
Το Αρχοντικό Ισαάκ  Ντανιέλ  Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης Μάνος 

Χατζιδάκις 

Το αρχοντικό Ντανιέλ βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Ξάνθης και σε μικρή 
απόσταση από τον εμπορικό και διοικητικό της πυρήνα. Είναι ένα από τα 
σημαντικότερα κτίρια της πόλης, το οποίο ακόμη και σήμερα αποτελεί 
σημαντικό τοπόσημο και σημείο αναφοράς, λόγω της επιβλητικής του 
παρουσίας στον αστικό ιστό. Πρόκειται για κτίριο εξαιρετικά μεγάλων 
διαστάσεων, το οποίο αναπτύσσεται σε τέσσερις στάθμες: υπόγειο, 
υπερυψωμένο ισόγειο και δύο ορόφους. Βρίσκεται σε οικόπεδο επιφάνειας 
1.317τ.μ. και η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 1.492τ.μ.  
 

Προς το τέλος του 19ου αιώνα, με πιθανότερη χρονολογία το 1897 κατά 

παραγγελία του Εβραίου επιχειρηματία Ισαάκ Ντανιέλ εγέρθηκε το τριώροφο 

αρχοντικό, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Κονίτσης. Στο 

αρχοντικό, το οποίο ήταν το σημαντικότερο κτίριο της πόλης την εποχή εκείνη, 

έζησε με τη σύζυγο του Σόλ μέχρι το θάνατο του. Η κατοικία του ήταν στον 

πρώτο και δεύτερο όροφο ενώ στο ισόγειο ήταν το γραφείο του καθώς και 

καταστήματα προς ενοικίαση. 

Ας δούμε όμως ποιος ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης.  

Ένας από τους σημαντικότερους Εβραίους κατοίκους της Ξάνθης ήταν ο Ισαάκ 
Ντανιέλ, ο οποίος ήταν γνωστός στην Ξάνθη και ως Σαρκούτσος. Η οικογένεια 
Ντανιέλ, τα μέλη της οποίας κατάγονταν από τις Σέρρες, ήταν η σημαντικότερη 
εβραϊκή οικογένεια στο καπνεμπόριο και στις τραπεζικές εργασίες στην Ξάνθη 
μέχρι το τέλος της Οθωμανικής περιόδου. Ακόμη ασχολούνταν με ασφάλειες 
ζωής και πυρός, αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία Union de Paris ενώ 
παράλληλα ήταν και έμπορος καπνών σε φύλλα.  
 
Το μέγαρο κατά περιόδους νοικιαζόταν σε σημαίνοντα πρόσωπα της  Ξάνθης. Ο 

Γιώργος Χατζιδάκις , πατέρας του Μάνου που γεννήθηκε το 1925, δικηγόρος στο 

επάγγελμα νοίκιαζε τον δεύτερο όροφο κατά την περίοδο 1925-1932.  

Το κτίριο αρχικά ήταν οργανωμένο για την εξυπηρέτηση δύο διακριτών 

λειτουργιών, την κατοικία η οποία αναπτύσσεται σε τέσσερις στάθμες και τις 

πτέρυγες με τα καταστήματα τα οποία εκτείνονταν προς την οδό Κονίτσης και 

προς την οδό Βενιζέλου. Μέρος των καταστημάτων επί της οδού Βενιζέλου 

έχουν κατεδαφιστεί, γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται από τα υφιστάμενα στο 

κτίριο ίχνη αλλά και από ιστορικές πηγές.  

Το αρχοντικό είναι χαρακτηριστικό δείγμα εκλεκτικιστικού ρυθμού, ο οποίος 

αποτελούσε και το κυρίαρχο ρεύμα στην εποχή της κατασκευής του. Οι 

οικονομικές δυνατότητες του αρχικού ιδιοκτήτη και σε συνδυασμό με τις 

συναλλαγές που είχε με την κεντρική Ευρώπη, οδήγησαν στην υιοθέτηση 

μορφολογικών προτύπων που χαρακτήριζαν την αρχιτεκτονική της εποχής 



αξιοποιώντας την χρήση σύγχρονων υλικών και μεθόδων κατασκευής. Δε 

γνωρίζουμε τον αρχιτέκτονα που σχεδίασε το κτίριο, ωστόσο θα πρέπει να ήταν 

γνώστης της αρχιτεκτονικής μορφολογίας του εκλεκτικισμού. 

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου βασίζονται εν πολλοίς στη χρήση 

και στην πλοκή των εμφανών οπτόπλινθων και άλλων κεραμικών στοιχείων 

όπως επίκρανα, φουρούσια και γυσίποδες. Η χρήση των στοιχείων αυτών 

μειώνονται καθ’ ύψος προσδίδοντας ελαφράδα στο στιβαρό σύνολο. 

Το κτίριο είναι οργανωμένο κατά ένα εντελώς ιδιαίτερο τρόπο συνδυάζοντας 

τόσο την κυρίαρχη τυπολογική διάρθρωση της εποχής του όσο και τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις του αρχικού ιδιοκτήτη. 

Οι χώροι της κατοικίας είναι οργανωμένοι σύμφωνα με την γνωστή τυπολογία 

κεντρική σάλα με εκατέρωθεν δωμάτια, διαδεδομένη κατά τον 19ο αιώνα 

σχεδόν σε όλο το χώρο των Βαλκανίων. Η τυπολογική αυτή διάταξη 

οργανώνεται στα αρχοντικά της εποχής με τη δημιουργία ενός χωλ εισόδου, 

ενός μεγάλου και διακοσμημένου υαλοστασίου, μια μεγάλη μακρόστενη σάλα με 

χώρους εκατέρωθεν, η οποία οδηγεί σε κλιμακοστάσιο με τρεις βραχίονες. 

Ο κεντρικός βραχίονας του κλιμακοστασίου, ο οποίος μετά το πλατύσκαλο 

διακλαδίζεται σε δυο, εξασφαλίζει την πρόσβαση προς τους ορόφους και οι δυο 

πλευρικοί οδηγούν στο υπόγειο. Η μορφή και ο διάκοσμος του κυρίου αυτού 

βραχίονα ήταν ιδιαίτερα επιμελημένα. 

Το χωλ είναι ιδιαίτερα επιμελημένο μιας και είναι χώρος πολύ σημαντικός 
καθώς διαμορφώνει την πρώτη εντύπωση  του εισερχόμενου εντός του 
αρχοντικού. Διακοσμείται με εξαιρετικές τοιχογραφίες και οροφογραφίες. Είναι 
ο  χώρος αντιπροσώπευσης της κατοικίας και αντικατοπτρίζει το κοινωνικό και 
οικονομικό επίπεδο του αρχικού ιδιοκτήτη. Η πρόσβαση γίνεται σταδιακά από 
το πρώτο τμήμα του διαδρόμου, το οποίο έχει τη λειτουργία ανεμοφράκτη, είναι 
εδρασμένο ένα σκαλί χαμηλότερα και διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα με 
περίτεχνο ξύλινο υαλοστάσιο. Ο διάδρομος αυτός ο οποίος ήταν το χωλ εισόδου 
της κατοικίας, έχει εξαιρετικά μεγάλο ύψος, περίπου πέντε μέτρα και είναι 
επιστρωμένος με πλάκες μαρμάρου 40χ40 εκ. σε διάταξη σκακιέρας και 
αποχρώσεις του υπόλευκου και του γκρι. Οι τοιχοποιίες είναι διακοσμημένες με 
περίτεχνες τοιχογραφίες, οι οποίες επιμερίζουν το ύψος του χώρου και 
παραπέμπουν σε απομίμηση ορθομαρμάρωσης, ενώ στην οροφή υπάρχει πολύ 
σημαντική οροφογραφία με κυκλική διάταξη. Στη μέση περίπου του μήκους του 
διαδρόμου υπάρχουν ανάγλυφοι ψευδοκίονες με κορινθιακά επίκρανα επίσης 
επιζωγραφισμένοι. Ο διάδρομος αυτός οδηγεί αξονικά προς το κεντρικό 
κλιμακοστάσιο της κατοικίας. Υπάρχει μόνο ένα άνοιγμα προς τα νότια το οποίο 
οδηγούσε στους υπόλοιπους χώρους του ισογείου, οι οποίοι είχαν βοηθητική 
χρήση, καθώς και στο γραφείο του ιδιοκτήτη Ισαάκ Ντανιέλ.  
 
  
Στον πρώτο όροφο ήταν οργανωμένοι οι χώροι διημέρευσης και εστίασης, και οι 
βοηθητικοί χώροι με την κουζίνα και το δευτερεύον κλιμακοστάσιο υπηρεσίας. 



Από τη στάθμη αυτή υπήρχε πρόσβαση στην ανατολική μεγάλη βεράντα και 
κατά πάσα πιθανότητα στην επίσης μεγάλη νότια βεράντα (δώμα 
καταστημάτων) επί της οδού Βενιζέλου, που έχει κατεδαφιστεί. Η όλη 
οργάνωση της στάθμης αυτής μας οδηγεί στην βάσιμη υπόθεση ότι επρόκειτο 
για τον χώρο αντιπροσώπευσης του αρχοντικού, δηλαδή εκεί ελάμβαναν χώρα 
πάσης φύσεως κοινωνικές εκδηλώσεις όπως χοροί, βεγγέρες, συνεστιάσεις κλπ.  
Στη δυτική επέκταση της κατοικίας όπου ήταν χωροθετημένες οι κουζίνες 
υπάρχει άνοιγμα, μέσω του οποίου το υπηρετικό προσωπικό εξυπηρετούσε 
άμεσα τις άμεσα τις εκδηλώσεις που ελάμβαναν χώρα στη μεγάλη βεράντα.  
 

Στο δεύτερο όροφο ήταν οργανωμένα τα υπνοδωμάτια και οι ιδιωτικοί χώροι 
της οικογένειας, σε συνδυασμό με τη ανατολική βεράντα, στην οποία κατέληγε 
και το κλιμακοστάσιο υπηρεσίας, ίχνη του οποίου είναι εμφανή στο δάπεδο. 
Μέσω αυτού του κλιμακοστασίου γινόταν η εξυπηρέτηση της στάθμης αυτής 
από το βοηθητικό προσωπικό.  
 

Η υπόγεια στάθμη είχε ένα σημαντικό λειτουργικό χαρακτήρα, ο οποίος 
εξυπηρετούσε τις ανάγκες της κατοικίας αλλά και τις εμπορικές χρήσεις, οι 
οποίες ήταν χωροθετημένες στο ισόγειο. Υπήρχε άμεση λειτουργική σύνδεση με 
τους χώρους της ανωδομής και μέριμνα για το φωτισμό και αερισμό του χώρου 
μέσω περιμετρικών ανοιγμάτων, τα οποία εντάσσονται αντιληπτικά στη ζώνη 
της βάσης του κτιρίου, καθώς και στο φωταγωγό. 
 

 Στην υπόγεια στάθμη, στη νότια πτέρυγα του κυρίως κτιρίου ήταν 

χωροθετημένοι οι χώροι διαμονής του προσωπικού, το οποίο χρησιμοποιούσε 

για την κατακόρυφη επικοινωνία βοηθητικό ξύλινο κλιμακοστάσιο. Οι χώροι 

κάτω από τα καταστήματα ήταν μάλλον αποθηκευτικοί, και η πρόσβαση σε 

αυτούς γινόταν με επιμέρους ξύλινα κλιμακοστάσια. Οι προσβάσεις αυτές από 

τον χώρο των καταστημάτων έχουν καταργηθεί, ωστόσο είναι πολύ εύκολα 

αναγνωρίσιμες και σε ορισμένα καταστήματα κάτω από τα δάπεδα υπήρχαν οι 

ξύλινες σκάλες που οδηγούσαν στα υπόγεια. 

Για την κατασκευή του αρχοντικού χρησιμοποιήθηκαν πολλά καινοτόμα για την  

εποχή δομικά υλικά, προκατασκευασμένα οικοδομικά στοιχεία και οικοδομικές 

τεχνολογίες, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές τεχνικές και υλικά. Για την 

κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν πιθανότατα Ευρωπαίοι μηχανικοί και 

τεχνίτες καθώς και εισαγόμενα οικοδομικά υλικά από την Ευρώπη. 

Οι φέρουσες τοιχοποιίες της υπόγειας στάθμης είναι κατασκευασμένες από 

λιθοδομή, του ισογείου από μικτή τοιχοποιία ενώ των ορόφων από 

οπτοπλινθοδομή. Η οροφή του υπογείου και του ισογείου είναι κατασκευασμένη 

από μεταλλικές δοκούς διατομή «Ι» και θολίσκους από οπτόπλινθους. Τα 

δάπεδα των ορόφων είναι ξύλινα, ανακατασκευασμένα τη δεκαετία του 1950, 

μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1957. 



Σημαντικές είναι οι οροφογραφίες του ισογείου, τόσο στον χώρο της εισόδου 

όσο και στους τρεις διπλανούς χώρους που βρισκόταν το γραφείο του 

ιδιοκτήτη. Στον 1ο και 2ο όροφο στις επιφάνειες των τοίχων της σάλας 

αποκαλύφθηκαν περίτεχνες διακοσμήσεις. 

Να σημειωθεί πως ο διάκοσμος του κτιρίου τα τελευταία 50 χρόνια ήταν 

άγνωστος καλυμμένος στο σύνολό του με επάλληλα στρώματα χρωματισμών. 

Αποκαλύφθηκε όμως μετά από μια σειρά διερευνητικών τομών και έτσι σήμερα 

απολαμβάνουμε το εξαιρετικό αποτέλεσμα. 

Είναι γνωστό ότι ο ζωγραφικός διάκοσμος αποτελούσε τμήμα της 

αρχιτεκτονικής των κτιρίων . η επιλογή του διακόσμου εξέφραζε τις αισθητικές 

αντιλήψεις και την κοινωνική θέση του ιδιοκτήτη. Ο Ισαάκ Ντανιέλ 

επηρεασμένος από τη γαλλική του παιδεία και τις επαγγελματικές του επαφές 

με την Ευρώπη και ιδιαίτερα τη Γαλλία, επέλεξε τη Γαλλική σχολή διακόσμησης. 

Το γαλλικό στυλ διακόσμησης αποδίδει με μεγάλη ακρίβεια την υφή των υλικών 

συνήθως ξύλου και μαρμάρου και αναπαριστά τα διακοσμητικά μοτίβα με 

προοπτική και βάθος πεδίου. Βασική πρόθεση ήταν να δίνεται η ψευδαίσθηση 

των πραγματικών υλικών. 

Η ολοκλήρωση της αποκατάσταση στου Αρχοντικού καθώς και του εξαιρετικού 

ζωγραφικού διακόσμου αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για επίσκεψη αυτού 

του χώρου. 


