά τον θάνατο του πατέρα ο πρωτότοκος γιος, ο Γιώργος, κατάφερε να 

διατηρήσει την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Ο μικρότερος γιος Κώστας 

σπούδασε και διετέλεσε Δήμαρχος Αβδήρων. 

 

Η απαλλοτρίωση του τσιφλικιού για τους ακτήμονες πρόσφυγες το 1929 και ο 

θάνατος των δυο αδελφών λίγο αργότερα επιδείνωσαν την οικονομική της 

οικογένειες. Η μεγάλη περιουσία μοιράστηκε σε συγγενείς και φίλους .Το σπίτι 

δωρίστηκε το 1979 στην ΙΘ Εφορεία  Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

Λειτούργησε αρχικά σαν αρχαιολογική συλλογή και μέχρι σήμερα προσφέρει 

φιλόξενη στέγη σε ερευνητές που εργάζονται στα Άβδηρα. 

 

Το αρχοντικό ανήκει στον τύπο του καστρόσπιτου. Το κάτω μέρος είναι 

πετρόχτιστο με ισχυρούς τοίχους και μικρά σιδηρόφρακτα ανοίγματα. Ο πάνω 

όροφος είναι εξωστρεφής, καθώς διαθέτει πολλά παράθυρα και σαχνισιά. Στο ισόγειο 

ανοίγονται τρία δωμάτια και μαγειρείο γύρω από πλακόστρωτη είσοδο. Υπόγειοι 

αποθηκευτικοί χώροι συμπληρώνουν τις λειτουργικές ανάγκες του σπιτιού. Από το 

κλιμακοστάσιο ανεβαίνοντας στον όροφο διακρίνεται το μεσοπάτωμα  με δυο 

χαμηλούς χώρους και τουαλέτα. Φτάνοντας στον πάνω όροφο αντικρίζει κανείς την 

έξοχη ευρύχωρη σάλα. Η οικονομική επιφάνεια και ο κοσμοπολιτισμός του ιδιοκτήτη 

αλλά και το μεράκι και η καλαισθησία των μαστόρων έχουν αφήσει τα ίχνη τους στις 

διακοσμήσεις των ξύλινων ταβανιών και των παραθύρων στις λιτές γλυφες των 

δοκαριών και των τεγίδων και στις περίτεχνες απολήξεις των τζακιών.     

Τα τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια στον αύλειο χώρο του πραγματοποιείται 

κάποια μουσική εκδήλωση με ανατολίτικη και λόγια μουσική στο πλαίσιο του 

φεστιβάλ Λόγιας και Ανατολικής μουσικής της ΦΕΞ. 


