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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

σημερινή μορφή της πόλης του Σιδηροκάστρου προέρχεται από την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου που εγκρίθηκε το 1934. Λίγα γνωρίζουμε για την πολεοδομική οργάνωση του
οικισμού το προηγούμενο διάστημα. Με εξαίρεση ένα χειρόγραφο σχέδιο του 1832, οι πηγές είναι φειδωλές. Η έλλειψη πηγών για τους μικρούς οικισμούς του βορειοελλαδικού χώρου κατά την
ύστερη οθωμανική περίοδο, όπως το Σιδηρόκαστρο, δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο. Απαντάται
σε πολυάριθμες περιπτώσεις οφειλόμενη κυρίως στα πολεμικά γεγονότα και στις ασταθείς συνθήκες
που επικράτησαν στην περιοχή κατά τον ύστερο 19ο αι. και το πρώτο μισό του 20ού αι. Την έλλειψη
πρωτογενών πηγών περιγραφής έρχεται να καλύψει μια σειρά από μελέτες που εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια και επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τις διαδικασίες δημιουργίας του αστικού χώρου μέσα
από δύο βασικούς άξονες προσέγγισης. Ο πρώτος άξονας εξετάζει τους οικισμούς στα πλαίσια των
οθωμανικών μεταρρυθμίσεων και του εκσυγχρονισμού του οικιστικού αποθέματος στον ευρύτερο
βορειοελλαδικό χώρο, δίνοντας έμφαση στις πολεοδομικές ρυθμίσεις και στις θεσμικές παρεμβάσεις
(κατεδαφίσεις τειχών, ευθυγραμμίσεις δρόμων, πυράντοχες κατασκευές, κ.λπ.). Ο δεύτερος άξονας
προσεγγίζει το χώρο ως προϊόν της ανώνυμης ή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, δίνοντας έμφαση
στους τρόπους κατασκευής των μεμονωμένων κτισμάτων. Θα εξετάσουμε τον οικισμό του Σιδηροκάστρου μέσω των δύο αυτών οπτικών.
ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ WILHELM von CHABERT

Θα ξεκινήσουμε από τo παλαιότερο γνωστό σχεδιάγραμμα του Σιδηροκάστρου. Φιλοτεχνήθηκε
τον Ιούλιο του 1832, από τον τότε Αυστριακό πρόξενο στην οθωμανική Θεσσαλονίκη Wilhelm
Chabert Ritter von Ostland και φυλάσσεται στα κρατικά αρχεία της Βιέννης, με τίτλο «Plan von
Demirhissar in Macedonien». O Chabert υπηρέτησε ως δραγουμάνος στην πρεσβεία της Αυστρουγγαρίας στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το 1831 και στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 18331835. Το σχέδιο του Σιδηροκάστρου, μαζί μ’ αυτά της Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και Μελένικου, τα κατέθεσε στους προϊσταμένους του στη Βιέννη με το αίτημα να του επιτρέψουν να
συνεχίσει τη χαρτογράφηση στην ευρύτερη περιοχή. Η χαρτογράφηση έγινε με τη βοήθεια του
Αυστριακού αξιωματούχου Joseph Seydl1. H μεταφορά των πληροφοριών του χειρόγραφου
χάρτη σ’ ένα εύληπτο σχεδιάγραμμα υπό κλίμακα έγινε από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο2. Ο οικισμός εμφανίζεται διαιρεμένος σε δύο μεγάλα τμήματα, τα οποία χωρίζει ο ποταμός
Κρουσοβίτης. Περιβαλλόταν από «ισχνό και χαμηλό τείχος», που σε μερικά σημεία είχε ήδη το
1832 γκρεμιστεί (α-θ)3. To τείχος ήταν μια πρόχειρη κατασκευή από ωμοπλίνθους, που περιέκλειε
εκτός από τον αστικό ιστό και αδόμητες εκτάσεις, όπως περιβόλια και λειβάδια. Στο υπόμνημα
του χάρτη απαριθμούνται το Κάστρο (Α), το Βαρόσι (Β), φρυκτωρίες-προμαχώνες (I-IV), πέντε
τζαμιά (Τσαρσί Τζαμί-1, άνευ ονόματος -2, άνευ ονόματος-3 Εσκί Τζαμί-4 και Βεράν Τζαμί-5),
ένας μεντρεσές (6), δύο πύλες (8-9). Έξω από το τείχος ήταν ένα Χάνι (7), δίπλα στην κυρία είσοδο στα νότια ήταν το κονάκι του Μπέη (10), ανατολικά ένα μετόχι (11) και ο πύργος ωρολογίου
(12). Σύμφωνα με το υπόμνημα του σχεδιαγράμματος ο οικισμός είχε 850 σπίτια, από τα οποία
200 βρίσκονταν στο Βαρόσι. Ο συνολικός πληθυσμός ήταν 4500 κάτοικοι, εκ των οποίων 3500
Τούρκοι, 1200 Έλληνες και οι υπόλοιποι τσιγγάνοι.
Η πρώιμη αυτή χαρτογραφική απεικόνιση του Σιδηροκάστρου είναι εξαιρετικά χρήσιμη, ειδικότερα όταν συσχετιστεί με τις περιγραφές των περιηγητών των επομένων ετών ή ακόμη και με
την περιγραφή του Τούρκου φοροεισπράκτορα Εβλιγιά Τσελεμπή (γνωστού για τις υπερβολές
1. Popoviç, M., Soustal, P. (2011) «Mapping Μacedonia’s five most excellent cities. What do Byzantine Studies, Austrian
Cartography from the 1830s and GIS have in Common?» in Proceedings of International Cartographic Conference, CO-426
και Popoviç, M. (2011) «Die fünf ‘‘vorzüglichsten städte Macedoniens’’ auf Plänen des k.k. Konsul Wilhelm von Chabert aus
dem Jahre 1832», Thetis 18 (187-196), Universitat Mannheim.
2. Μουτσόπουλος, Κ. Ν. (1990) «Ηράκλεια Σιντική» στον τιμητικό τόμο Φίλια έπη εις Γεώργιον Ε. Μυλωνάν, τ. Δ΄, σ. 180.
3. Όπως αναφέρει η κα Α. Γερόλυμπου, παρόμοιο τείχος υπήρχε και στις Σέρρες. Kτίστηκε το 1794 και καταγράφεται σε αντίστοιχο χάρτη του Chabert (1832). Πιθανόν και το τείχος του Σιδηροκάστρου να ανεγέρθηκε την ίδια εποχή. Βλ. Ιστορικά Αποτυπώματα. Αποτύπωση της ιστορικής διαδρομής των Σερρών και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από εθνογραφικούς, πολεοδομικούς και άλλους χάρτες από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20ό αι. (κατάλογος έκθεσης), Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, 2013.
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Εικ. 2. Το χειρόγραφο σχέδιο του Δεμίρ Ισσάρ (Popoviç 2011).
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του), που επισκεπτόμενος τον οικισμό κατά τον 17ο αι. τον περιγράφει ως εξής: «Χίλια εξακόσια
καλοχτισμένα και κεραμιδοσκέπαστα σπίτια αποτελούν την πόλη. Υπάρχουν ακόμη τζαμιά, μετζίτ,
τεκέδες, χαμάμ, χάνια και άλλα δημόσια ιδρύματα...». Αν και το ενδιαφέρον των περιηγητών, και
ιδίως των Eλλήνων περιηγητών κατά τον 19ο αι. στις περιοχές της Μακεδονίας, επικεντρώνονταν στην προσπάθεια να προσδιοριστεί η παρουσία και τα δίκαια του ελληνισμού, στα κείμενά
τους παρεισφρέουν πολύτιμες πληροφορίες για την οικιστική οργάνωση, που επιβεβαιώνουν
το σχεδιάγραμμα του W. von Chabert. Για παράδειγμα ο Γ. Στιβαρός δίνει το 1878 τη σημαντική
πληροφορία ότι γύρω στα 1836 μεγάλο μέρος του τουρκικού πληθυσμού εξολοθρεύτηκε από
επιδημία πανώλης, δίνοντας την ευκαιρία στους Έλληνες από το γειτονικό Μελένικο να μετοικήσουν και να αυξήσουν σταδιακά την παρουσία τους στον οικισμό4. Καθόσον οι Τούρκοι ήταν
εγκατεστημένοι ήδη στο πεδινό και επίπεδο τμήμα κάτω από το Κάστρο (όπου σήμερα η αγορά),
οι Μελενίκιοι πύκνωσαν το βραχώδες Βαρόσι, όπου προϋπήρχε εγκατάσταση χριστιανών. Λίγα
χρόνια αργότερα (1886) ο ταγματάρχης του μηχανικού Νικόλαος Θ. Σχινάς, κατά την περιοδεία
του στη Μακεδονία, αναφέρει ότι στο Σιδηρόκαστρο υπήρχουν έξι τεμένη, δύο εκκλησίες, σχολεία (δύο αρρένων και ένα θηλέων), χάνια, διοικητήριο, δημαρχείο, πολλά καφενεία, εκλεκτά
βυρσοδεψεία (κατά μήκος του Κρουσοβίτη) και καλή αγορά.
... διαρρέεται υπό ρεύματος το οποίον την διαχωρίζει εις δύο συνοικίας, αίτινες συγκοινωνούσι
δι’ ωραίας λιθίνης τριτόξου και υψηλής γέφυρας, 20 μ. μήκους και έχει στενάς αλλά λιθοστρώτους (καλδερίμ) οδούς. Οικείται υπό 600 περίπου οικογενειών οθωμανικών και 200 χριστιανικών, αίτινες οικούσιν εις το ΒΔ μέρος της πόλεως5...
Συνδυάζοντας πληροφορίες από διαφορετικές πηγές ο Γ. Ν. Αψηλίδης μάς πληροφορεί ότι στις αρχές
του 20ού αι. στο Σιδηρόκαστρο κατοικούσαν συνολικά «879 οικογένειες από τις οποίες 630 ήταν οθωμανικές, 195 ελληνικές, 22 βουλγαρικές-σχισματικές, 32 αθιγγανικές-ορθόδοξες με ελληνικό φρόνημα»6.
Η διατήρηση σε γενικές γραμμές του πληθυσμιακού μεγέθους του οικισμού μάς οδηγεί επαγωγικά
στο συμπέρασμα ότι και η έκταση του οικισμού δεν αυξομειώθηκε αισθητά και ότι το σχεδιάγραμμα
του 1832 του von Chabert ανταποκρίνεται στην οικιστική οργάνωση του Σιδηροκάστρου μέχρι το
γύρισμα του αιώνα.
ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού αι.: ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
Το βράχο με το κάστρο και το χείμαρρο κατέγραψαν και οι περιηγητές που επισκέφθηκαν το Σιδηρόκαστρο στις αρχές του 20ού αι. Το 1900 ο Άμποτ έγραψε ότι «ανάμεσα στις δύο συνοικίες διέρχεται ο
χείμαρρος συμβολίζοντας κατάλληλα το χάσμα που χωρίζει τον Σταυρό από την ημισέληνο, δύο δυνάμεις
που υπάρχουν η μια δίπλα στην άλλη αλλά δεν συναντώνται ποτέ»7. Η Μαρία Χατζηκαλού στο βιβλίο της
“Εντυπώσεις εκ της Ιεράς Μακεδονίας και Θράκης” (1909) γράφει μεταξύ άλλων:
... Εκτισμένη επί κεκλιμένου ανωφερούς εδάφους, έχουσα εις το τελευταίον αυτής άκρον λόφους υπερμεγέθεις και αποτόμους, ως φύλακες άνωθεν ισταμένους και καθιστώντας ταύτην
απόρθητον, επί των οποίων παρατηρεί τις φρουρίου Ενετικού ερείπια, τουθ’ όπερ και το όνομα
της πόλεως «Δεμίρ Ισσαρίου» έδωκε, διασχίζεται υπό τινος παραποτάμου του Στρυμόνος εις
την αγοράν και την συνοικίαν ένθα υπάρχουσιν η Μητρόπολις, το καταπληκτικού υψηλού μεγέθους Σχολείον, η Εκκλησία και πολλά άλλα των πλουσίων ομογενών οικήματα, εις δε το άλλο
μέρος η αγορά, το δικαστήριον και το τηλεγραφείον8...
Ο G. Bourdon, ανταποκριτής της εφημερίδας Figaro των Παρισίων, επισκέφθηκε την πόλη στις 4
Αυγούστου 1913 και έγραψε:
... Από το ύψος του τεφρόχρου βράχου δεσπόζει της πολίχνης παλαιός ερειπωμένος πύργος.
Διασχίζει δε αυτήν ποταμός, του οποίου κατά την εποχή αυτή, μόνο η αποξηραμένη κοίτη
4. Σ[τιβαρός] (1878), «Υπομνηματικαί τινές σημειώσεις περί Δεμίρ Ισσαρίου», Παρνασσός 2, 529-548.
5. Σχινάς Θ. Ν. (1886) Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας-Ηπείρου, Αθήνα, 395-396.
6. Αψηλίδης, Ν. Γ. (2002) «Χρηματοδότηση και επιθεώρηση ελληνικών σχολείων στην περιοχή των Σερρών στις αρχές του
20ού αιώνα» στο περιοδικό Σίρις 6, 85-132.
7. Άμποτ Τ. Φρ. (1900, 2004 μτφρ.) Ένας Αγγλος στην Μακεδονία του 1900, Αθήνα: εκδ. Στοχαστής, σ. 105.
8. Τζανακάρης, Ι. Β. (2002) Το Σιδηρόκαστρο επί πτερύγων ιστορίας, Θεσσαλονίκη: Typo Offset.
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φαίνεται στρωμένη με λευκά χαλίκια και συνδεόμενη με γέφυρα. Όμορφο καφενείο κτισμένο
επί πασσάλων και ανοιχτό στους τέσσερις ανέμους, κρήνες κελαρίζουσες προ των τεμενών,
δένδρα παλαιά, ως ο Μωάμεθ9...
Ο Σταμάτης Σταματίου αρθρογραφώντας στο περιοδικό Μπουκέτο της 29ης Νοεμβρίου 1928 με
τίτλο «Ο βράχος του Δεμίρ- Ισσάρ» και αναφερόμενος σε μια περιοδεία του Γαβριηλίδη το 1914, μας
παραθέτει την εξής περιγραφή του Σιδηροκάστρου:
... Στο Δεμίρ Ισσάρ υψώνεται ένας μεγάλος βράχος, ύψους 150 ίσως μέτρων καθέτως εντελώς
προς το μέρος της πόλεως, στεφανωμένος επάνω με το ερείπιο ενός κάστρου Βυζαντινού. Στα
πόδια του βράχου περνάει το ποτάμι του Δεμίρ Ισσάρ και ένα καμαρωτό παμπάλαιο γεφύρι
ζευγνύει τις δύο όχθες του ποταμού, σαν άλογο περήφανο που πηδάει από πάνω. Σε μια άκρη
κοντά στο σπίτι του τότε δημάρχου Πούγγουρα υψώνεται ένας πύργος Βυζαντινός και απέναντι ήταν ένα καφενείο που λεγόταν «Καλλιθέα»10...
Ο δε Κρώφορτ Πράϊς, ανταποκριτής των Times, στο βιβλίο του Βαλκανικοί Αγώνες (1915) γράφει ότι
είναι μια «μικρά γραφική τουρκόπολις κειμένη εις τους πρόποδας βραχώδους κρημνού, επιστεφομένου
υπό ερημωμένου φρουρίου, του Δεμίρ Ισσάρ των παλαιών ημερών»11.
Άρα, τα βασικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που επηρέασαν την οικιστική διαμόρφωση του
Σιδηρόκαστρου και εντυπωσίασαν τους κατά καιρούς περιηγητές ήταν δύο: ο πελώριος βράχος με
το κάστρο και ο ποταμός Κρουσοβίτης.
Αυτά αποθανάτισε και ο φωτογραφικός φακός το 1913 στις πρώτες γνωστές έγχρωμες φωτογραφίες
του Σιδηροκάστρου, που συμπυκνώνουν με ιδιαίτερη ενάργεια το χρόνο και τον τόπο. Διευρύνουν
τη μέχρι τότε συνήθη οπτική παρατήρηση του Σιδηροκάστρου, προσθέτοντας τα δραματικά γεγονότα της εκκένωσης του Μελενίκου. Συνδέουν έτσι το χώρο με τους ανθρώπους. Αξίζει να τις σχολιάσουμε.
ΤΡΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ «ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ»
Οι τρεις φωτογραφίες τραβήχτηκαν τον Σεπτέμβριο του 1913 από τον οπερατέρ Auguste Leon, απεσταλμένο στη Μακεδονία του Ιδρύματος «Αρχεία του Πλανήτη», που ίδρυσε το 1898 ο τραπεζίτης
Albert Kahn. Φυλάσσονται στο Μουσείο Albert Kahn στο Παρίσι και δημοσιεύτηκαν στο συλλογικό
τόμο «Θεσσαλονίκη. Οι πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες». Ο Auguste Leon έφθασε στη Θεσσαλονίκη
τον Μάιο του 1913 και τράβηξε εβδομήντα δύο αυτοχρωμικές φωτογραφίες (προδρομική μορφή
εγχρώμων φωτογραφιών), εκ των οποίων οι τρεις αφορούν το Σιδηρόκαστρο.
Η πρώτη φωτογραφία (Α3001) απεικονίζει μία
ομάδα προσφύγων από το Μελένικο στο σιδηροδρομικό σταθμό Σιδηροκάστρου, το Σεπτέμβριο του 191312 και εντυπωσιάζει με τη θαυμάσια επεξεργασία του χρώματος. Η συνύπαρξη
προσώπων με φράγκικες φορεσιές και τοπικές
ενδυμασίες, ανθρώπων με ψαθάκια και τραγιάσκες. Οι ενήλικοι όρθιοι και τα παιδιά καθισμένα
σε πρώτο πλάνο. Όλοι τους σοβαροί και ανήσυχοι για το αβέβαιο μέλλον τους.
Εικ. 3. Πρόσφυγες από το Μελένικο (Α 3001).

Η δεύτερη φωτογραφία (Α3900) πιθανότατα
τραβήχτηκε την ίδια περίοδο13 και έχει ως θέμα
μια άποψη του οικισμού από βόρεια. Σε πρώτο

9. Σκαρλάτος, Παν. Νικ. (2005) Σιδηρόκαστρο αιώνια πόλη του κάστρου, Σιδηρόκαστρο: Τυποτεχνική Σιδηροκάστρου.
10. Τζανακάρης, ό.π., σ. 19.
11. Τζανακάρης, ό.π., σ. 69.
12. Γερόλυμπου, Αλ. (1999) «Η Θεσσαλονίκη στα 1913 &1918. Βαλκανικές Συγκυρίες» στο Θεσσαλονίκη. Οι πρώτες έγχρωμες
φωτογραφίες. 1913 & 1918, κατάλογος έκθεσης, Αθήνα: Ολκός, σ. 42.
13. Γερόλυμπου, ό.π., σ. 43.
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πλάνο ο ποταμός Κρουσοβίτης ή Αχλαδίτης και
το τρίτοξο πέτρινο γεφύρι
του (γέφυρα του Κρουσοβίτη ή γέφυρα του Σταυρού). Το κεντρικό τόξο
είχε μορφή καταβιβασμένου κυκλικού τόξου, δηλαδή τόξου μικρότερου
από ημικύκλιο. Φαίνονται
οι ανακουφιστικές οπές
(ορθογώνια παράθυρα με
τοξωτά ανοίγματα) για το
ενδεχόμενο υπερχείλισης
του ποταμού και οι ημιλαξευτές πέτρες τοποθετημένες όρθιες, που λειτουργούσαν ως στηθαίο
προστασίας της γέφυρας.
Εικ. 4. Άποψη της γέφυρας του Κρουσοβίτη (Α 3900).
Η λήψη περιλαμβάνει σε
πρώτο πλάνο ένα ξύλινο δίτροχο κάρο και τμήμα από την παρόχθια βλάστηση. Στο βάθος αχνοφαίνεται ο δεύτερος βράχος, ενώ στο ενδιάμεσο επίπεδο δεσπόζει ένας ογκώδης λιθόκτιστος πύργος,
γνωστός και ως πύργος του Ανδρόνικου Γ’. Μια «βίγλα» με ελάχιστα μικρά ανοίγματα και κατεστραμμένη τη ξύλινη (πιθανότατα) ανωδομή. Μια κατασκευή, που ίσως είχε σχέση με τον έλεγχο της διέλευσης από τη γέφυρα.

Εικ. 5. Άποψη του Σιδηροκάστρου (Α 3899).
Η τρίτη φωτογραφία (Α3899) είναι μια πανοραμική λήψη του Σιδηροκάστρου από το βράχο Ισσάρι
προς την πεδιάδα14. Διακρίνονται οι δύο συνοικίες, η μουσουλμανική και η χριστιανική απομακρυσμένες η μία από την άλλη. Ενδιάμεσα κυλά ο Κρουσοβίτης δημιουργώντας μια κοιλάδα με πλούσια
βλάστηση.
Οι λήψεις Α3900 και Α3899, πέρα από την ιστορική τους σημασία, είναι ιδιαίτερα σημαντικές και για
14. Γερόλυμπου, ό.π., σ. 41.
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Εικ. 6. Κατεδαφισμένο πλατυμέτωπο κτίσμα με χαγιάτι (Κουκούλη 1979).
την τεκμηρίωση της πολεοδομικής ιστορίας του Σιδηροκάστρου. Ειδικότερα η τελευταία μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι δύο συνοικίες του Σιδηροκάστρου δε διέφεραν από τον τυπικό οργανικό
ιστό των οικισμών της οθωμανικής περιόδου: μεγάλες ακανόνιστες οικοδομικές νησίδες, στενοί οφιοειδείς δρόμοι και τοπικά πλατώματα διαφόρων σχημάτων. Η πόλη ήταν κτισμένη αμφιθεατρικά με
φυσικό όριο προς βορειοανατολικά το φρούριο Ισσάρι. Μετά το γκρέμισμα του βυζαντινού τείχους

Εικ. 7. Κατοικία με χαγιάτι που χρησίμευε και ως χώρος διεκπεραίωσης εργασιών.
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Εικ. 8. ‘Αποψη του Σιδηροκάστρου πριν τον μεσοπόλεμο (Τζανακάρης, 2002).
ο οικισμός ξεχύθηκε προς την πεδιάδα, στα νότια του Κρουσοβίτη. Ο χριστιανικός πληθυσμός ήταν
συγκεντρωμένος στην παλαιότερη περιοχή του κάστρου (Varos, Βαρόσι), ενώ ο μουσουλμανικός στη
νεότερη συνοικία πέραν του Κρουσοβίτη, τη διάστικτη από τις υψίκορμες σιλουέτες των τζαμιών. Η
δόμηση ήταν σχετικά πυκνή, με περίκλειστες οικοδομικές νησίδες και εναλλαγές σπιτιών και ψηλών
μαντρότοιχων. Τα μικρά τοπικά πλατώματα στις συνοικίες είχαν βρύσες για νερό και η αγορά είχε
πολυάριθμα μικρά καταστήματα ευτελούς κατασκευής.
ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Οι αφηγήσεις των περιηγητών, οι φωτογραφίες που παραθέσαμε, αλλά και τα στοιχεία της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης που πραγματοποιήθηκε το 1928, μας επιτρέπουν να παρατηρήσουμε ότι το οικιστικό απόθεμα κατά την ύστερη τουρκοκρατία στο Σιδηρόκαστρο συγκροτούσε
δύο ευδιάκριτους πυκνοδομημένους οικιστικούς πυρήνες, με κοινά χαρακτηριστικά τα πλατυμέτωπα κεραμοσκεπή κτίσματα με χαγιάτια ή σαχνισιά σε ορθογωνική, Γ ή Π μορφή, με κανονικές ή ακανόνιστες κεραίες. Στην παραπάνω αχρονολόγητη φωτογραφία (Εικ. 8) στα δεξιά διακρίνεται κατοικία
με επιζωγραφισμένο καμπύλο αέτωμα παρόμοιο μ’ αυτά που συναντώνται στο γειτονικό Μελένικο
και σ’ άλλους οικισμούς της άνω κοιλάδας του Στρυμόνα. Η όψη έφερε χρώμα, πιθανόν ανοικτό γαλάζιο. Επίσης διακρίνεται μία κατοικία με γωνιακό χαγιάτι. Κάτω αριστερά υπάρχει κτίσμα σε σχήμα Γ
και «διαβατικό», δηλαδή δίοδο στο ισόγειο, πιθανότατατα συλλογική κατοικία πολυάριθμων μελών
της ίδιας οικογένειας. Διακρίνονται και δύο καπνοδόχοι, που αντιστοιχούν σε δύο εστίες θέρμανσης

Εικ. 9. Παλιά κατοικία με χαγιάτι και τριγωνικά σαχνισιά στο Βαρόσι.
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Εικ. 10. Κατοικία με σαχνισί και εσωτερικό εξώστη στον όροφο.
του σπιτιού. Οι ομοιότητες των παλιών σπιτιών του Σιδηροκάστρου με τα αντίστοιχα του Μελένικου
είναι εμφανείς. Πιθανόν μετακινούμενα ισνάφια μαστόρων να έκτιζαν σπίτια στους δύο οικισμούς,
που είχαν πάντοτε στενές σχέσεις μεταξύ τους. Σιδηρόκαστρο και Μελένικο είχαν και γεωμορφολογικές ομοιότητες, διασχίζονταν από χειμάρρους και οριοθετούνταν από θεόρατους βράχους.
Μικρό δείγμα από τα σπίτια αυτά έχει διασωθεί, το οποίο θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε ομαδοποιώντας για μεθοδολογικούς λόγους τα κτίρια σε δύο κατηγορίες: σε κτίρια της παραδοσιακής οικοδομίας και σε κτίρια με νεωτερικά στοιχεία. Τα κτίσματα παραδοσιακής οικοδομίας ήταν κτισμένα
από μπουλούκια μαστόρων που ταξίδευαν στον ευρύτερο οθωμανικό χώρο, μεταφέροντας κοινές
τυπολογίες και τεχνολογίες κατασκευής: λιθοδομές στο ισόγειο και ελαφρές ξυλόπηκτες κατασκευές
στον όροφο με χαγιάτια ή σαχνισιά. Μια σπάνια συνύπαρξη χαγιατιού και τριγωνικών σαχνισιών συναντάμε στο Βαρόσι (Εικ. 9). Στην ίδια περιοχή σώζεται μια ενδιαφέρουσα πλατυμέτωπη κατοικία με
χαγιάτι και σαχνισί που ενσωματώνει εξώστη (Εικ. 10).

Εικ. 11. Κατοικία του γιατρού
Αριστοτέλη Κώτσιου στο
Βαρόσι.
Στο διατηρητέο σήμερα τριώροφο κτίριο του γιατρού Αριστοτέλη Κώτσιου (Εικ. 11) παρατηρούμε
μικρά ανοίγματα στο ισόγειο και ελαφρά κατασκευή στον όροφο. Στο δεύτερο όροφο, τα παράθυρα
της κεντρικής κεραίας αυξάνονται και φέρουν ξύλινο γείσο πάνω από το υπέρθυρο, όπως ακριβώς
και στο Μελένικο. Μίμηση νεοκλασικών προτύπων παρατηρείται στο διάκοσμο των υπολοίπων
παραθυριών της πρόσοψης του δευτέρου ορόφου. Αλλά η έκπληξη βρίσκεται ψηλά στις γωνίες της
πρόσοψης, κάτω από τα γείσα: δύο αετοί με ανοικτά φτερά έτοιμοι να πετάξουν, ακόμη και μ’ ένα
φτερό, καθώς το άλλο ο χρόνος το έχει ήδη τσακίσει...
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Εικ. 14. Πρόσοψη ανακαινισμένης οικίας Ν. Τριανταφύλλου (1888).
Κτίριο της ύστερης οθωμανικής περιόδου με νεωτερικά στοιχεία είναι το διώροφο κεραμοσκεπές
αρχοντικό Τριανταφύλλου, που διατηρείται μέχρι σήμερα στην οδό Αγίου Γεωργίου 26, δίπλα στο
Μητροπολιτικό Ναό. Έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης (ΦΕΚ 76/Β/0102-2000) και ανήκει σήμερα στη Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Για τον αρχικό ιδιοκτήτη γνωρίζουμε
ελάχιστα πράγματα, υποθέτουμε όμως ότι ήταν αρκετά εύπορος, ώστε να χρηματοδοτήσει την ακριβή αυτή κατασκευή. Πρόκειται για ένα μεταβατικό κτίριο με ενδιαφέρουσα μείξη στοιχείων. Στην
τραπεζοειδή κάτοψη του ισογείου, παρατηρούμε στη δυτική όψη μικρή εσοχή, που σηματοδοτεί
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Εικ. 12. Κάτοψη ισογείου και ορόφου (Αρχ. Βασιλειάδης-Μαμαλούκος)*.

Εικ. 13. Η οικία Ν. Τριανταφύλλου (1888) μετά την ανακαίνιση.
*

Ευχαριστώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου για την άδεια δημοσίευσης των κατόψεων.
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την κεντρική είσοδο του. Ο χώρος υποφωτίζεται από δύο μικρά δυτικά παράθυρα με ιδιόρρυθμα
εισέχοντα μαρμάρινα πλαίσια και ένα ανατολικό. Δύο σειρές ξύλινων υποστυλωμάτων προορισμένες
να φέρουν τους επιμήκεις μεσότοιχους του ορόφου διαχωρίζουν την κάτοψη σε τρία μέρη. Καθώς
βοηθά η μεγάλη κλίση του εδάφους, εξωτερική μικρή σκάλα οδηγεί παράκεντρα στον όροφο, στον
οποίο δεν υπάρχει η κεντρική λειτουργία της σάλας.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της δυτικής συμμετρικής πρόσοψης είναι ο κυκλικός φεγγίτης, που ανοίγεται στον κεντρικό άξονα, πάνω από τη δίφυλλη ισόγεια είσοδο, περιβαλλόμενος από επιζωγραφισμένο στεφάνι. Υπεράνω του προβάλλει ο κεντρικός εξώστης του ορόφου, ενώ το καμπύλο αέτωμα
της στέγης επιχωριάζει στην ευρύτερη περιοχή της άνω κοιλάδας του Στρυμόνα. Η χρονολογία
ανέγερσης του σπιτιού και τα αρχικά του ιδιοκτήτη (1888, Δ.Δ.Τ, 23 Απριλίου) αναγράφονται στο
τύμπανο του, που φέρει επίσης επιζωγραφισμένο φυτικό διάκοσμο.
Η κατασκευαστική δομή του κτιρίου ακολουθεί την τυπική βαλκανική παραδοσιακή οικοδομία: πετρόκτιστοι τοίχοι περιμετρικά στο ισόγειο και ξυλόπηκτη κατασκευή στον όροφο. Στους μορφολογικούς νεωτερισμούς συγκαταλέγεται η τριμερής οργάνωση της πρόσοψης, τόσο σε κατακόρυφο,
όσο και σε οριζόντιο επίπεδο (βάση, κορμός, στέψη). Εμφανείς γωνιόλιθοι από πωρόλιθο τονίζουν
την υποχώρηση της δυτικής εισόδου, ταινία ορίζει τη στάθμη του ορόφου, ενώ στο ισόγειο παρατηρούμε μίμηση ισόδομης τοιχοποιίας. Στο εσωτερικό, απλά γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα κοσμούν
τους τοίχους και τις οροφές στα τρία γωνιακά δωμάτια του ορόφου. Ξεχωρίζει η ωοειδής εσοχή στην
οροφή και ο επιμελημένος διάκοσμος του νοτιοδυτικού δωματίου.
Αποτελεί άραγε η εξωτερική διακόσμηση στην οικία Τριανταφύλλου κατάλοιπο μιας ευρύτερης πρακτικής στο Βαρόσι; Την απάντηση θα μπορούσε να μας δώσει μια περιγραφή του Αθηναίου δημοσιογράφου Διονυσίου Κόκκινου15. Ερχόμενος με τον ελληνικό στρατό στο Σιδηρόκαστρο το 1913, είδε
σπίτια με εξωτερική χρωματιστή διακόσμηση και βυζαντινούς θυρεούς δικέφαλων αετών. Νά πώς
περιέγραψε τον κεντρικό δρόμο της ελληνικής συνοικίας του Δεμίρ Ισσάρ: «... ένας δρόμος με γραφικά
σπίτια, με μεγάλες υαλόφρακτες ταράτσες γεμάτες από γλάστρες ανθέων και με εξωτερική χρωματιστήν
διακόσμησιν, της οποίας τον τόνον δίδει μια παραλλαγή εις κάθε σπίτι του βυζαντινού δικέφαλου αετού...».
Οι επιζωγραφισμένοι δικέφαλοι αετοί έδιναν κατά τον Κόκκινο “νεοβυζαντινόν τόνον” στο Βαρόσι.
Γράφει ο ίδιος σε άλλο σημείο: «...τα σπίτια είναι υψηλά και βαρειά κτίρια, με νεοβυζαντινόν τόνον εις
τα παράθυρα και εις τας καμπύλας των εντός των αυλών στοών, με θυρεούς δικέφαλων αετών, αλλού
γλυμμένους εις την κεφαλήν του τόξου των θυρών, αλλού επιζωγραφισμένους εις ένα είδος ζωφόρου, με
μπαλκόνια μακρά ντυμένα στα μαύρα και εγγίζοντα σχεδόν άλληλα επάνω από το στενόν καλντερίμι...».
Αν και επιζωγραφισμένοι δικέφαλοι αετοί δεν υπάρχουν πλέον στο Βαρόσι, ο απόηχος του βυζαντι-

Εικ. 16. Κατεδαφισμένο σήμερα κτίσμα με
επιζωγραφισμένο αέτωμα (Κουκούλη 1979).
15. Κόκκινος, Διον. Α. (1914) Αι βουλγαρικαί θηριωδίαι και η καταστροφή των Σερρών, σσ. 65, 70. Ο Κόκκινος εργάστηκε ως
διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο του «Ελληνική Επανάστασις» και το
1950 εξελέγη τακτικό μέλος της.
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νού παρελθόντος πλανάται ακόμη. Διατρέχει τους αιώνες, διασταυρώνεται με τη βαλκανική ενδοχώρα, μεταλλάσσεται και επανεμφανίζεται. Το Εκκλησιαστικό Μουσείο που θα λειτουργήσει σύντομα στο ισόγειο της αποκατεστημένης οικίας Τριανταφύλλου16 αναμένεται να συντηρήσει αυτήν την
ιδαίτερη «παράδοση».

Εικ. 15. Τμήμα της οικίας Ν. Συμέτζου. Μετέπειτα δημοτικό σχολείο και σήμερα γραφείο Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.
Ακριβώς απέναντι από την κατοικία Τριανταφύλλου βρίσκεται σήμερα το ανακαινισμένο τμήμα του
παλιού δημοτικού σχολείου, έδρα των γραφείων της Μητροπόλεως. Στους γωνιόλιθους διακρίνεται
έξεργη ανθρώπινη μορφή (παρόμοια μορφή συναντάμε στο Τσοτύλειο Γυμνάσιο), ένδειξη της παρουσίας στην περιοχή μετακινούμενων μπουλουκιών κτιστάδων από την περιοχή του Βοΐου και της
Ηπείρου.
Για τα δημόσια κτίρια της ύστερης οθωμανικής περιόδου σταχυολογήσαμε μια είδηση για οθωμανικό διοικητήριο (καϊμακλίκι). Μετατράπηκε μετά το 1913 σε λέσχη αξιωματικών17:
... το κτίριον εις το οποίον εγκαθιδρύθη η λέσχη αξιωματικών εχρησίμευσεν επί Τουρκοκρατίας
ως Διοικητήριον Πολιτικόν. Χάρις δε εις τας ενεργείας του αόκνου και φιλοπόνου διοικητού
του Συντάγματος κ. Χριστοδούλου μετεβλήθη εντός ολίγου εις αληθή πινακοθήκην. Και εις μεν
τα ισόγεια του κτιρίου ευρίσκονται τα εστιατόρια των ανωτέρων και κατωτέρων αξιωματικών,
ως και μια επιπλέον καινοτομία του εντευκτηρίου, ο Ξενών, μία πλουσίως επιπλωμένη αίθουσα
δια τους παρατυγχάνοντας εν τη πόλει επισήμους ξένους, εις δε τα άνω, η αίθουσα διαλέξεων,
το αναγνωστήριο, η αίθουσα συζητήσεων και η των ανωτέρων αξιωματικών. Πρωτοφανή και
περίεργα πολυτελείας έπιπλα κοσμούσι απάσας τας αιθούσας ταύτας, πίνακες δε μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας έχουσι αναρτηθή επ’ αυταίς (εφημ. Φως, φ. 9-10-1914).
Όσα οθωμανικά κτίρια δεν άλλαξαν χρήση (όπως το παραπάνω καϊμακλίκι) είτε αφέθηκαν στην τύχη
τους, είτε κατεδαφίστηκαν. Οι Βούλγαροι την περίοδο 1912-1913 κατέστρεψαν ολοσχερώς το τέμενος που υπήρχε δίπλα στον πύργο του Ανδρόνικου Γ’ και κατεδάφισαν τους μιναρέδες από το Εσκί
Τζαμί και το Τσαρσί Τζαμί18. Μετά το 1913 τα κακοποιημένα τζαμιά αποδόθηκσν εκ νέου στους Τούρκους μέχρι την οριστική αποχώρησή τους από την πόλη το 1924. Περιήλθαν τότε στη δικαιοδοσία
της Εθνικής Τράπεζας (ως ανταλλάξιμος μουσουλμανική περιουσία) και μισθώθηκαν για διάφορες
χρήσεις πριν εκποιηθούν οριστικά με πλειοδοτικές δημοπρασίες. Το Εσκί Τζαμί λειτούργησε ως χώρος νηπιαγωγείου, φιλαρμονικής κ.λπ. πριν κατεδαφιστεί στις αρχές του 1970 και στη θέση του ανεγερθεί το νέο Δημαρχείο. Το Τσαρσί Τζαμί περιήλθε στην κυριότητα του Γεωργικού Πιστωτικού Συνε16. Αποκαταστάθηκε το διάστημα 2009-2012. Αρχιτέκτων Γ. Βασιλειάδης. Σύμβουλος αρχιτέκτων Στ. Μαμαλούκος.
17. Τζανακάρης, ό.π., σ. 43.
18. Σκαρλάτος, ό.π., σσ. 89-90.
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ταιρισμού «Άγιος Τρύφων», επισκευάστηκε, λειτούργησε ως αίθουσα κινηματογράφου «Ολύμπιον»
και κατεδαφίστηκε το 1970, για να κτιστεί στη θέση του πολυκατάστημα τροφίμων.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ»
Η συνεισφορά των Μελενικιωτών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του Σιδηροκάστρου έχει εξιστορηθεί σε πολλά άρθρα και βιβλία, το πιο πρόσφατο από τα οποία έχει τίτλο «Οι
Μελενικιώτες στο Σιδηρόκαστρο» (2011), συνοψίζει δε και εμπλουτίζει όλα τα προηγούμενα. Αναφερθήκαμε ήδη στην πληροφορία του Στιβαρού (1878) ότι, όταν μεγάλο μέρος του μουσουλμανικού πληθυσμού του Σιδηροκάστρου εξολοθρεύτηκε από επιδημία πανώλης γύρω στα 1836, Έλληνες από το γειτονικό Μελένικο μετοίκησαν στο Βαρόσι, αυξάνοντας σημαντικά την παρουσία του
χριστιανικού στοιχείου στον οικισμό. Το ζήτημα που θα απασχολήσει την παρούσα μελέτη είναι το
χωρικό. Πού εγκαταστάθηκαν όσοι Μελενικιώτες ήλθαν στο Σιδηρόκαστρο μετά την αναγκαστική
προσφυγιά από τις προγονικές εστίες τους τον Αύγουστο του 1913; Ποιά η τύχη του σχεδίου ΝΕΟΝ
ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ; Πώς και πότε ανεγέρθηκε ο νέος συνοικισμός των Μελενικιωτών;
Οι πρόσφυγες Μελενικιώτες στην αρχή φιλοξενήθηκαν σε σπίτια ήδη εγκατεστημένων συμπατριωτών τους στο Βαρόσι. Στη συνέχεια οι Μελενικώτες Δημογέροντες, συνεργαζόμενοι με την υπηρεσία εποικισμού, φρόντισαν ώστε να εγκατασταθούν σε σπίτια που εγκατέλειψαν οι Βούλγαροι και
οι Τούρκοι. Παράλληλα φρόντισαν και τους παραχωρήθηκε μια αρκετά μεγάλη έκταση γεωργικής
γης στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου, στους πρόποδες του λόφου, όπου σήμερα βρίσκεται το Κέντρο
Περίθαλψης Παίδων (ΚΕΠΕΠ), με σκοπό τη δημιουργία ανεξάρτητου οικισμού19. Η παραχώρηση γης
πρέπει να έγινε εντός του 1914, όμως τα μετέπειτα πολεμικά γεγονότα καθυστέρησαν τη ρυμοτόμηση. Πάντως το διάστημα 1919-1920 εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Ανοικοδόμησης Ανατολικής
Μακεδονίας ένα ρυμοτομικό σχέδιο, που φέρει τον τίτλο ΧΩΡΙΟΝ ΝΕΟΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ, πιθανότατα για
την προαναφερθείσα περιοχή. Η Υπηρεσία Ανοικοδόμησης Ανατολικής Μακεδονίας συστάθηκε το
1919 με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Συγκοινωνιών Αλέξανδρου Παπαναστασίου, με σκοπό να
βοηθήσει στην ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων χωριών της Ανατολικής Μακεδονίας. Η καθηγήτρια Κ. Καυκούλα έχει εξιστορήσει λεπτομερώς, σε μια σειρά από μελέτες της, το πρόγραμμα και
τη δράση της Υπηρεσίας20. Συνοψίζοντας, αναφέρουμε ότι εκπονήθηκαν πάνω από 170 σχέδια, αλλά
υλοποιήθηκαν (πολύ αργότερα) μόνο δύο: της Τζουμαγιάς και του Δοξάτου.
Αν και ανεκτέλεστο, το σχέδιο ΝΕΟΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ αξίζει να σχολιαστεί21. Ακολουθούσε τη μορφολογία των σχεδίων της Υπηρεσίας Ανοικοδόμησης, δηλαδή δεν είχε τον αδιάφορο ορθογωνικό κάνναβο άλλων προσφυγικών συνοικισμών. Το προτεινόμενο σχέδιο ακολουθούσε τη γαλλική κλασικιστική παράδοση των διαγωνίων χαράξεων. Η είσοδος στον οικισμό γινόταν από το ανατολικό άκρο της
κεντρικής αρτηρίας και σηματοδούνταν από μια μικρή νησίδα πρασίνου. Στην τομή με την κάθετη
αρτηρία (βορρά-νότου), περίπου στο γεωμετρικό κέντρο του οικισμού, σχεδιάστηκε μια εξάπλευρη
πλατεία, γύρω από την οποία τοποθετούνταν καταστήματα, δηλαδή μια υποτυπώδης «αγορά». Στο
δυτικό άκρο της ίδιας αρτηρίας σχηματίζονταν μια δεύτερη μικρότερη αγορά και ένα πάρκο. Δύο διαγώνιες αρτηρίες συνέδεαν αυτό το δευτερεύον κέντρο με το σχολείο και την εκκλησία. Στη βορεινή
άκρη του κάθετου άξονα μέσα σε μια μεγάλη έκταση πρασίνου ήταν το σχολείο. Μπροστά από το
σχολείο, η σύγκλιση τεσσάρων διαγωνίων οδών σχημάτιζε μια ακόμη μικρή πλατεία. Ιδιαίτερη μεταχείριση επιφύλασε ο σχεδιαστής για την εκκλησία, που την χωροθετούσε σ’ ένα αυτόνομο ωοειδές
οικόπεδο στην απόληξη της φαρδύτερης αρτηρίας του οικισμού. Ο σχεδιαστής δενδροφύτευσε τις
σημαντικότερες διαδρομές εντός του οικισμού, τονίζοντας με τον τρόπο αυτό το ισοσκελές τρίγωνο
που σχηματίζονταν από την εκκλησία, το σχολείο και τα δύο εμπορικά κέντρα. Τα 315 οικόπεδα
διανέμονταν σε 24 πολύγωνα και είχαν εμβαδόν 500 τ.μ. περίπου το καθένα.
Το σχέδιο υπέγραφε ο αρχιτέκτων Συμεών Ντογλοπόλωφ (1888-1980). Ήταν Ρώσος, με σπουδές
19. Φουρτούνας Γ., Φουρτούνα-Καλαφατοπούλου Ευδ. (2011) Οι Μελενικιώτες στο Σιδηρόκαστρο. 1913-2011, Θεσ/νίκη, σ. 42.
20. Καυκούλα, Κ. (2008) Οι περιπέτειες των κηπουπόλεων, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
21. Το σχέδιο συμπεριελήφθηκε στον τόμο με μελέτες οικισμών, που εξέδοσε το τότε Υπουργείο Συγκοινωνίας το 1930. Βλ.
Υπουργείον Συγκοινωνίας, Διεύθυνσις Δημοσίων Έργων, Τμήμα Σχεδίων Πόλεων, Απόσπασμα Μελετών, Σχεδίων Συνοικισμών κ.λπ., 1930. Αναδημοσιεύτηκε στο Δημητρακόπουλος, Αν. (1937) «Σχέδια Πόλεων. Πολεοδομία εν Ελλάδι», Τεχνική
Επετηρίς της Ελλάδος, τ. Α΄, τεύχος ΙΙ, σελ. 359-449.
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Εικ. 17. Το σχέδιο για το Νέο Μελένικο στο Σιδηρόκαστρο (Τμήμα Σχεδίων Πόλεων ... 1930)

στο Πολυτεχνείο της Οδησσού, ο οποίος μετά το 1917, μέσω Γαλλίας, έφτασε στην Ελλάδα, όπου
και εγκαταστάθηκε22. Προσλήφθηκε μαζί με άλλους αρχιτέκτονες (κυρίως Άγγλους και λίγους Έλληνες) στην Υπηρεσία Ανοικοδόμησης. Οι διαγώνιες χαράξεις του ρυμοτομικού σχεδίου ΝΕΟΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ και το γενικότερο σχεδιαστικό αποτέλεσμα απηχεί την αξιόλογη αρχιτεκτονική παιδεία του
Ντογλοπόλωφ. Εκτός από το ΝΕΟΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ, υπέγραψε και το σχέδιο της Ορεβίτσας (σημερινό
Πευκόδασος στην περιοχή Κιλκίς). Η Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας έπαψε να
υφίσταται το 1921 και οι μηχανικοί της διασκορπίστηκαν. Ο Ντογλοπόλοφ εργάστηκε για το Υπουργείο Συγκοινωνίας στη Βόρειο Ελλάδα περίπου μέχρι το 1929, οπότε φαίνεται ότι μετακινήθηκε στην
Αθήνα μετέχοντας στην εκπόνηση του σχεδίου των Βριλησσίων (1929) και της Σταμάτας (1930).
Το σχέδιο δεν ήταν απλά μια σχεδιαστική πρόταση. Στα αρχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως μας πληροφορεί
η Καυκούλα23, σώζεται εγκεκριμμένο σχέδιο με τίτλο «Ρυμοτομικόν και Κτηματογραφικόν Διάγραμμα». Περιέχει πλήρη αποτύπωση των οικοπέδων και φέρει την υπογραφή του τότε Γενικού Διοικητή
Ανατολικής Μακεδονίας Α. Ραγκούση. Ήταν δηλαδή ένα σχέδιο έτοιμο να χαραχθεί στο έδαφος. Για
άγνωστους λόγους δε χαράχθηκε.
Στην ίδια περιοχή άρχισε να κτίζεται το 1930 από την Πρόνοια (όχι όμως με το αρχικό σχέδιο) μικρός
συνοικισμός Μελενικιωτών (Ο.Π. 57, 58, 59, 60, 65). Όπως αναφέρουν οι Φουρτούνας-Καλαφατοπούλου, παραπέμποντας σε μια είδηση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Μακεδονικά Νέα (φ. 23-111930):
... χωρίς πομπάς και εγκαίνια ήρχισε η ανέγερσις του νέου προσφυγικού συνοικισμού των
αστών προφύγων, αστέγων επί του εντεύθεν του 21ου τάγματος υψουμένου λοφίσκου, ένθα
συνεργεία της εταιρείας Χοχόλη εργάζονται εντατικώς δια την ταχυτέραν αποπεράτωσιν. Ο
22. Καυκούλα, ό.π., σ. 269.
23. Καυκούλα, ό.π, σ. 283.
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αριθμός των ανεγερθησομένων οικίσκων ανέρχεται εις 40 όσος ήτο και ο αριθμός των υποβαλλόντων αίτησιν αστέγων. Ούτω εντός ολίγου θα ανακουφιστεί μεγάλη μερίς συμπολιτών μας, οίτινες μεταπολεμικώς και μέχρι σήμερον μένουν εις διαφόρους τρώγλας»24...
Το σχόλιο «χωρίς πομπάς και εγκαίνια» θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια αιχμή του ανταποκριτή της
εφημερίδας, μια αντιδιαστολή της αθορύβου ανοικοδόμησης του συνοικισμού των Μελενικιωτών
στο Σιδηρόκαστρο σε σχέση με τη σχεδόν ταυτόχρονη λαμπρή εγκαινίαση των νέων κατοικιών της
γειτονικής Τζουμαγιάς που έγινε, ως γνωστόν, με κάθε επισημότητα στις 5 Νοεμβρίου 1930.
Τα σχέδια που εκπόνησε το Υπουργείο Ανοικοδόμησης το διάστημα 1919-1921 ήταν, σύμφωνα με
τον εύστοχο χαρακτηρισμό της Κ. Καυκούλα, «μεγάλες χειρονομίες για μικρούς οικισμούς». Τελικά, από
το μεγαλόπνοο σχέδιο του 1920 για έναν οικισμό με 315 οικόπεδα έως την ανέγερση 40 ταπεινών
οικίσκων το 1930, δε μεσολαβεί απλά μια δεκαετία, αλλά και μια ήδη τετελεσμένη κατάσταση: ορισμένοι από τους Μελενικιώτες είχαν ήδη στεγαστεί σε διάφορα σημεία του Σιδηροκάστρου και κάποιο άλλοι έφυγαν για μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Τις μεγάλες χειρονομίες αντικατέστησε η σκληρή
πραγματικότητα. Το ΝΕΟΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ, όπως το οραματίστηκε ο Ντογλοπόλωφ, δεν ήταν γραφτό
να γίνει ποτέ.
ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Η εκπόνηση νέου πολεοδομικού σχεδίου ανατέθηκε το 1928 στο τεχνικό γραφείο του Ιωάννη
Παπαϊωάννου του Μηνά, τοπογράφου μηχανικού αποφοίτου του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου το 1921. Ο Παπαϊωάννου υπηρέτησε το διάστημα 1923-1925 στην Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνίας και το 1925 ίδρυσε δικό του γραφείο. Εκπόνησε μεταξύ άλλων τα σχέδια της Νάουσας, Λαγκαδά, Δράμας και την επέκταση του σχεδίου της Θεσσαλονίκης.
Το γραφείο του ήταν στη στοά Τάττη, Μητροπολίτου Ιωσήφ 12, στη Θεσσαλονίκη25. Προηγήθηκε
υποδειγματική κτηματογράφηση από συνεργείο τοπογράφων μηχανικών εκ Ρωσίας. Σημειωτέον
ότι η ελληνική κυβέρνηση το 1923 δέχτηκε να δώσει άδειες παραμονής και εργασίας σε πολλούς
1. Αρχική πλατεία (σήμερα Δημαρχείο)
2. Μεταπολεμική πλατεία
(κατόπιν απαλλοτρίωσης)
3. Χώρος Ηρώου

2

4. Ορφανοτροφείο
5. Παλλατίδειο

1

5

3

4

Εικ. 18. Απόσπασμα του πολεοδομικού σχεδίου του 1934.
24. Φουρτούνας κ.ά, ό.π., σ. 42.
25. Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος (1934), Αθήνα: έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σ. 273.
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Λευκορώσους και ειδικότερα σ’ όσους είχαν επαγγελματικές ειδικότητες μηχανικών πολυτεχνικών
σχολών. Πολλοί απ’ αυτούς συγκρότησαν τα συνεργεία που χάραξαν τα νέα πολεοδομικά σχέδια στις
βορειοελλαδικές πόλεις (όπως για παράδειγμα η χάραξη του νέου σχεδίου Τζουμαγιάς). Έγινε μελέτη
τριγωνομετρικού δικτύου του σχεδίου πόλεως, συνδεδεμένη με το τριγωνομετρικό δίκτυο της χώρας, σε κλίμακα 1:500, σε επτά πινακίδες. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό δείγμα άρτιας αποτύπωσης
εδάφους και των αντίστοιχων κτισμάτων, σήμερα πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την προπολεμική κατάσταση του αστικού ιστού. Η αποτύπωση, πέρα από την προφανή χρησιμότητά της, παρέχει
ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα ότι οι περισσότερες παλιές κατοικίες ήταν μεγάλα ορθογωνικά κτίσματα μέσα σε περιφραγμένες αυλές. Το πολεοδομικό σχέδιο Σιδηροκάστρου
εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 311 τχ. Α’ 15-9-1934 και άρχισε να υλοποιείται τα επόμενα χρόνια με πολλές
δυσκολίες. Η περιοχή βορειότερα του οικοδομικού πολυγώνου 9 (όπου και ο ναός του Αγίου Γεωργίου) δεν εντάχθηκε στο νέο σχέδιο. Ο οικιστικός αυτός πυρήνας (χαρακτηριζόμενος ως οικισμός προ
του 1923) διατήρησε (εξαιτίας της μη ένταξής του) τα παλιά χαρακτηριστικά του (στενοί οφιοειδείς
δρόμοι και χαμηλή δόμηση) και αποτελεί σήμερα μια ελκυστική περιοχή του Σιδηροκάστρου.
ΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Η έλευση των πολυάριθμων προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής υπήρξε καταλυτικό γεγονός για την ήδη πολύπαθη πόλη. Η επιλογή της εγκατάστασής τους σε νέες αδόμητες περιοχές, στις
παρυφές του υπάρχοντος οικιστικού ιστού του Σιδηροκάστρου, ήταν μια τακτική που ακολουθήθηκε
και σε πολλές άλλες περιπτώσεις (Σερρών, Δράμας, Φλώρινας κ.λπ.). Η παρουσία των προσφυγικών
κατοικιών στο χάρτη της αποτύπωσης αποτελεί ένδειξη ότι αυτές είχαν ήδη ανεγερθεί το 192826,
δηλαδή πριν την τοπογραφική αποτύπωση. Τα προσφυγικά σπίτια παρατάχθηκαν στα νοτιοδυτικά
του οικισμού, σε επίπεδο έδαφος, περιοχή που ονομάζεται μέχρι σήμερα «Συνοικισμός» και με το
σχέδιο εντάχθηκαν σε ομοιόμορφες ορθογωνικές νησίδες (οικοδομικά πολύγωνα 92, 93, 96, 97, 88,
85, 86, 109, 100, 101,102, 110, 111, 112, 113). Με τον τρόπο αυτό ο πολεοδομικός χώρος του Σιδηροκάστρου διαστάλθηκε, αποκτώντας τα κυριότερα από τα σημερινά χαρακτηριστικά του. Τα διάκενα
μεταξύ των προσφυγικών συνοικισμών, αλλά και σε σχέση με τον παραδοσιακό πυρήνα, λειτούργησαν αρνητικά στη συνοχή της πόλης. Μέριμνα για συγκοινωνία δεν υπήρξε και οι κατοικίες των
προσφύγων ήταν τυποποιημένες και μικρές σε κλίμακα.
1. Γέφυρα Καλκάνη

2

2. Βαρόσι
3. Χείμαρρος Μαϊμούδας
4. «Συνοικισμός» προσφύγων

1

5. Μελενικιώτικα

3
5
4
Εικ. 19. Το συνολικό
πολεοδομικό σχέδιο του
Σιδηροκάστρου (1934).
26. Yeager, R. M., Refugee settlement and village change in the district of Serres: Greece, 1922-1940, Ph.D Dissertation, 1979,
Berkeley USA, Ann Arbor: University Microfilms International.
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Σε φωτογραφία του μεσοπολέμου βλέπουμε τις μικρές ισόγειες προσφυγικές κατοικίες παρατεταγμένες στα νοτιοδυτικά. Από τη μορφή τους συμπεραίνουμε ότι κτίστηκαν από την εταιρεία SomerfieldDeHaTeGe (D.H.T.G), η οποία στα πλαίσια των γερμανικών αποζημιώσεων του Α’ παγκοσμίου πολέμου
προς τους συμμάχους, είχε αναλάβει ήδη από το 1924 από την Ε.Α.Π. να κατασκευάσει 10.000 οικίες
για τους πρόσφυγες. Κάθε οίκημα αποτελούσε μία ή δύο κατοικίες μέσα σε μεγάλο οικόπεδο 400500 τ.μ. Τα ομοιόμορφα οικήματα είχαν δύο δωμάτια (ένα μεγάλο και ένα μικρό) και μία μακρόστενη
κουζίνα. Η εταιρεία παρέδιδε τα πέτρινα θεμέλια, το σκελετό από ξύλα, κεραμοσκεπή στέγη και
πατώματα από πατημένο χώμα. Οι πρόσφυγες όφειλαν να γεμίσουν μόνοι τους τα κενά ανάμεσα στα
ξύλινα δοκάρια με πλιθιά ή πέτρες και να τα σοβαντίσουν. Τα επόμενα χρόνια άρχισαν να προσθέτουν τσιμεντένια πλακάκια στα πατώματα, δωμάτια, αποθήκες, στάβλους και άλλα προσκτίσματα.

Εικ. 20. Κατοικίες στο «Συνοικισμό» που διασώζονται.

Εικ. 21. Στο βάθος δεξιά ο «Συνοικισμός» σε φωτογραφία του
Μεσοπολέμου (Τζανακάρης, 2002).

Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, στα πλαίσια του προγράμματος ανέγερσης διδακτηρίων σ’ όλη
την Ελλάδα κτίστηκε το 1928 και στο Σιδηρόκαστρο ένα επιβλητικό διδακτήριο: το Παλλατίδειο Γυμνάσιο. Το αρχικό κτίριο στην περιοχή του «Συνοικισμού» καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1933 και
ανακατασκευάστηκε το 193527. Πρόκειται για ένα στιβαρό ορθογωνικό κτίριο, στην επιμήκη πρόσοψη του οποίου υπάρχει αξονικό πρόπυλο με δύο δίδυμους κίονες, που χρησιμοποιείται στον όροφο
ως εξώστης. Η πλαισίωση στα υπέρθυρα και ο ρομβοειδής επίπλαστος διάκοσμος στις ποδιές των
παραθύρων αποτελούν art deco επιρροές. Μεταπολεμικά μία μεγάλη προσθήκη κατά μήκος αλλοίωσε τις αρχικές αναλογίες του διδακτηρίου και κατέστρεψε μεγάλο μέρος του επίπλαστου διακόσμου.
Θα κλείσουμε το σχολιασμό μας για τον αστικό μετασχηματισμό του Σιδηροκάστρου κατά το μεσοπόλεμο, χρησιμοποιώντας ένα κείμενο του γνωστού λογοτέχνη Στρατή Δούκα, που το επισκέφθηκε
το 1940 και το βρήκε “αγνώριστο”28. Γιατί, όπως γράφει ο ίδιος, μια “επέκτασις σχεδόν διπλασία” προστέθηκε στο παλιό τμήμα της αγοράς και έκανε το Σιδηρόκαστρο μια “τρισχαριτωμένη” κωμόπολη.
... Έχω να το δω μια περίπου δεκαπενταετία. Θυμάμαι τους κοφτούς βράχους του, που ορθώνονται πάνω από την πόλι, κλείνοντας σαν δύο βαριά θυρόφυλλα τις βορεινές προσβάσεις του
προς την μεγάλη πεδιάδα των Σερρών, απ΄ όπου ο Κρουσοβίτης γλιστρούσε κατεβαίνοντας δίπλα από τα δέντρα της όχθης κάτω απ’ το παληό πέτρινο γιοφύρι, που έδενε την αγορά με την
27. Σκαρλάτος, ό.π., σ. 229.
28. Δούκας, Σ. (1940) «Για να γνωρίσουμε την Ελλάδα. Σιδηρόκαστρο», περιοδικό Η Νεολαία, τχ. 10/10-2-1940, σ. 596.
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Εικ. 22, 23. Το Παλλατίδειο Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου (συλλογή Δ. Δημούδη). Δεξιά το πρόπυλο σήμερα
πόλι….Αυτά τα γνώριμα χαρακτηριστικά που του δίνει και το όνομά του τα βρίσκει κανείς και
σήμερα ακόμα. Κατά τα άλλα όμως έχει γίνει αγνώριστο. Μια επέκτασις σχεδόν διπλασία που
προσετέθηκε στο παληό τμήμα της αγοράς το μεγάλωσε τρεις φορές και τόκαμε μια τρισχαριτωμένη κωμόπολι...
Η προσοχή του Δούκα στρέφεται και προς το Βαρόσι:
... Εδώ το γυαλιστερό καλντερίμι γεμάτο βαρηούς ίσκιους, τα μπαλκόνια, οι κληματαριές, οι
έξω βγαλμένες στέγες, τα διακοσμητικά υπέρθυρα, ό,τι τέλος χαρακτηρίζει μια παληά τούρκικη συνοικία, μας κινεί ευχάριστα προς το παρελθόν την φαντασία...
Περισσότερο όμως τον κερδίζει το καταπράσινο φυσικό περιβάλλον και η χαρά της ζωής. Να πώς
περιγράφει το θερινό κέντρο “Πάνθεον” στην όχθη του Κρουσοβίτη:
... Τα Σαββατοκύριακα, το καλοκαίρι γιομίζει. Ένας κόσμος εύθυμος διασκεδάζει. Μέσα στις
κληματαριές και τα φυλλώματα που φανταζοκοπούν, μέσα σ’ αυτό το φυσικό περιβάλλον, οι
ξένες κυρίες των αξιωματικών λησμονούν την πλήξι της επαρχίας. Η διαμονή τους εδώ το καλοκαίρι δεν είναι καθόλου δυσάρεστη. Το Σιδηρόκαστρο είναι αληθινά ωραίο...

Εικ. 24. Μέσα δεκαετίας ’50: νέες κυβόσχημες οικοδομές. Αριστερά κάτω το νεόδμητο κινηματοθέατρο «Παλλάς»
(Τζανακάρης, 2002).
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Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
Η ύπαρξη εγκεκριμμένου πολεοδομικού σχεδίου ήδη από το 1934 διευκόλυνε τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση. Το διάστημα 1947-1950, μεταξύ των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν από το Γραφείο Σχεδίου Πόλεως Σερρών, συγκαταλέγονται και αρκετές άδειες που αφορούν το Σιδηρόκαστρο.
Οικοδομικές άδειες για ανέγερση νέων οικοδομών και διαφόρου είδους προσθήκες στο Σιδηρόκαστρο εξέδωσαν οι πολιτικοί μηχανικοί Δημήτριος Πάζης και Γεράσιμος Αρσένης και οι εμπειροτέχνες
μηχανικοί Ηλίας Αμπελίδης και Ευθύμιος Ντούτκας. Το επόμενο χρονικό διάστημα (1950-1960) εργάστηκαν στο Σιδηρόκαστρο και άλλοι πολιτικοί μηχανικοί, όπως ο εκ Μελενίκου καταγόμενος Αλέξανδρος Π. Δεσποτίδης. Έργο του Δεσποτίδη ήταν ο χειμερινός κινηματογράφος «Παλλάς». Ο κινηματογράφος ανεγέρθηκε το 1955 στην αριστερή πλευρά του οικοπέδου που στέγαζε το εντευκτήριο
των Μελενικιωτών η «Ομόνοια», ένα ξύλινο κτίσμα που ανεγέρθηκε το 1921 και αποτεφρώθηκε από
πυρκαγιά το 195429. Το Μάϊο του 1956, δίπλα στον κινηματογράφο, τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος
του νέου εντευκτηρίου της «Ομόνοιας». Οι περισσότερες μεταπολεμικές κατοικίες ήταν από οπλισμένο σκυρόδεμα με μικτό σύστημα (περιμετρική έδραση σε λιθοδομή ή πλινθοδομή) και στο εσωτερικό υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος. Η αλλαγή αυτή στο δομικό σύστημα είχε αντίκτυπο
και στη μορφολογία των κτιρίων. Πλειοψηφούσαν πλέον οι κυβόσχημες διώροφες οικοδομές με την
τυπική διάταξη της κεντρικής σάλας και των τεσσάρων δωματίων στον όροφο. Οι δρόμοι σταδιακά
ευθυγραμμίστηκαν.

Εικ. 25. Επιζωγράφηση κάτω από το γείσο της οικίας του εκ Μελενίκου καταγόμενου Αν. Λασκάρεως (1868), που σωζόταν
μέχρι πριν λίγα χρόνια στο Βαρόσι (συλλογή Δ. Εμμανουηλίδη).
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ
Όπως προαναφέρθηκε, το σχέδιο του 1934 υλοποιήθηκε με πολλές τροποποιήσεις. Η κυριότερη
ήταν η απαλλοτρίωση μίας μεγάλης περιοχής (οικοδομικά πολύγωνα 16 και 17) που καταστράφηκε
από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής (1941-1944) και η δημιουργία
στη θέση τους της κεντρικής πλατείας. Μία πλατεία που διευθετεί απλά την κυκλοφορία έχοντας στο
κέντρο της μια αμήχανη υπερμεγέθη νησίδα. Η μεταπολεμική πλατεία βρίσκεται ανατολικότερα από
την αρχικά προβλεφθείσα στο σχέδιο του Παπαϊωάννου. Η προβλεπόμενη από το σχέδιο του 1934
ορθογωνική πλατεία (στη θέση του τεμένους Εσκί Τζαμί) οικοπεδοποιήθηκε κατά τη δεκαετία του
1970 και στη θέση της κτίστηκε από εμφανές σκυρόδεμα ένα (εκτός κλίμακας) ογκώδες Δημαρχείο.
Πολυάριθμες πολυώροφες οικοδομές με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα με το σύστημα της
αντιπαροχής αντικατέστησαν σταδιακά τα χαμηλά σπιτάκια. Η ανέγερση τουριστικού περιπτέρου
στη θέση του προϋπάρχοντος Ηρώου στον κεντρικό γήλοφο του οικισμού υπήρξε μια επέμβαση που
κατακρίθηκε, γιατί απάλειψε ένα σύμβολο διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Αντίθετα η γέφυρα του
«Καλκάνη», έργο του πολιτικού μηχανικού Αλέξανδρου Καλκάνη κατά το μεσοπόλεμο, εξακολουθεί
να παραμένει ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης.
29. Φουρτούνας κ.ά., ό.π., σ. 65.
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Εικ. 26. Η γέφυρα του «Καλκάνη» σήμερα.

Εικ. 27. Άποψη από τις όχθες του Κρουσοβίτη.
445

Δήμος Σιντικής: ο χώρος και η ιστορία του
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η μετάβαση από τον οθωμανικό στο σύγχρονο οικισμό του Σιδηροκάστρου σημαδεύτηκε από την
τομή της έλευσης των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής, την έγκριση του πολεοδομικού
σχεδίου του 1934 και τις αλλαγές σε θεσμικό και κατασκευαστικό επίπεδο. Την αύξηση του πληθυσμού ακολούθησε μία αύξηση της ανοικοδόμησης, που ανακόπηκε από την οικονομική ύφεση μετά
το 1930, περιοριζόμενη σε επιδιορθώσεις, μεταρρυθμίσεις και μικρές προσθήκες. Μεταπολεμικά, το
οικιστικό απόθεμα ανανεώθηκε ξανά με πολυώροφες οικοδομές με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος και κτίρια συλλογικής κατοίκησης. Διάσπαρτα παρέμειναν εγκλωβισμένα τα οικιστικά κατάλοιπα προηγούμενων εποχών, χωρίς να συγκροτούν ένα αξιόλογο διατηρητέο τμήμα που θα προσέδιδε
στον οικισμό κάποιον ξεχωριστό χαρακτήρα. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή γύρω από το μητροπολιτικό ναό στο Βαρόσι, όπου η κλίμακα του χώρου, η πολυποίκιλη μορφολογία των κτισμάτων και η
εναλλαγή των ελεύθερων και κλειστών χώρων δημιουργούν ένα ενδιαφέρον σύνολο.
Η μορφολογία του σύγχρονου αστικού ιστού του Σιδηροκάστρου, ως αποτέλεσμα των διεργασιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της μακράς του πορείας, δε διαφέρει απ’ αυτήν των άλλων
μικρών αστικών κέντρων του βορειοελλαδικού χώρου. Όμως στο Σιδηρόκαστρο η κυριαρχία του
θεόρατου βράχου και ο διαχωριστικός ρόλος του Κρουσοβίτη και του χειμάρρου της Μαϊμούδας
υπήρξαν και παραμένουν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο χώρο μια ανεπανάληπτη ιδιαιτερότητα.
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Περίληψη στα Αγγλικά — English Abstract
Τhe urban transformation of Sidhirokastro
Lila Theodoridou - Sotiriou, Architect, mtheodteiser@hotmail.com
The objective of this essay is to discuss the urban transformation of Sidhirokastro with particular emphasis
on the transitional period of the first half of 20th c. Some of the features that influenced the urban fabric of
Sidhirokastro, in its long course, are physical: the imposing granite cliff (Issari), with the ruins of an ancient castle
and Krousovitis watercourse. Some others are social: ethnic sub-communities, religion based cultural life and
refugees’ arrival. The urban fabric reflects this physical and social environment with great clarity, strengthening
the argument that urban transformation is in line with social changes. In brief, all travelers’ accounts and, an
early 19th c. engraving (1832), reveal the same image: a small town with two distinct hubs densely populated
with broad faced houses with ceramic tile roofs. Christian and Muslim settlements co-existed in the market
place but were isolated in housing areas. A process of urban renovation begun with the arrival of refugees from
Asia Minor Disaster. Numerous low-cost refugees’ settlements were constructed by the Greek government in
the town’s south side between 1927 and 1930. A master plan was approved in 1934 including the pre-existing
area and the newly constructed blocks of refugees. The master plan provided an essential legal basis for land
use regulation such as zoning and subdivision control and presented a unified and compelling vision for a new
homogenized community. In the post-war period, the residential stock in the city’s centre has been renewed
with the erection of a large number of high-rise buildings. Remnants of the past have remained scattered and
trapped amidst new construction without forming a coherent whole. The area (Varos) around the cathedral is
the only exception; the scale of the space, the narrow meandering streets and the variations in the buildings’
architecture are reminiscent of the past. I hope this contribution will provide a starting point to expand the
way we perceive the town’s history. Undoubtedly, further research and documentation in the future can be
expected to yield a more coherent approach.

Εικ. 28. Στη διπλανή σελίδα το Σιδηρόκαστρο γύρω στα 1980 (επεξεργασία χάρτη Γ.Υ.Σ.).
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