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Η καπναποθήκη επί των οδών ∆αγκλή και Παλαιολόγου χτίστηκε την πρώτη
δεκαετία του 20ου αιώνα ως αρχική ιδιοκτησία Αιγυπτίου καπνεµπόρου. Σήµερα
ανήκει στην οικογένεια Πετρίδη. Είναι ένα ορθογώνιο κτίσµα µε λιτότητα στην
αρχιτεκτονική του έκφραση, κατασκευασµένο περιµετρικά µε λιθοδοµή, η οποία
εµφανίζεται επεξεργασµένη στις γωνίες του κτιρίου και στα υπέρθυρα των
παραθύρων.
Αποτελείται από πέντε επίπεδα - ορόφους µε τέσσερις κεντρικές εισόδους, δύο
µε πρόσβαση από την οδό ∆αγκλή σε χαµηλότερο επίπεδο και δύο από την οδό
Παλαιολόγου αντίστοιχα. Η διαµόρφωση των εισόδων εµφανίζει ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Κάθε όροφος χωρίζεται µε τοίχο από λιθοδοµή σε δύο
αίθουσες από τις οποίες η δυτική αίθουσα επικοινωνεί σήµερα µε την αντίστοιχή της,
του επόµενου ορόφου, µε ξύλινο κλιµακοστάσιο. Ο τελευταίος όροφος είναι ενιαίος
και στεγάζεται µε δύο δίριχτες στέγες. Εσωτερικά όλος ο φορέας του κτιρίου
αποτελείται από ξύλινες κολόνες και φέροντα ξύλινα δοκάρια. Το κτίριο σήµερα
πρόκειται να περιέλθει σε άλλον ιδιοκτήτη ο οποίος προτίθεται να προχωρήσει στην
αποκατάσταση – διαρρύθµιση του κτιρίου και στην εγκατάσταση νέων χρήσεων που
αφορούν σε µονάδα παραδοσιακών αρτοσκευασµάτων, µε όλες της σχετικές και
συναφείς λειτουργίες καθώς και διοικητικές χρήσεις στον τελευταίο όροφο.
Η µελέτη λαµβάνοντας υπ’ όψη την ιστορική και αισθητική ταυτότητα του
συγκεκριµένου κτιρίου, καθώς και την µορφή των νέων χρήσεων και λειτουργιών και
τις αντικειµενικές δυσκολίες που προκύπτουν από αυτές, προχωρεί σε πρόταση
επανάχρησης του κτιρίου ιεραρχώντας τους νέους χώρους σύµφωνα µε την
τυπολογική διάρθρωση των υπαρχόντων, διατηρώντας παράλληλα τον υφιστάµενο
ξύλινο φορέα και επεµβαίνοντας όπου είναι απαραίτητο για λόγους πυροπροστασίας
ή προστατεύοντας µε σύγχρονα υλικά τα υφιστάµενα δοµικά στοιχεία. Επίσης
προτείνει την συντήρηση, αποκατάσταση (ή ανακατασκευή όπου απαιτείται) των
υφισταµένων στοιχείων του κτιρίου (ξύλινων, µεταλλικών κ.λ.π.). Επιθυµητό
αποτέλεσµα είναι µέσω των ήπιων επεµβάσεων και των νέων χρήσεων, η αναβίωση
του κτιρίου και η επανένταξή του στην καθηµερινή ζωή της πόλης.
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