Εθνική Τράπεζα Φλώρινας

Φλώρινα – Υπο/μα Εθνικής Τραπέζης1

Το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας κατασκευάστηκε το 1930-1931. Το έργο έφερε
εις πέρας η τότε Τεχνική Υπηρεσία της Τράπεζας, της οποίας προϊστάμενος
υπήρξε, από το 1920, ο μικρασιάτης αρχιτέκτονας Νικόλαος Ζουμπουλίδης
(1884-1962), απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης και
εκφραστής

ενός

«συγκρατημένου»

νεοκλασικισμού.

Αρχιτέκτονας

του

Υποκαταστήματος είναι ο Αριστομένης Βάλβης, ο οποίος πειραματίστηκε με
εντελώς ετερόκλητους μεταξύ τους ρυθμούς2. Στα υποκαταστήματα της Εθνικής
Τράπεζας

σε

όλη

την

Ελλάδα

αρχιτεκτονική που υπηρετεί ο

αποτυπώνεται

ο

εκλεκτικισμός

στην

Νικόλαος Ζουμπουλίδης. Στον εκλεκτικισμό

διαφορετικά διακοσμητικά στοιχεία από παλιότερους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς
αξιοποιούνται σε ένα νέο αισθητικό αποτέλεσμα.3. Την εποχή του μεσοπολέμου
η ΕΤΕ στήριξε έμπρακτα την ελληνική κεραμική βιοτεχνία του μεσοπολέμου
διακοσμώντας εσωτερικά και εξωτερικά των τραπεζικών καταστημάτων με
κεραμικά πλακίδια4.
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Η αγάπη του αρχιτέκτονα Νικόλαου Ζουμπουλίδη για τα κεραμικά πλακίδια
φαίνεται στο

κτήριο της ΕΤΕ, που βλέπουμε μπροστά μας, όπου είναι

ευδιάκριτη η χρήση τους στην εξωτερική διακόσμηση του. Στη ζωφόρο από
κεραμικές, εφυαλωμένες πλάκες, που διακοσμούν το γείσο της στέγης, διακρίνει
κανείς με περίτεχνα χρυσά γράμματα - σε τιρκουάζ φόντο - την επιγραφή του
καταστήματος. Το μέσο του ύψους του ισογείου κοσμείται από μια δεύτερη
κεραμική ζωφόρο με λευκούς και χρυσαφένιους πλοχμούς σε σκούρο μπλε
φόντο. Η κεραμική ταινία είναι εγκιβωτισμένη ανάμεσα σε εμφανή ταινία από
τούβλα5.

Το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας
στη Φλώρινα6

Λεπτομέρεια της κεραμικής ταινίας στο
Υποκατάστημα Φλώρινας7

Τα κεραμικά που κοσμούν το υποκατάστημα της Εθνικής στη Φλώρινα είναι
έργο του κεραμίστα Μηνά Αβραμίδη (1877-1954) από την Κιουτάχεια της
Μικράς Ασίας. Θεωρείται ο κατ’ εξοχήν εκφραστής της παράδοσης των μεγάλων
κεραμοπλαστών του Ιζνίκ και της Κιουτάχειας. Ο Μηνάς Αβραμίδης γεννήθηκε
το 1877 στην Κιουτάχεια της Μ. Ασίας, όπου και έζησε ως τη Μικρασιατική
καταστροφή. Εργάστηκε αρχικά ως λιθοξόος όπου διδάχτηκε να δουλεύει το πιο
σκληρό υλικό, την πέτρα. Γραπτές πηγές αναφέρουν ότι στην Κιουτάχεια κεραμικό κέντρο από αιώνες- η αγγειοπλαστική τέχνη εξακολουθούσε τον
εικοστό αιώνα να ασκείται από χριστιανούς8. Ο Μηνάς Αβραμίδης ήταν ο πιο
καταξιωμένος τεχνίτης, ιδιαίτερα στην τέχνη της διακοσμητικής. Αφού
εργάστηκε ως αρχιτεχνίτης στην κεραμική βιοτεχνία του Νέου Φαλήρου
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«ΚΙΟΥΤΑΧΙΑ» για δύο χρόνια9, απογοητευμένος επειδή εκμεταλλεύονταν την
πείρα του χωρίς την ανάλογη αμοιβή, εγκαταλείπει την Αθήνα και εγκαθίσταται
με την οικογένεια του στη Φλώρινα. Εδώ βρίσκει το κατάλληλο χώμα,
κατασκευάζει καμίνι και πλάθει αγγεία καθημερινής χρήσης, ολόγλυφα
περιστέρια και λιοντάρια σε καλούπια, για διακοσμητικά. Η έγχρωμη φρίζα από
εντοιχισμένα πλακάκια που κοσμεί το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας στη
Φλώρινα είναι έργο δικό του10.
Οι όψεις του Υποκαταστήματος της Φλώρινας τραβούν την προσοχή
με την ιδιότυπη γραμμή τους, την ήπια πλαστικότητα, την
αριστοτεχνική σύνθεση στοιχείων εμπνευσμένων από το «λεξιλόγιο»
της βυζαντινής και μακεδονικής αρχιτεκτονικής και τις άρτιες
κατασκευαστικές

λεπτομέρειες.

Η

ενότητα

στην

ποικιλία,

η

μορφοπλαστική ιδιοτυπία και γραφικότητα με αίσθηση του μέτρου, η
αρμονία των μερών προς το όλον και των πλήρων προς τα κενά, είναι
τα βασικά γνωρίσματα του αρχιτεκτονήματος της τράπεζας11.
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