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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αρχοντικό Κανατσούλη. 

Νοτιοδυτική όψη . 

ΣΙΑ ΤΙΣΤΑ 

Εδώ δεν εfναι Γκεκαριά 

Μπαrράμη Γκtκα μου . 

Εδώ δεν εfναι Ντfμπρα, 

δεν εfναι το Τσιρούσινο 

να κάνεις 6τι θtλεις . 

Εδώ το λtγουν Σιάτιστα 

εfναι κεφαλοχώρι, 

κ' tχουν ντουφtκια Σεσιπά 

κι 6λ ι ασημtνιες πάλες 

και θα σε πιάσουν ζωντανό 

πως πιάνουν τα κριάρια . 

Η λαϊκή αρχιτεκτονική της Μακεδονίας δεν έχει τύχει της στοργής και 

της προσοχής που της αρμόζει και έτσι η γνώση μας και οι πηγές μας για 

την ιστορία της Μακεδονίας στα χρόνια της τουρκοκρατίας εiναι 

μονόπλευρες αφού βασίζονται στα γραπτά μνημεία και στον προφορικό 

λόγο . 

Το σπίτι του ανθρώπου , είτε είναι η ταπεινή καλύβα , είτε το 

αρχοντικό της Καστοριάς ή της Σιάτιστας, αποτελεί ένα ουσιαστικό 

στοιχείο έρευνας γιατί είναι ένα ιστορικό μνημείο που προσδιόρισε ο 

άνθρωπος κατά εποχές . Είναι γνωστό πως στην αρχή ο χώρος αυτός είχε 

προορισμό να τον προφυλάξει από τις καιρικές μεταβολές, ήταν δηλαδή 



ένα άσυλο , ένα καταφύγιο γι αυτόν , τα ζώα και τους καρπούς του. Στο 

χώρο αυτό ο άνθρωπος έδωσε μορφή που καθρεφτίζει τις πεποιθήσεις 

και τις συνήθειές του . Ο χώρος αυτός στέγασε τις γιορτές και τα γλέντια 

του, τους γάμους και τα βαφτίσια του , δηλαδή την καθημερινή του ζωή , 

τις χαρές και τις λύπες του . Στους οντάδες ζωγράφισε με θαυμαστή 

παραστατικότητα, με δύναμη και μιαν αφέλεια που αφοπλίζει τον 

μικρόψυχο παρατηρητή , όλη τη γνώση της εποχής του. Το διδακτικό και 

συμβολικό περιεχόμενο των τοιχογραφιών αυτών αποτελούσε μια 

ζωντανή παρουσία και ένα διαρκές σχολείο για μικρούς και μεγάλους . 

Το σπίτι όμως ήταν και το εργαστήρι του και γενικά ο χώρος που 

αγκάλιαζε και διαμόρφωνε και ψυχικά τα μέλη της οικογένειάς του. Για 

τους παραπάνω λόγους γίνεται ολοφάνερη η σημασία της μελέτης της 

λαϊκής αρχιτεκτονικής, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για 

τη γνώση της ίδιας της λαϊκής ψυχής . 

Ιδιαίτερα όμως η αρχιτεκτονική των αρχοντικών της Σιάτιστας 

παρουσιάζει μιαν ιδιομορφία γιατί ξεπετάχτηκε στις αρχές του 18 °υ αιώνα 

ώριμη ξαφνικά με μια δύναμη και με μια πληρότητα μορφών που μας 

θαμπώνει, όσο και αν γνωρίζουμε τους λόγους που την προκάλεσαν , την 

εμπορική ακμή της εποχής και την αντίστοιχη πνευματική άνθηση . Οι 

Σιατιστινοί έμποροι της διασποράς είναι φιλελεύθεροι και φιλομαθείς , 

φορείς των νέων ιδεών της Ευρώπης . Ο Κίτσος Μακρής αναλύει τη 

ψυχολογία του Σιατιστινού εμπόρου της εποχής: "Στη Βιέννη , που είναι το 

κύριο κέντρο της εμπορικής δραστηριότητος, διαβάζει την "Εφημερίδα" 

των Μαρκίδων Πούλιου με τη φιλογαλλική και αντιτουρκική 

ειδησεογραφία. Ένας από τους επτά συντρόφους του Ρήγα , που 

σκοτώθηκαν μαζί του στις 24 Ιουνίου 1798, είναι Σιατιστινός έμπορος, 

Θεοχάρης Γεωργίου Τουρούντζας, εικοσιδυό χρονών παλικάρι. Αυτός 

ανοίγει το μαρτυρολόγιο της όμορφης μακεδονικής πολιτείας . 

Και ο καιρός επείγει, γιατί και τα τελευταία λείψανα των παλιών 

αρχοντικών χάνονται, γκρεμίζονται ή ακόμη χειρότερο επιδιορθώνονται 

και είναι πολύ αμφίβολο με πόση επιτυχία θα μπορούσε να διαφυλαχθεί -

έστω και αν ετύχαιναν μιας τέτοιας στοργικής μέριμνας - η αρχική μορφή 

τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Χτισμένη στη μεσημβρινή πλευρά του όρους Βέλια που είναι συνέχεια 

του ορεινού όγκου του Σινιάτσικου (Ασκίου όρους) , η Σιάτιστα έχει τα 

πλεονεκτήματα του υψόμετρου των 900 περίπου μέτρων και όλη τη 

μελαγχολία και την απομόνωση του απόκοσμου ορεινού τοπίου που την 

περιβάλλει . Και η θέση και το σχήμα της πολιτείας μαρτυρούν την 

εναγώνια προσπάθεια επιβιώσεως ενός οικισμού ανθρώπων κατέφυγαν 

εκεί διωγμένοι από τον τόπο τους . Οι πλαστικές καμπυλώσεις των γύρω 

γυμνών λόφων τονίζουν έντονα το αποτέλεσμα της προσπάθειας τ ου 

ανθρώπου να ριζώσει στον έρημο βραχότοπο . Το λιγοστό πράσινο των 

δέντρων δημιουργεί μια λυρική αντίθεση με το σεληνιακό τοπίο . 

Η Χώρα σιcαρφαλωμένη στην πλαγιά του βουνού Βέλια, περιβάλλεται ωτό άφυτες καμπυλωτές βουνοκορφές. 

Την πολεοδομική διάταξη των σπιτιών και των ελεύθερων χώρων που 

εναλλάσσονται από κάποιον άγραφο νόμο , τη χάραξαν πιότερο η 
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προσπάθεια του μοναχικού στρατοκόπου για μιαν επιλογή του 

μονοπατιού που αφήνει μιαν ανάσα για μια ματιά ένα γύρω στην 

παράξενη ομορφιά του κακοτράχαλου τόπου . Και τα μονοπάτια αυτά με 

τ ον καιρό φράχτηκαν γύρω με τις μάντρες της μακροχρόνιας ιδιοκτησίας . 

Η Σιάτιστα είναι μια πολιτε ί α κομματιασμένη σε δύο , στη χώρα και 

στη Γεράνεια . Σύμβολο της Γεράνειας είναι το παράξενο πρισματικό 

πανύψηλο κωδωνοστάσιο που έρχεται σε αντίθεση με την υποβλητική 

παρουσία των στεγών με τα σκούρα καφετιά χρώματά τους , που γίνονται 

ακόμα πιο έντονα σαν αρχίσουν να λιώνουν τα χιόνια και δημιουργούν 

φανταστικά γεωγραφικά σχήματα στις στέγες . 

Και σήμερα , όταν δρασκελίζει ο 

\ ~ στοχαστικός διαβάτης τα σκαλωτά 
\ καλντερίμια της Χώρας και αποτιμά με 

το μάτι τις αρμονικές όψεις των 

.· σπιτιών και αναμετρά την αντιστοιχία 
·-

των ασβεστωμένων επιφανειών με 

τους σοφά αρμολογημένους τοίχους 

και τις ξερολιθιές με τα χατίλια στις 

μάντρες , μπορεί, μόνον τότε να 

αναπολήσει τα περασμένα χρόνια, 

όπου η Σιάτιστα γνώρισε δόξες που οι 

μνήμες τους είναι βαθιά 

αποτυπωμένες στα μελαγχολικά 

γαιώδη χρώματα που έχουν οι 

ζωγραφιές , οι ξεχασμένες στους 

οντάδες , στις πολυκαιρινές , τις 

"αλφουρσινές" πλουμιστές κασέλες και στις τυραγνισμένες φυσιογνωμ ίες 

των παλιότερων Σιατιστινών . 

Όπως και ο Σιατιστινός έχει κάτι το απροσδιόριστο και τελείως 

προσωπικό στο χαρακτήρα και την ομιλία του , έτσι και η Σιάτιστα έχει 

έναν απολύτως προσωπικό χαρακτήρα , τελείως διάφορο από εκείνον της 

Βέροιας , της Φλώρινας ή της Καστοριάς . Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο 

να διεισδύσει κανένας και να διακρίνει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

προσδιορίζουν το ιδιαίτερο ύφος της σιατιστινής αρχιτεκτονικής και που 



το κάνουν να διαφέρει από όλες τις αντίστοιχες και σύγχρονές της 

αρχιτεκτονικές του ευρύτερου μακεδονικού χώρου . 

Λόγοι πολλοί συντρέχουν στη δημιουργία της ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας μιας πολιτείας . Είναι και "τα συνήθεια" και 

οι άνθρωποι με τις ασχολίες , τις πεποιθήσεις τους και τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα τους . Είναι και ο τόπος και το υλικό , η μορφή και η θραύση 

των λιθαριών. Ακόμα και η μορφή των δέντρων καθώς προβάλλουν στον 

ουρανό και συμπληρώνουν σχηματικά και χρωματικά τις γειτονικές 

αρχιτεκτονικές επιφάνειες . 

Πέρα όμως απ' όλα αυτά κάποια 

τελείως ιδιότυπα μορφολογικά στοιχεία 

και ιδιαίτερες αρχές συνθέσεως 

δημιουργούν τον αστάθμητο εκείνο 

παράγοντα που διαφοροποιεί το 

αρχιτεκτονικό ύφος της Σιάτιστας. Η 

διάταξη των ανοιγμάτων , η σύνθεση με τα 

πλήρη και τα κενά , μια ανεπιτήδευτη 

αδιαφορία για την εξωτερική διαμόρφωση 

που κρύβει το πάθος για τη διακόσμηση 

και της παραμικρής εσωτερικής 

λεπτομέρειας, μ' ένα μεράκι για το 

στολίδι και το πλουμί που βρίσκει διέξοδο 

στους οντάδες και τα σαχνισιά . Και όλα 

αυτά μέσα σε μιαν αυστηρή προσήλωση 
Μεσαίο σαχνισί. 

σ' ένα παραδοσιακό αρχιτεκτονικό τύπο , που μας έδωσε τα κλειδιά για 

μια πλέον εμπεριστατωμένη τυπολογική θεώρηση . Μονάχα η λογική και 0 

στοχασμός Δε βοηθούν στο πλησίασμα της Σιάτιστας. Χρειάζεται και η 

ενακοή των περασμένων και του συναισθήματος η έντονη παρουσία και 

όλων τούτων η συνταύτιση και η πλήρωση της ψυχής σε μια γόνιμη 

στιγμή . 

Οι γραφικές αναλογίες των παλιών αρχοντικών γίνονται πιο προ σι rές 

στο στοχασμό τα φθινοπωρινά δειλινά της Σιάτιστας , όταν ο ουρανός 

σκεπάζεται με απέραντα γκρίζα σύννεφα και σμάρια τα πουλιά πετούν 

βιασ11κά να φωλιάσουν στα δέντρα και στις αστράχες των σπιτιών . Τότε 
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γίνονται πιο γλαφυρές οι σιλουέτες των καπνοδόχων καθώς προβάλλουν 

εναγώνια στον ουρανό . 

Μερική άποψη της Σιάτιστας, με τα αρχοντικά της σκαρφαλωμένα στους λόφους. Στο βάθος δtακρίνεται το 

αρχοντικό Κανατσούλη . 
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ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΙΑ ΤΙΣΤΑΣ 

Για την ίδρυση της Σιάτιστας γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα . Μια 

παλιά παράδοση αναφέρει ότι την περιοχή που χτίστηκε αργότερα η 

Σιάτιστα τη σκέπαζαν δάση . Παρόμοιες όμως παραδόσεις υπάρχουν για 

πολλές πόλεις της πατρίδας μας . Σ' αυτήν την περιοχή ποιμενικές 

οικογένειες συνέπηξαν κάποτε τον πρώτο συνοικισμό που τα όνομά του , 

"Καλύβια" αναφέρεται στον Κώδικα του Ζωσιμά και σ' ένα δημοτικό 

τραγούδι που δημοσίευσε ο μητροπολίτης Ιωακείμ Μαρτινιανός . Μέχρι 

σήμερα κανένα θετικό ιστορικό δεδομένο δεν προσδιορίζει με ακρίβεια 

την εποχή της ανιδρύσεως της Σιάτιστας . Πάντως θα πρέπει να θεωρηθεί 

ως βέβαιο , ότι η Σιάτιστα συνοικίστηκε μετά την τουρκική κατάκτηση . 

Ίσως οι πιέσεις των Τούρκων Κονιάρων , που κατέλαβαν και την πλούσια 

κοιλάδα των Καραγιαννfων, ανάγκασαν τους κατοίκους να καταφύγουν σε 

οχυρώτερα, πιο άγονα και οπωσδήποτε ασφαλέστερα μέρη . Στη νέα αυτή 

θέση, κατέφυγαν και οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών Τσερβtνας και 

πετρ6βου, κατ' άλλους δε αυξάνεται ο αριθμός των χωριών που 

διαλύθηκαν και που οι κάτοικοί τους για ασφάλεια μετοίκησαν στα 

πετροβούνια της Σιάτιστας . Ανάμεσα στα χωριά αυτά ήταν η Τραπεζfτσα , 

η Πέλκα (Πελεκάνος), το Παλαι6καστρο , το Έξαρχο, η Σαρακfνα και η 

Γιάγκοβη (Μεσοπ6ταμο). Σύμφωνα με την άποψη αυτή οι κάτοικοι των 

μεσημβρινών και ανατολικών χωριών συνέπηξαν την Κάτω Συνοικία , τη 

Γεράνεια, αντίθετα οι κάτοικοι των προς βορρά και δυτικών χωριών την 

Άνω Συνοικία, τη Χώρα. 

Αργότερα, μετά τις φοβερές καταδιώξεις των Αλβανών το 1612, η 

Σιάτιστα δέχτηκε και πάλι μετανάστες ιδιαίτερα από την Ήπειρο, τη 

Θεσσαλfα και από άλλα πολλά μέρη , τη Μοσχ6πολη , τη Δάρδα , τη Λάγγα , 

το Σούλι και το Μοριά . Και αργότερα όμως συγκεντρώνονται 01 

κυνηγημένοι από τις εστίες τους ραγιάδες στη Σιάτιστα, όπως οι 

Μοσχοπολίτες μετά την καταστροφή της Μοσχοπ6λεως(αρβανίτικα : 

aοτσκοππ6για , βλάχικα : Βοτσκοππ6λιε), το 1769 . 
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Αρχοvnκό εραvτζόπουλου. Η γωνία της εισόδου. 
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Κάτω. κάτοψη ισογείου. 

Κέντρο, κάτοψη πρώτου ορόφου: Ι . μεmά, 
2. ηλιακός, 3. μπας-οντάς, 4. διάδρομοι, 
5. χειμωνιάτικα, 6. μαγαζί. 

Πάνω, ..:άτοψη δεύτερου ορόφου: 1. ανώι, 2. 
σαχ;νισί, 3. μπας-οντχΧς, 4. καφέ-ΟVtάς, 
5. χ.ειμωνιά.τι.ιcο, 6. μαγαζί, 7. διάδρομοι 
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Η Σιάτιστα είναι από τις μακεδονικές πόλεις που κατ' εξοχήν κατοικήθηκε 

από Έλληνες και που πάντα μιλήθηκε η ελληνική γλώσσα , όπως η 

Βέροια, η Νάουσα (Νιάουστα), η Κοζάνη (Κ6ζισνη) και άλλες . 

Ορισμένοι ετυμολογούν το όνομα της Σιάτιστας από το βλάχικο siat, 

siate , που σημαίνει δίψα , που προήλθε από τη λατινική ρίζα sitis με την 

ίδια έννοια. Άλλοι πάλι έχουν εκφράσει την άποψη ότι το όνομα της 

Σιάτιστας είναι σλαβικό, εκ του θέματος σtτσι του σλαβικού ρήματος 

σέτσιαμ = χωρίζω , κόβω , διαιρώ και της τοπικής καταλήξεως -ιστα , 

Σέτσιστα = πόλις χωρισμένη . Η δεύτερη αυτή ετυμολογία θεωρείται 

ορθότερη και με κάποια ιστορική βάση . 

Και τις δυο πιο πάνω απόψεις αρνείται ο δήμαρχος της Σιάτιστας , 

Μιλτιάδης Στρακαλής, στη μελέτη του "50 tτη ελευθερfας" (1962) . Την 

καταγωγή του ονόματος από το βλάχικο siat που σημαίνει δίψα 

απορρίπτει γιατί "κατά τους χρόνους , καθ' ούς εδόθη η ονομασία , 

υπήρχεν άφθονος ποσότης ύδατος και επαρκής δια τον αριθμόν και τας 

ανάγκας των τότε κατοίκων της" αρνείται επίσης την καταγωγή του 

ονόματος από το σλαβικό ρήμα σέτσιαμ που σημαίνει χωρίζω , γιατί όταν 

χτίστηκαν οι συνοικισμοί δεν ήταν χωρισμένοι αλλά γειτονικοί . 

Αρχοντικό Νεραντζόποuλοu . Ο όροφος ξεχωρίζει από τη λίθινη κατασκwή του ισογείου με περιμετρικό 

ξύλινο αρμοκάλuπτρο. 
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Στ · αρχοντικά της Σιάτιστας ο χρόνος και οι άνθρωποι άλλοτε σεβάστηκαν και άλλοτε <<προσέβαλαν» με 

επεμβάσεις τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. 
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΑ, ΑΠΟΔΗΜΙΕΣ, ΕΜΠΟΡ/0 

Η Σιάτιστα έχει καλλιεργήσιμη έκταση 12 .800 στρέμματα , βοσκότοπο 

70 .41 ο στρέμματα και άχρηστη γη 2 .000 στρέμματα . Για τον πληθυσμό 

της Σιάτιστας έχουμε κατά καιρούς διάφορες πληροφορίες . 

Ο κακοτράχαλος τόπος που αποτέλεσε το καταφύγιο σε χρόνους 

χαλεπούς των κυνηγημένων ραγιάδων από τις ληστρικές επιθέσεις και το 

βάσκανο βλέμμα του δυνάστη δεν μπόρεσε να θρέψει τους κατοίκους της 

Σιάτιστας , που από πολύ νωρίς σκορπίστηκαν στην Ευρώπη για να βρουν 

μια καλύτερη τύχη. 

Οι Σιατιστινοί της εποχής εκείνης που ξενιτεύτηκαν , όπως τόσοι και 

τόσοι άλλοι Μακεδόνες , βρήκαν την τύχη τους στην Ευρώπη με το 

εμπόριο , πλούτισαν σε υλικά αγαθά, αλλά δε λησμόνησαν ποτέ τις 

υποχρεώσεις τους στην πατρίδα και στους συνανθρώπους τους . Οι 

ξενιτεμένοι Σιατιστινοί αγάπησαν τα ελληνικά γράμματα και τα 

καλλιέργησαν γιατί πίστεψαν πως έτσι σπέρνουν το σπόρο της 

Αναστάσεως του γένους. 

Οι περισσότεροι των μεταναστών παντρεύονταν με νέες .από τη 

Σιάτιστα και έτσι ο δεσμός με την πατρίδα τους παρέμενε πάντοτε στενός . 

Στην αρχή οι Σιατιστινοί εμπορεύονταν με την Αυστρία , τη Β . Ιταλία , 

αργότερα στη Ν . Ρωσία , Ρουμανία και Σερβία . Αργότερα στράφηκε το 

εμπόριό τους περισσότερο προς τη Σερβία, τη Γερμανία , τη Ρουμανία και 

την Κωνσταντινούπολη . 

Κατά τα τέλη του περασμένου αιώνα άρχισε η μετανάστευση προς την 

Αμερική . Η απελευθέρωση της Μακεδονίας σταμάτησε πρόσκαιρα το 

ρεύμα αυτό. Μεσολάβησε μετά ο παγκόσμιος πόλεμος . Μετά το 1915 

αρχίζει πάλι η μετανάστευση στην Αμερική . Η κίνηση προς την Ευρώπη , 

μηδενίζεται. Από το 1920 ανοίγεται ένας νέος ορίζοντας για το 

μεταναστευτικό ρεύμα των Σιατιστινών, η Αυστραλία . Μετά την 

απελευθέρωση (1945) σημειώνεται αθρόα πάλι μετανάστευση προς την 

Αμερική . Κατά τη δεκαετία 1945-1955 ο αριθμός των μεταναστών είναι ο 

μεγαλύτερος τον οποίον εμφανίζει η Σιάτιστα από το 1912 . Από το 1955 

άρχισε η μετάβαση στη Δ. Γερμανία , κυρίως γουνεργατών και 
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γουνεμπόρων , με συνέπεια την μείωση της μεταναστεύσεως στην Αμερική 

και στην Αυστραλία . 

Οι πολύχρονες αποδημίες των Σιατιστινών δημιούργησαν ένα μεγάλο 

δημογραφικό και κοινωνικό πρόβλημα . Οι γέροι που έμεναν πίσω , οι 

γυναίκες . τα παιδιά καρτερούσαν πάντα το γυρισμό . Ο μισεμός αυτός 
που συνεχιζόταν για χρόνια, είναι φυσικό να συγκινήσει τη λαϊκή μούσα 

που αφιέρωσε στους ξενιτεμένους και στον καημό του γυρισμού τα πιο 

όμορφα τραγούδια της : 

Κίνησαν τα καράβια τα Ζαyουρισνά 

κfνησιν κι ου καλ6ς μου, πάει στην ξενιτειά. 

Δώδεκα χρ6νους κάνει κι έξι εξάμηνα, 

νούδι γράμμα μι στέλνει, νούδι αντιλουγιά. 

Κι σπού τους δώδεκα κι ουμπρ6ς μι στέλνει ένα μαντήλι, 

μι στέλνει ένα μαντήλι, δώδεκα φλουριά. 

Στην άκρα τπου μαντήλι μ' είχι αντιλουγιά: 

-Θέλεις, κ6ρη μ', παντρέψου, Θέλεις καλουγριά 

Τούρκον άντρα μη πάρειςκι κριματιστείς 

κι κριμστίης κι μένα κι τη μάννα σου. 

Ιδώ, που είμι, κ6ρη μ', μέσα στη Φραγκιά, 

πήρα γυναfκα Φράγκσα, μάγ'σα πιθιρά, 

μαγεύει τα καράβια κι δεν πιρπστούν, 

μάγιψιν κι μένα, δν μπουρώ να ρθω. 

Σύντας κινήσου νάρθου, χι6νια κι βρουχές 

κι 6ντας γυρίζου πίσου, νήλιους ξιστιριές. 

Σιλλώνου τάλουγού μου, ξεσrλλώνιτι 

ζώνοu τάρμστά μου κι ξιζώνουντι. 

Μια γενική εικόνα της εμπορικής κίνησης των Σιατιστινών κατά τον 

17
0 και 

18
0 αιώνα αποκτούμε ερευνώντας τα εμπορικά κατάστιχα που 

βρίσκονται στις βιβλιοθήκες του εξωτερικού, στα Αρχεία της Βενετίας , του 
Παρισιού της Βιέννης, ακόμα και στη Βιβλιοθήκη της Σιάτιστας ή τέλος 
στα διάφορα δημοσιευμένα έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια 

συλλεκτών . 
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ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Οι Έλληνες που αποφοιτούσαν από τη Μεγάλη Σχολή του γένους , από 

την Ακαδημία της Ρώμης , από την Πάδοβα και από τη Φλαγγίνειο 

Ακαδημία της Ενετίας, που ιδρύθηκε το 1621 , επέστρεφαν στην πατρίδα 

και όχι μόνο δίδασκαν στα σχολεία που ιδρύονταν σε διάφορες πόλεις , 

αλλά γίνονταν οι ίδιοι φορείς των νέων ιδεών που επικρατούσαν την 

εποχή αυτή στην Ευρώπη . 

Και πριν από τις αρχές του 17 °u αιώνα λειτουργούσαν σχολεία , σε 

υποτυπώδη κατάσταση βέβαια, σε γειτονικά μοναστήρια , σε απόμερες 

τοποθεσίες και ιδιαίτερα στους νάρθηκες των εκκλησιών . Το όνομα των 

πρωτόγονων αυτών διδακτηρίων του ελληνισμού διασώθηκε στη μνήμη 

του λαού μας , τα είπαν "κρυφά σκολιά" . Φαίνεται πως τα μαθήματα 

άρχιζαν μετά τη δύση του ήλιου και τα ελληνόπουλα συντρόφευαν τα 

βήματά τους με επικλήσεις προς το "φεγγαράκι" για φωτεινές 

διευκολύνσεις στα σκοτεινά μονοπάτια που διάβαιναν για να φτάσουν στο 

"σκολι6", για να μάθουν "τα γράμματα, του θεού τα πράματα" . Στα σχολειά 

αυτά τα ελληνόπουλα διδάσκονταν τα "κολλυβογράμματα" , δηλαδή "τον 

Απόστολο , το Ψαλτήρι, το Ωχταήχι και το Ωρολόγιο '', από τον 

"παπαδάσκαλο " . 

Μιαν ιδέα των διδακτικών βιβλίων που διδάσκονταν την εποχή αυτή , 

στις αρχές του 17°u αιώνα, σχηματίζει κανείς αναδιφώντας τις 

βιβλιοθήκες των μακεδονικών πόλεων και των μοναστηριών . 

Ενδιαφέροντα διδακτικά βιβλία της εποχής αυτής σώζονται στη Σιάτιστα , 

στη βιβλιοθήκη και σε ιδιωτικές συλλογές. 

Τη σημασία που είχαν τα γράμματα για το χριστιανό ραγιά , για το 

Έλληνα, την κατάλαβαν νωρίς οι απόδημοι Σιατιστινοί, που μαζί με τον 

πλούτο που απόχτησαν από το εμπόριο στο εξωτερικό , ευρύνθηκε και το 

πνεύμα τους και φρόντισαν με κάθε τρόπο να λευτερώσουν τους 

αδελφούς τους από τη χειρότερη σκλαβιά, την αγραμματοσύνη . 

Δεν είναι δυνατόν να καθορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια πότε ιδρύθηκε 

ελληνικό σχολείο στη Σιάτιστα . Πρέπει όμως να θεωρηθεί ως βέβαιο , πως 



από τα μέσα του 17°u ' 'ζ αιωνα αρχι ει η συγκέντρωση βιβλίων οπότε 

συνεστάθησαν και τα πρώτα ελληνικά σχολεία. 

Κατά την απελευθέρωση βρίσκουμε τη Σιάτιστα να έχει γυμνάσιο , δύο 

αστικές σχολές , δύο παρθεναγωγεία , ένα νηπιαγωγείο , στα οποία φοιτούν 
1180 μαθητές και μαθήτριες που διδάσκονται από 26 δασκάλους και 
δασκάλες . 

Η Μητρόπολη του Σισανίου ιδρύθηκε το 151 Ο και ως πρώτος 

Μητροπολίτης αναφέρεται ο Λαυρέντιος . Η μεταφορά της έδρας της 

Μητροπόλεως στη Σιάτιστα έγινε το 1679 , όταν ο Μητροπολίτης Πρεσπών 

και Αχριδών ήταν ο Σιατιστινός λόγιος Ζωσιμάς . Η οικοδομική 

δραστηριότητα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής (1610-1800) , 

υπογραμμίζει πιο υπεύθυνα την περίοδο της πνευματικής και εμπορικής 

ακμής στη Σιάτιστα που καθρεφτίστηκε τόσο εύγλωττα και στις οικοδομές 

της εποχής . 

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Κατά τα τέλη του 14° u αιώνα βλέπουμε μιαν έντονη δημογραφική 

μετάταξη. Παλιές πόλεις και κεφαλοχώρια εγκαταλείπονται , άλλα 

βρέθηκαν κοντά στις οδικές αρτηρίες και υπέφεραν από τις επιδρομές 

των Τούρκων και των Αλβανών ενόπλων , άλλα γιατί βρέθηκαν σε 

Πλούσιους κάμπους που αποτέλεσαν τον κλήρο του κατακτητή . Οι 

κυνηγημένοι πληθυσμοί καταφεύγουν στα δασωμένα βουνά , σε 

τοποθεσίες δυσκολοπροσπέλαστες , μακριά από τους δρόμους , κοντά σε 

πηγές και κεφαλόβρυσα . Στην αρχή σκόρπιοι και φοβισμένοι , 

συγκεντρώνονται σιγά _ σιγά γύρω από την πηγή, στον παλιότερο 

πυρήνα. Η προέλευση των πληθυσμών είναι ποικίλη . Υπάρχει συνήθως 

ένας πυρήνας που πληθαίνει με την προσέλευση όλο και νέων φυγάδων , 

άλλοτε Ελλήνων , κάποτε αλβανοφώνων , πάντοτε χριστιανών . Η ελληνική 

γλώσσα επικρατεί τελικά , κάποτε όμως μιλιέται και η βλάχικη . Στο γραφτό 

λόγο όμως επικρατεί πάντα η ελληνική γλώσσα . 
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Οι πρώτοι οικιστές της Σιάτιστας ήταν Κουτσόβλαχοι και ονόμαζαν 

τον τόπο , από την καλή ποιότητα των υδάτων , Buono . Ο συνοικισμός 

αυτός αποτελούνταν από ποιμενικές καλύβες , βλαχοκαλύβες , και λεγόταν 

και "Καλύβια" , όπως αναφέρει και ο Κώδικας της Μητροπόλεως Σισανίου 

και Σιατίστης, ο γνωστός Κώδικας του Ζωσιμά . 

Ο τύπος αυτός της τσοπάνικης , βλάχικης rί σαρακατσάνικης καλύβας 

διατηρείται μέχρι σήμερα στα κράσπεδα της Σιάτιστας , όπως και σε κάθε 

ορεινή μακεδονική κωμόπολη . Παράλληλα με τις κυκλικές αυτές 

κλαδόπλεχτες καλύβες , θα άρχισαν να χτίζονται ισόγεια , ορθογώνια , 

πλατυμέτωπα , λασπόχτιστα (με ωμές πλίθρες) χτίσματα , που θα στέγαζαν 

τους ανθρώπους , τα ζώα και τις ζωοτροφές. Η θέση της εστίας θα 

αποτελούσε τη βασική κτηριολογική λειτουργία στην πρωταρχική αυτή 

μορφή της μακεδονικής κατοικίας . Η μορφή αυτή της πλατυμέτωπης 

πλινθόκτιστης κατοικίας με τη δίρριχτη στέγη , θα εξελιχθεί με τη 

προσθήκη προσκτισμάτων, στην αρχή σε σχήμα Γ , ύστερα σε σχήμα Π , 

ώσπου να αποχτήσει το τόσο χρήσιμο στο ελληνικό κλίμα αίθριο , ακριβώς 

όπως συμβαίνει με τις κατοικίες της Ολύνθου και της Δήλου. Θα πρέπει 

να θεωρήσουμε σαν βέβαιο ότι παράλληλα με την εξέλιξη του αρχικού 

πλατυμέτωπου πυρήνα από άποψη νέων χώρων, θα απόχτησε το αρχικό 

κύτταρο μπροστά ένα προστέγασμα , ένα προστώο , ένα ισόγειο χαγιάτι , 

που είναι τόσο απαραίτητο σ' όλη τη μακεδονική λαϊκή, αστική και 

εκκλησιαστική αρχιτεκτονική . 

Όροφο στα σπίτια αυτά , φαίνεται ότι απόχτησαν μόνο το 17° αιώνα . 

Είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία που διαβάζουμε στη σύντομη αλλά τόσο 

περιεκτική μελέτη του Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου για την Κοζάνη : 'Ό 

Χαρfσης Τράντας, ... άρχισε να χτfζει δfπατα σπfτια και το πιο όμορφο απ' 

6λα που μlχρι το 1911 σωζότανε, γνωστό σαν του "Καρατζtτζου το σπfτι" 

κι' ήτανε ο πρώτος που άρχισε να δfνει αστική μορφή στον καινούργιο 

οικισμ6 . Δημιούργησε ολ6κληρη συνοικfα, τον γκιουλtρ-μαχαλά κι αγορά 

για την πόλη , τη δεντροφύτεψε με πλατάνους, tκανε βρύσες και 

θεμελfωσε το 1664 την εκκλησfα του Άγιου Νικόλα .. ". 

Το παράδειγμα αυτό που αναφέρει ο Παπακωνσταντίνου είναι 

αντιπροσωπευτικό . Δεν έχουμε πληροφορία που να αποδείχνει ότι είχαμε 

διώροφα σπίτια πριν από τις αρχές του 17 °υ αιώνα στην Κοζάνη ή στη 
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Σιάτιστα. Εξ' άλλου τότε δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την 

ύπαρξη τέτοιων κατασκευών. Τότε αναπτύχθηκε το εμπόριο, οι κάτοικοι 

ενδιαφέρθηκαν για την καλλιέργεια των γραμμάτων διόιι γίίρισαν από την 

ξενιτιά με γνώσεις, με παραστάσεις και με θέσεις για μια καλύτερη ζωή , 

απόχτησαν αστική συνείδηση και θέλησαν να ζήσουν πιο άνετα στο σπίτι 

τους και να επιδείξουν τα πλούτη τους . Οι απόδημοι λοιπόν Σιατιστινοί 

που ξαναγίίριζαν στην πατρίδα τους, έχτισαν τα αρχοντικά τους όπως 

ήθελαν και όπως γνώριζαν να χτίζουν τα συνεργεία των μαστόρων , τα 

ισνάφια των Μακεδόνων και Ηπειρωτών μαστόρων . Την επίδραση των 

ξενικών στοιχείων, είτε προέρχονται από εικόνες του ιδιοκτήτη , που θα 

περιορίζονταν πάντως σε ζητήματα λειτουργικά και διακοσμήσεως 

(τοιχογραφίες), είτε σε γνώσεις που αναφέρονταν στα συστήματα 

κατασκευής και στις αρχιτεκτονικές μορφές, τη βλέπουμε παντού . 

Αρχοντικό Κανιιτσούλη . 
Τμήμα της τοιχογριιφίας 

του χειμωνιάnκου οντά, 
με κ-ύριο Οέμα την 

φροδίτη . 
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Τμήμα τοιχογραφία.ς με ένα ωιό τα προσφιλή στους 

Σιατιστuίους θέματα (ξακουστές πολιτείες της Ανατολiις και 
τηςΔΟΟης). 

Τμήμα τοιχογραφίας με εμφανή την επίδραση του 

ευρωπαϊκού μπαρόκ. 

ένα βερμιγιόν και το ροζ (πεμπέ) . 

Όπως θα δούμε 

αναλυτικότερα παρακάτω , οι 

τοιχογραφίες είχαν συνθέσεις 

εμπνευσμένες από τη ζωή των 

εμπόρων στην Ευρώπη , ιδιαίτερα 

τονίζονταν πόλεις και λιμάνια της 

Αδριατικής και της Μαύρης 

Θάλασσας . Ιστορούνταν σκηνές 

από την ελληνική μυθολογία και 

τα θέματά τους ήταν περιγραφικά 

και διδακτικά . Η μορφολογία των 

τοιχογραφιών 

απομίμηση του 

μπαρόκ . Τα 

αποτελε ί 

ευρωπαϊκού 

ξυλόγλυπτα-

χρυσωμένα, αχρύσωτα και 

χρωματιστά ακολουθούν την 

παράδοση των βυζαντινών 

τέμπλων , είναι κάπως ΠΙΟ 

"κεντητά" ή "σκαλιστά" στον αέρα , 

με θέματα εξευρωπαϊσμένα , με 

αγγελάκια σε ποικίλες στάσεις και 

κινήσεις που προβάλλουν μέσα 

από πλοχμούς, γιρλάντες και 

στεφάνια, αχιβάδες και άλλα 

σύμβολα του μπαρόκ και του 

ροκοκό . Τα τ,αβάνια πολύ συχνά 

επηρεάζονται από 

μουσουλμανικούς καννάβους και 

ρομβοειδή ή αστεροειδή 

αραβουργήματα . Στα ταβάνια τα 

χρωματιστά 

παρουσία 

είναι 

των 

έντονη η 

τούρκικων 

χρωμάτων , το λαχανί , ένα λαδί , 

ένα κόκκινο σαν σκούρο μίνιο , 

Η επίδραση αυτή που παρατηρείται και στα ταβάνια των εκκλησιών 

της εποχής, οφείλεται στη θητεία των ισναφιών στα τούρκικα τζαμιά ή 

αρχοντικά . Εξ' άλλου στον τομέα αυτό δεν είχαν μπροστά τους άλλα 

πρότυπα παρά αυτά που αναφέρονταν στην οικοδομική δραστηριότητα 
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του κατακτητή , στα τζαμιά , στα κονάκια του , στα περίπτερό του , στις 

βρύσες , στα μπεντεστένια και στα καραβανσεράγια του . 

Η βυζαντινή παράδοση αναφέρεται απόλυτα στην αρχιτεκτονική και 

ιδιαίτερα στα συστήματα δομής , τρόπος χτισίματος , ιμαντώσεις (χατiλια) , 

ξύλινες κατασκευές , κονιάματα (ασβεστοκονίαμα και κουρασάνι) , στη 

θολοδομία (στις εκκλησίες) , στη διαμόρφωση των παραθύρων , των 

υπερθύρων κ . τ . λ . Ακόμα και οι μορφές της νέας αρχιτεκτονικής , που 

άνθισε από το 17° μέχρι τον 200 αιώνα και που σαν νέα αρχιτ ε κτονική 

είναι πρωτότυπη, δεν φαίνεται να έχουν επίδραση από τούρκικα πρότυπα 

γιατί δεν υπάρχει διαμορφωμένη πρωτότυπη τούρκικη αστική 

αρχιτεκτονική το 13°, 14° ή 15° αιώνα . Ο τούρκικος λαός , καθαρά 

πολεμικός και από ιδιοσυγκρασία αντιεμπορικός , αντικαλλιτεχνικός και 

ιδιαίτερα αντιεικονικός (μια τροχοπέδη που οφείλεται στη θρησκεία του , 

που απαγορεύει παραστάσεις με εικόνες ανθρώπων), δεν καλλιέργησε 

μορφές οικοδομικές δικές του , γιατί δεν ήταν δυνατό κάτι τέτοιο , μια και 

ήταν λαός περιπλανώμενων σκηνιτών . 

Αρχοντικό Πουλκίδη . Τμήμα από τον εσωτερικό διάκοσμο . 
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Αρχοντικό Νεραντζόπουλου. Τμήμα του διάκοομου με θέμα το δικέφαλο αετό πάνω από τη μονή της Αγίας 

Λαύρας. 
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Η εξώθυρα του ισογείου 

στο αρχοντικό Κανατσούλη. 

Αυλόθυρα με ενίσχυση από 

θυροκάρφια. 

Στην εξώθυρα της αυλής, στην εξώθυρα το αρχοντικού και κάποτε στη 

θύρα του μαγαζιού, υπάρχει εσωτερική αμπάρα, διάδρομος όπως τον 
ονομάζουν στη Σιάτιστα. Η εξώθυρα και η θύρα του κελαριού, κλείνουν με 

το μάνταλο, ένα ξύλο που είναι καρφωμένο από τη μια του άκρη στο 
κεφαλάρι της πόρτας και που πέφτει μόλις κλείνει . Από μιαν αλυσίδα 
κρέμεται ένα ειδικό μακρόστενο σιδερικό που μ' αυτό σηκώνει κανείς τον 

μάνταλο για να ανοίξει την πόρτα . 
Στην αυλόθυρα υπάρχει ένα σκαλιστήρι, το κουδούνι της εποχής 

εκείνης, γύφτικο κι αυτό όπως κάθε τι σιδερένιο, από τα καρφιά των 
πατωμάτων μέχρι τα κάγκελα (τις σιδεριές) των παραθύρων, από τα 
τρίποδα, τις παραστιlς των τζακιών, μέχρι τις κλειδαριές. 

Η κάσα της Θύρας αποτελείται από το κατώφλι, τα μπ6για και το 

κεφαλάρι. Οι εσωτερικές Θύρες είναι συνήθως όλες περαστές με ξύλινα 
καρφιά, τα τσιβιά. Οι λεπτομέρειες των θυρών αυτών είναι το περβάζι, τα 

· φουρούσια, τα καμάκια και τα μπ6για. Οι νταμπλάδες έχουν γύρω κορδόνι 
που κατασκευάζεται (τραβιέται) με το αρμουδf. Και οι πόρτες αυτές 
τελειώνουν στο κεφαλάρι. Πολύ συχνά το κεφαλάρι διαμορφώνεται 
τοξωτό, άλλοτε ξυλόγλυπτο διάτρητο χρυσωμένο, σκέτο ή ζωγραφισμένο. 
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Με την ίδια τεχνική γίνονται και τα πλούσια κιονόκρανα στα κολονάκια , 

ιδιαίτερα του ντηλιακού , αλλά και άλλων καλών οντάδων. 

Οι .παλιές εσωτερικές θύρες, όταν μάλιστα είναι κρυφές, 

κατασκευάζονται όπως οι επενδύσεις των τοίχων, όπως οι μεσάντρες , 

όμοια δηλαδή με τα φαρσώματα (τα σανιδώματα) των τοίχων, από μικρά -

μικρά νταμπλαδάκια που συνταιριάζονται · μεταξύ τους σε ορθογώνια , 

όρθια ή πλάγια και τετράγωνα σχήματα , για να μη σκεβρώνουν . 

Αρχοντικό Κανατσούλη. Η γωνία της εισόδου. Η διακόσμηση στη λευκή επιφάνεια του ορόφου μιμείται 

ανισόδομη τοιχοποιία 

22 



[ .. ...... .. . 

. . ί 

Λ' CΙΡΟιrο:ι: : .... .. . 

'---'~· ~· -L-- _ ..... _ ..... .. . . 

ί ........ ·- -----·······-···· 

r-··- ·., 
. ι ι 
············ ···-···-·····-······· ·-···-····; ~ ! 

~ ! .. ------··-
; 
ι 
1 

··· ············ 

Αρχοντικό Κανατσούλη. 

23 



οι ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

Στη Σιάτιστα δεν έλειψε η πέτρα. Όλος ο τόπος είναι βράχια και 

λιθάρια. 

Τα θεμέλια δεν προχωρούσαν πιο βαθιά από 0,60 - Ο, 90 μ. Υπάρχει 

ακόμα ανάμνηση ότι γνώριζαν παλιά ως συνδετικό κονίαμα το κουρασάνι 

και θυμούνται την κατασκευή του με κεραμίδι τριμμένο, ασβέστη και 

γιδότριχα . 

Το χτίσιμο γίνεται με ασβεστολίθαρα και πολύ λίγη λάσπη που την 

εμπλούτιζαν με λίγο ασβέστη . Με τον καιρό ξεπλένονται οι αρμοί και 

δίνουν έτσι την εντύπωση της ξερολιθιάς . Οι τοιχοποιίες με τη μορφή 

αυτή αποκτούν μιαν ιδιαίτερη γοητεία με το σκιοφωτισμό των αρμών, το 

έντονο φαιό χρώμα των λιθαριών και το σκούρο καστανό των 

Αρχοντικό Κανατσούλη. Διακρίνονται τα χατίλια που διατρέχουν τη 
λιθοδομή, ανακουφίζοντας το φορτίο της. 

ξυλόδεσμων, που δεν είναι 

πάντα οριζόντιοι αλλά 

ακολουθούν πολύ συχνά τις 

φυσικές καμπυλώσεις των 

ξύλων, όπως στο 

μαντρότοιχο του αρχοντικού 

του Αν. Στεργίου. Στις 

τοιχοποιίες των 

νοικοκυρόσπιτων τα 

διαστήματα καθ' ύψος, που 

μεσολαβούν τα χατfλια, οι 

οριζόντιοι ξυλόδεσμοι, στην 

εξωτερική και την εσωτερική 

πλευρά της τοιχοποιίας είναι 

περίπου 1, 00 μ. και δένονται 

μεταξύ τους με μικρότερα 

κάθετα ξύλα, κατά 

διαστήματα, έτσι ώστε να 

σχηματίζεται μια σχάρα. 
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Φροντίζουν πάντα, τα λιθάρια προς τις εξωτερικές πλευρές να είναι 

μεγαλύτερα και παραγεμίζουν τα κενά με μικρότερα λιθαράκια . Δεν είναι 

βέβαια πολύ καλή η κατασκευή και γι αυτό παρουσιάζει ρωγμές και 

γκρεμίζονται κάποτε κομμάτια του τοίχου, ιδιαίτερα αν υγραίνεται από 

κάπου ψηλά. Σε καλά κατασκευασμένες ξερολιθιές και χατίλια οι 

ξυλόδεσμοι στις γωνίες του κτηρίου δεν συναντιούνται στο ίδιο επίπεδο, 

αλλά τοποθετούνται σε διαφορά ύψους ενός ξύλου , ώστε να γίνεται 

Καλύτερα η έδραση και προπαντός να φτάνουν οι άκρες των ξύλων στην 

εξωτερική πλευρά, για να προφυλάγονται από το σάπισμα . Σε αντίθετη 

περίπτωση η συνάντηση θα γινόταν κατά τη διαγώνιο και συνεπώς οι 

άκρες τους δεν θα επικοινωνούσαν με την ατμόσφαιρα. Με το σύστημα 

όμως που εφαρμόζεται δεν διακρίνονται μόνο τα κεφάλια των ακρινών 

ξυλοδέσμων, αλλά και μικρά παράλληλα ξύλα που αφ ενός μεν 

Καλύπτουν το κενό που δημιουργείται μεταξύ των ακρινών ξυλοδέσμων , 

αφ· ετέρου δε δημιουργούν 

την έδραση και την κάλυψη 

των χατιλιών. Την ίδια 

περίπου διαμόρφωση 

ακολουθούν τα ξύλα και στις 

φαλ τσογωνίες (αποτμήσεις 

των γωνιών) που είναι μια 

Πολύ παλιά συνήθεια που 

προέκυψε απ' τη στενότητα 

του χώρου στις 

καστρογυρισμένες πολιτείες, 

για να διευκολύνονται τα 

φορτωμένα 

περίπτωση 

ζώα. 

αυτή 

Στην 

οι 

συναντήσεις των ξυλοδέσμων 

δημιουργούν διάφορα 

Πρισματικά σχήματα, τους 

ννωστούς σταλαχτίτες. Οι 

ννωστοί μας σταλαχ rί τ ε~ , σ ι 

σκαλισμένοι πάνω στους 

Απότμηοη γι»v!α~. 
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πωρόλιθους ή φτιαγμένοι με κονίαμα στη στέψη των αποτμήσεων στις 

γωνιές των στενών καλντεριμιών, έχουν την καταγωγή τους στην αρχική 

ξύλινη κατασκευή, όπως τόσες και τόσες άλλες μεταγενέστερες μορφές . 

Την ίδια αρχική καταγωγή έχουν και οι σταλαχτίτες της μουσουλμανικής 

αρχιτεκτονικής. Ξυλόδεσμοι επίσης υπάρχουν, συνήθως, και στο ύψος 

των δοκαριών του πατώματος. Μια άλλη σε.ιρά ξυλοδέσμων υπάρχει 

Πάντοτε στο ύψος της ποδιάς των παραθύρων . Επάνω σ ' αυτή στηρίζεται 

η κάσα των παραθύρων και πάνω από το υπέρθυρό τους στηρίζεται η 

επόμενη σειρά των ξυλοδέσμων . 

Οι ξυλόδεσμοι ποτέ δεν επιχρίονται εξωτερικά έστω και αν σε κάποια 

παραδείγματα, όπως στου Βοϊδομάτη, αρμολογείται η τοιχοποιία . Και 

όταν όμως συμβαίνει αυτό, ποτέ δεν καλύπτεται όλη η επιφάνεια των 

λιθαριών. Και τα αρμολογήματα όμως αυτά με ασβεστοκονίαμα είναι έργα 

σύγχρονης εποχής . Στη λαϊκή μακεδονική αρχιτεκτονική μεταχειρίζονται 

ασβεστοκονίαμα μόνο στην εξωτερική επίχριση του τσατμά και εσωτερικά 

στους μπαγδατ6τοιχους. 

Στα σημεία της οικοδομής που προεξέχουν σαχνισιά ή το αναγκαίο , 

επειδή ακριβώς η τοιχοποιία πρέπει να είναι πιο ελαφριά, γιατί στηρίζεται 

στην προέκταση των οριζόντιων δοκαριών του πατώματος, εφαρμόζουν 

ένα μπαγδατί και κάποτε τσατμά. Η κατασκευή του τσατμά γίνεται από 

Κάθετα καδρ6νια με οριζόντια και διαγώνια επίσης αντιστηρίγματα που 

παραγεμίζονται με ωμές πλίθρες . Η κατασκευή αυτή είναι ελαφριά, γερή, 

αντισεισμική και αντέχει σε κάθισμα των θεμελίων . Τα διαχωρίσματα 

γίνονται πάντοτε με μπαγδατί (μπαγκντατί) που κατασκευάζεται απλά αν 

καρφώσουμε πυκνά _ πυκνά πtλλες, πηχούλες οριζόντιες σε κάθετα κατά 

αποστάσεις στηρίγματα, και επιχρίσουμε την κατασκευή με λάσπη 

εμπλουτισμένη ίσως με λίγο ασβέστη και άχυρο . Οι αποστάσεις που 

αφήσαμε ανάμεσα στις οριζόντιες πtλλες χρειάζονται για να εισχωρήσει 

το κονίαμα κα ι να δέσε ι με την ξύλινη κατασκευή . Η λάσπη αυτή έχει 

διατηρηθεί πολύ καλά. Ακόμα κ α ι σήμ ε ρ α όταν την βρ έξ αμ ε δε ν δ ι α λυ ότα ν 

εύκολα . Μια άλλη μέθοδος κατασκευής ελαφρών διαχωρισμάτων γίνεται 

από λεπτά κά θετα κλ αρ ι ά που πλ έ κονται ανάμεσά τους βέργες τσιτιάς και 

που την ονομάζουν στη Σιάτιστα μπαργκί. 
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Η ελαφριά κατασκευή του σαχνισιού. Μέσα σε ξύλινα τελάρα μπαiνουν μακρόστενα ψημένα τούβλα, με 

οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες στρώσεις. 

Και στη Σιάτιστα απαντήσαμε ξύλινα κολονάκια στις γωνιές των 
τοίχων, όπως συνηθίζονται στην 'Εδεσσα και στη Φλώρινα, αρκετά συχνά 
στις γωνιές των σαχνισιών, σπανιότερα όμως στις επίπεδες χωρίς 
προεξοχή επιφάνειες των ορόφων, όπως στα αρχοντικά Γ. Τσίτσα και Δ. 

Λιούκα . 

Σε μερικά αρχοντικά της Σιάτιστας παρατηρούμαι επιβιώσεις μιας 
παλιότερης αρχιτεκτονικής που έχει ρίζες στο Βυζάντιο, όπως στο 
αρχοντικό του Αλεξίου στη Γεράνεια. Τα παράθυρα εδώ έχουν τοξωτό 

· υπέρθυρο, είναι μικρά, με μεγάλους μονολιθικούς λαμπάδες που το 
κατωκάσι τους όμως πατάει επάνω σε οριζόντιο ξυλόδεσμο και δένεται 
εγκάρσια με γερές κλάπες. Στην περίπτωση αυτή τα λιθάρια της 
τοιχοποιίας είναι ορθογώνια, σωστοί κυβόλιθοι. Στην τοιχοποιία 
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επικρατούν τα πλήρη και τα ανοίγματα είναι μικρά και σπάνια ώστε όλη η 

κατασκευή να αποπνέει έντονα φρουριακό χαρακτήρα. Η θύρα της 

εισόδου στο αρχοντικό είναι χαμηλή με οξυκόρυφο (μουσουλμανικό) τόξο, 

τοποθετημένη όπως πάντα στην εσωτερική γωνία που σχηματίζει το Γ της 

κατόψεως και επάνω δεξιά της υπάρχει ένα παράθυρο για τον έλεγχο της 

προσπελάσεως. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, τα τμήματα της προσόψεως που 

βρίσκονται σε προεξοχή (εν προβόλω), τα σαχνισιά, αποτελούν 

ουσιαστικά μια καθαρή ξύλινη κατασκευή . Τα τμήματα που μεσολαβούν 

ανάμεσα στα παράθυρα γεμίζονται με τούβλα ή ξυλαράκια οριζόντια και 

διαγώνια και άφθονο κονίαμα, όπως στα αρχοντικά του Πουλκ ίδη και του 

Τζώνου. Συνήθως η κατασκευή αυτή επιχρίεται με ένα λεπτό και δυνατό 

ασβεστοκονίαμα που επάνω του υπήρχαν κάποτε διακοσμητικά σχέδια, 

μιμήσεις ορθομαρμαρώσεων ή πλινθοπερίκλειστων κατασκευών, όπως 

στο αρχοντικό του Τζουρά, ακόμα και πλαίσια με τεθλασμένα ή μπαρόκ 

Τόξα που φιλοξενούσαν τη χρονολογία ανιδρύσεως του αρχοντικού. Πολύ 

συχνά τα ψημένα τουβλάκια που χρησιμοποιούνταν για να γεμίσουν τον 

τσaτμά διατάσσονταν διαγώνια, σύμφωνα με ένα διακοσμητικό σχέδιο, και 

αφήνονταν ανεπίχριστα, και μάλιστα αυτό συνέβαινε στα πλουσιότερα 

αρχοντικά, όπως εις του Πουλκίδη και της Σανούκως. 



Ο ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ Ο/ΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ Η ΣΤΕΓΗ 

Εκτός από τις οριζόντιες στρώσεις της εξωτερικής τοιχοποιίας που 

αναφέραμε, τα χατίλια, τους ξυλοδέσμους, , βλέπουμε, στον όροφο 
ιδιαίτερα , θ , , , 

• κα ετα εσωτερικα δυναμωματα στις γωνιες, στις προεξοχές στα 

σαχνισιά τα μπ6για. Τα χατίλια λοιπόν, τα μπ6για, τα ανώφλια και τα 

κατώφλια των δρύινων θυρών, οι τσατμάδες, τα μπαγδατιά, τα πάτερα, τα 

ντιρtκια, τα σανιδώματα - παντού είναι φανερή η παρουσία του ξύλου . Η 
ξύλινη αρματ , , λ , , , 

ωσια της κατασκευης συμπ ηρωνεται επισης με τις μεγαλες 

ΥΡιντιές, με τα ξύλινα δοκάρια που στηρίζουν τα σανίδια του πατώματος, 

με τα ξύλινα κλιμακοστάσια, από τις νταμπλαδωτές μεσάντρες, τα 

ντουλάπια, τα ταβάνια και ιδιαίτερα από τη στέγη, το τσατf. 

Οι γέροι διηγούνται ότι τις γριντιές τις έφερναν από τα γύρω 

δασωμένα βουνά της Σιάτιστας. Τους έκαναν μια τρύπα στην άκρη και 
περνούσαν σχοινί για να τα σέρνουν τα βόδια. Τέτοιες τρύπες 

διακρίνονται και σήμερα στις γριντιές της στέγης και του πατώματος. Η 
μέθοδος αυτή είναι τόσο παλιά, όσο και η τέχνη του ανθρώπου. Παρόμοια 

ξύλα με τρύπες απ' όπου περνούν σχοινιά και που τα σέρνουν στα 

ποτάμια με καΊκια και στην ξηρά με βόδια θαυμάζουμε στα ανάγλυφα που 

κοσμούσαν άλλοτε το ανάκτορο του Σαργκών στη Χορταμπάντ. Γριντιές 

με τρύπες στις άκρες, όπως στις βελόνες του ραψίματος, διακρίνουμε και 

στις στέγες των παλιών εκκλησιών της Μακεδονίας που μερικές 

Χρονολογούνται από τις αρχές του 15°υ αιώνα. 

Στη στέγη, οι γριντιές που σχηματίζονται τα δαζιά, τα ζευκτά, καθώς 

και Κάθε άλλο δοκάρι, ανάλογα με τη θέση του, έχουν και το κατάλληλο 

όνομα. Αρχίζοντας από κάτω προς τα επάνω έχουμε τα νταμπάνια, τους 

Παπάδες , τις αγκαλιές, τα μακάσια _ που προεξέχουν και σχηματίζουν το 

σιτσάκι ή παραπέταγμα, το τμήμα δηλαδή της στέγης που προεξέχει , πέρα 

από τις αστράχες _ εγίνονταν από "αδρέενα κυριστ6ξυλα" . Στην κορυφή 

μπαίνει ο κουρφιάτης. Από τις δυο άκρες του κουρφιάτη ξεκινούν οι 

μαχιtς . 
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Αρχοντικό Ν . 
ro οικΟδ . ερανrζοtrουλου. Διακρίνεται η κατασκευή του τσατμά και εξωτερικά. Η στέγη προεξέχει γύρω από 

ομημα και ξετυλίγεται σαν δαντέλα. 

Σε όποιο σημείο της στέγης συναντιούνται δυο επιφάνειες και 
σχημΟτίζοu 

ν αμβλεία γωνία με τα σκέλη προς τα επάνω, δημιουργείται το 
σεrτάν - . 

ουΑουκι , δηλαδή το διάβοΛο - ουΛούκι . Εκεί συγκεντρώνονται τα 
νερά τ 

ης βροχής και τρέχουν προς την σστρtχσ, όπου είναι στερεωμένη η 
σοvΡκα Α • 

· πο τη σούρκσ φθάνουν τα νερά στο ουΛούκι και από εκεί στο 
ΥΚιpfζι ( , 

υπονομο) με κιούνγκισ . Στη σκεπή που είναι σκεπασμένη με 
βuζαντιν · • , , , 

α κεραμιδια (καπάκια και ουΛούκισ) βγαινει κανεις απο το φtγγο 
ΊΤοu στη 8, 

εροια τον ονομάζουν σμπστζά ή παπσφfγκο . 
Όταν · 

εμπαινε η στέγη, όταν τέλειωνε το τσατί, φίλευαν τους 
μαΡαγκ · 

ους με διάφορα δώρα και μπσχτσfσισ. Έρχονταν οι συγγενείς και 
οι φίλο , 

ι, 0 Καθενας με το ρεγάλο του - πουκάμισα, μαντήλια , κάλτσες, 
Τρόφιμα , , 

• κρασι - και αφού μαζεύονταν όλοι, ανέβαινε ένας μαστορας στη 
σr · 

εγη και φώναζε για τον καθένα ονομαστικά ορισμένους στίχους. 
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Καλώς 6ρισεν ο κ. (το 6νομα του δωρητή) 

Μαζί με το ρεγάλο του 

Εφιλοτίμησε το αφεντικ6 

Και φιλοδώρησε τους μαστ6ρους. 

Ο Θε6ς να τον αξιώνει να κάνει κι αυτ6ς μεγαλύτερο . 

Ο Θε6 να τον αξιώνει να πηγαίνει στον Άγιο Τάφο . 

Να πάει με υγεία, να έλθει με ευτυχία. 

· Όσα λουλούδια του Μαγιού και φύλλα απ6 τα δέντρα, 

Οσ' άστρα έχει ο ουραν6ς και άμμος της θαλάσσης, 

Τ6σα καλά να του δώσει ο Θε6ς και στο γιαπί που κάνουμε 

Πέτρα, ξύλο και καρφί να μη ραίσει, 

Κι, ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρ6νια να ζήσει. 

Το αρχοντικό του Αλεξίου παρουσιάζει τα παλιότερα μορφολογικά 
στοιχεία Ε' 

· ιναι δύσκολο να δεχτούμε την πληροφορία των ενοίκων ότι 
άλλοτε 

το αρχοντικό είχε όροφο γιατί δεν εμφανίζονται στην κάτοψη οι 

1Τροϋ1Τοθέσεις εκείνες που δικαιολογούν μια τέτοια λύση, όπως η θ έ ση 
του λ 

κ Ψακοστάσιο υ και η διαμόρφωση μετζοπατώματος. Και στην 

1Τεpί1Ττωση όμως που 
θα είχε όροφο δεν θα επηρεαζόταν το αρχαϊκό του 

ύφος 1Του 'λ , ο , 
, α λωστε, του το προσδίδουν άλλα στοιχεια . χαρακτηρας 

οuτ, 

ος της αρχαϊκότητας οφείλεται ιδιαίτερα στις βαριές του αναλογίες, 
την ισοδο , , , , 

μικη μορφή της τοιχοποιίας, στα μικρα και κανονικα παραθυρα 

ΙJε τις , λ ' Χαμηλες αναλογίες, τους μονολιθικούς λαμπάδες και τα ιθινα 
ΤΟξω , 

τα υπέρθυρα. οι σιδεριές των παραθύρων τονίζουν ακόμα το 
φροuριακ' ' ' 

ο χαρακτήρα της οικοδομής. Στα σχέδια των οψεων εχει 

ΟΊΤοκατασταθεί η αρχική μορφή των παραθύρων - όπου τούτο ήταν 
δuνα , 

το - εκτός από τα μεγάλα παράθυρα του ισογείου που ανοίχτηκαν 
1Ταλιότερα , , 

και λησμονήθηκε μορφή των προηγουμενων ανοιγματων. 

Μεγάλο 
ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η διαπίστωση των διαδοχικών 

στaδίω , , , , 
ν που ακολούθησαν τα βυζαντινά αρχιτεκτονικα προτυπα εως οτου 

ε1Τιβιώ ' Αλ ξ · σοuν στη συντηρητική αυτή μορφή του αρχοντικου του ε ιου. 
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.v 

uρα. Αριστερά κάτοψη ισογείου και δεξιά κάτοψη ορόφου. Αρχοντικό Τζο • 

των ε των 1 7 4 Ο - 1 7 8 Ο χ ρο ν ο λ ο γ ου ντα ι τα πι ο σ π ο υ δα ία, τα Μεταξύ , , 

αντιπροσωπευτικά αρχοντικά της Σιάτιστας. Τότε ακριβώς πιο 

ωνεται η λειτουργία της σιατιστινής κατόψεως και ολοκληρώνεται διαμορφ, 

οπια της όψεως των σιατιστινών αρχοντικών. Η μελέτη των όψεων η ισορρ . 

στα σχέδια των πινάκων μας ικανοποιεί γιατί σ αυτά ιδιαίτερα 
τις αναλογικές σχέσεις ανάμεσα στων μερών τις διαστάσεις. κοτανοούμε 

Στα σχέδια των τομών διαπιστώνουμε την ισορροπία που υπάρχει και σε 
' οχι απ' ευθείας ορατά, μέλη της κατασκευής και που εκφράζει τις άλλα -

εvuπ -αρχουσες "εσωτερικές" αναλογίες. Στις αξονομετρικές τομές 
των 

διδασ -κομαστε τη δομή των 

ττροεξο -χων, των σαχνισιών. 

Στην τυπική, σε σχήμα r 

σιατιστνή 

βpίσκε ται 

σκ· 

κάτοψη η είσοδος πάντα 

στην εσωτερική γωνία του 

ελους. Στην 

OVQλ' υσαμε 

ΤΤροεξοχώ ν. 

τη 

Η 

τυπολογική εξέταση 

διάταξη των 

οργάνωση της 

Προσόψεως θα πρέπει να τονίσουμε 

\\ 
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ότι · νινεται με τ ο βασ · όροφο ικο διαχωρισμό σε δύο οριζόντια 
και στη ν 

τμήματα, στον 

ελαφρ · 0 στοιχε ' ιο, 

υψηλό υπόβ αθρο 

δεν 

από το γεροχτισμένο ανεπίχριστο ντουβάρι , ο 
η μπαγ ατι, ασβεστοχρισμένο . Στο 

ελαφριά υλικα' , τσατμά ' δ · 

του ορόφου άλλοτε 
είναι 

σοβατισμένη και 
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της Ηπείρου 
και ιδίως των πλινθοπερίκλειστων κατασκευών. Στο 

αρχοντικό του Πουλκι'δη, · • · ζ · αναμεσα στους φεγγιτες ειναι ωγραφισμενοι 

Ρόδακες 
μουσουλμανικής επιδράσεως (παρόμοια αφηρημένα 

διακοσμητικά σχέδια συναντούμε σε τούρκικα χειρόγραφα) και ένα πολύ 
ωραία σχεδιασμένο καράβι. Θαλασσινά καραβόσκαρα συναντήσαμε 
ζωγραφισμένα στις εξωτερικές όψεις και άλλων σιατιστινών αρχοντικών. 
Τα Άλ α α αρχοντικά αφήνουν αδιακόσμητη τη λευκή επιφάνεια που 
μεσολαβε' . . . 

ι αναμεσα στα παράθυρα, στις ποδιες και στους φεγγιτες. 

Καράβια, ψεuδοπαράθυρα, ρόδακες, κυπαρίσια και μίμηση πλίθινης κατασκευής, ποικιλία διακοσμητικών 
στοιχεrων 

στην εξωτερική επιφάνεια των σιατιστινών αρχοντικών. 

Τα σαχνισιά του ορόφου δεν προεξέχουν περισσότερο από ένα μέτρο . 

Τα δοκάρια, οι γριντιtς του πατώματος που προεξέχουν και συγκρατούν 
οuσιασ , _ . ό κα'τω από ένα συνδετικό τικα την κατασκευή, αντιστηριζονται απ 

δοκάρι που επάνω του στηρίζονται τα διαγώνια ξύλα με μια περισσή 
Χάρη' έτσι καθώς ανάγλυφα λυγίζουν, σαν μέλη ενός ζωντανού 
οργανισμού, από το αναπάντεχο βάρος της προεξοχής. Σε νεώτερα 

αρχοντικά, όπως του Σασσόπουλου η καμπύλωση των διαγώνιων ξύλων 
αντιστ , , δηγούς εκατέρωθεν, που ηριξεως επενδύεται με δυο καθετους 0 

ακολοueούν τις παρειές των ξύλων - και σκαλίζοντας συνήθως άκομψα 
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μπαρόκ κυμάτια - και επάνω τους καρφώνονται μικρές μπαγδατ6πηχες 
που επιχρίονται . 'Ενα άλλο παράλληλο δοκάρι τοποθετείται στα πατόξυλα 

αυτό στήνεται ο τσατμάς προεξοχής. Συνήθως στο 
και επάνω σ 

εσωτερικό των ή άδ σαχνισιών δημιουργούνται μεντlρια πρωτι ες και η 

Ποδιά των 
τρι .ών παραθύρων βρίσκεται χαμηλά. Στο υπέρθυρο υπάρχει 

ένα άλλο 
δοκάρι που επάνω του στηρίζονται τα γείσα που προεξέχουν 

εσωτερικά (οι π6λrσες). Επάνω στο υπέρθυρο στηρίζονται οι 
ομορφοσ λ . , , το ισμενοι σιατιστινοι φεγγιτες. Θα π έ · α των αναλογιών των 

Ρ πει να τονίσουμε την κομψοτητ 
σιατιστινών σαχvισιών που αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο της όψεως έ~σι 
Καθ· ' δέ ως τονίζονται λευκά, και προεξέχουν από τη βαρια ου τερη 
τοιχοποιία. Το γείσωμα της στέγης που προεξέχει επίσης και δημιουργεί 
μιαν έντονη λεπτή δανδελένια σκιάδα με τα πολλά μικρά δοκαράκια που 
την αντιστηρίζουν και που στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση, όμοια με 
ανάλαφρο ριπίδιο, όλα αυτά αποτελούν τη μοναδική χαρούμενη νότα στη 
συνοφ · ης βάσεως ρυωμένη, κατά τα άλλα, φρουριακή τοιχοποιια τ · 
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ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 

Με τις πό ρτες ασχοληθήκαμε στο κεφάλαιο το σχετικό με την αυλή και 

τις θύρες. Σ το κεφάλαιο αυτό θα μας απασχολήσουν τα ανοίγματα, τα 

παράθυρα της σιατιστινής αρχιτεκτονικής. Σαν πιο παλιά Θεωρήσαμε τα 

παράθυρα του αρχοντικού του Αλεξίου στη Γεράνεια. Τα μικρά αυτά 
ανοίγματα με τους μονολιθικούς λαμπάδες και το τοξωτό υπέρθυρο 

0 η η μεγαλη μαστοριά των Μακεδόνων κουδαρtων. Η ποδιά των Κρύβουν 'λ . 

ν ειναι ξύλινη. Το πρώτο ξύλο είναι το χατfλι, ο ξυλόδεσμος της παραθύρω . 

ιια, που δημιουργεί το οριζόντιο δέσιμο. Επάνω στη σχάρα των τοιχοπο . 

ξυλοδέ σμων τοποθετείται και άλλη μια στρώση που δένεται με τη βασική 
με δυο ξύλινα κάθετα δοκαράκια, τις κλάπες - παρόμοια με τις κλάπες 

που κατά διαστήματα συνδέουν τα χατίλια -

που προεξέχουν στην όψη και συνδέονται 

με τα χατfλια με μια σοφή εντορμία. Επάνω 

στο γερό και ελαστικό αυτό σώμα των 

ξυλοδέσμων 
στηρίζονται ΟΙ μονολιθικοί 

λαμπάδες. Στο σημείο που στηρίζεται 

το 
ημικυκλικό τόξο μεσολαβεί 

επάνω τους 

άλλη στρώση ξυλοδέσμων με κάθετες 
κλάπες. Στη γένεση του τόξου, η έδρασή 
του είναι πάντοτε οριζόντια, καταβάλλεται 
δε προσοχή ώστε στην κορυφή του τόξου 
να τοποθετείται κλειδf (Θολίτης), αλλά να 
είναι και αρμός (κατά το Δυτικό σύστημα 
δομής). Στη μέσα, την εσωτερική, περασιά 

λαμπάδων 
Θολιτών και των 

των 

δημιουργείται η εγκοπή (η υποδοχή) της 
κάσας που εξωτερικά προσαρμόζεται επάνω 
της η σιδεριά και εσωτερικά τα κανάτια ή τα 
τζαμ 'λfκισ. Την ίδια χαρακτηριστική σιδεριά 
έχουν όλα τα παράθυρα των περισσοτέρων 
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αρχοντικών της Σιάτιστας . Π 
ραγματικά στη Σιάτιστα υπάρχουν πολύ 

όμορφες 
σιδεριές 

και ιδιαίτερα 
στα 

0Ρχοντικά 

Πουλκίδη 

Μανούση. 

σιδεριές 

και 

τοn-οθετούνται 

n-αράθυρα 

του 

του 

Οι 

αυτές 

στα 

για 

λόγους 
ασφάλειας, 

άλλοτε · 
εξω περασιά 

Και άλλοτε 
σε 

Ίrροεξοχ. 
η, 

στα 

Ριχτά παράθυρα . 

Την ίδια μέθοδο 
κατaσκευη'ς 

και 

Αρχοντικό Μανούση. 

Ίrpοσαρμο , 
γης της κάσας στην τοιχοποιία, που περιγράψαμε στα μικρά 

τοξωτά π , 
αραθυρα του Αλεξίου ακολουθούν όλα τα παράθυρα, με τη 

διαφορά ' 

n-αρ · 
Πως αντί για μονολιθικούς λαμπάδες έχουμε ξύλα. Στα 

αθυρα των 
σαχνισιών 

σωστά ο . 
, σιδερενιος κάνναβος, σε μερικές περιπτώσεις, με το γνωστό 

του ορόφου αντικαθίστανται οι σιδεριές, ή πιο 

ξυλινο π 
ΡΟστατευτικό τrλέγμα. Αναφέραμε ότι τα παράθυρα αυτά κλείναν 

ΙJε ξύλιν . 
. α κανατια που προσαρμόζονταν στην εξωτερική πλευρά της 

Κaσας . 
' εξω από τα ξύλινα κάγκελα με τα απαραίτητα εξαρτήματα. Τα 

σιδερικά .. 
αυτα ηταν τα τσιγγtλια, τα θηλύκια, οι κρικtλες και τα ρεζtδια. 

Το μεγάλο 

Ίraραθύρων με 
μεγάλο άνοιγμα και είδαμε ότι το επεδίωκαν πολύ. Το 

όμως πρόβλημα της οικοδομής ήταν η κατασκευή 

διατrι , 
στωσαμε, εξ' άλλου, στα σαχνισιά του ορόφου, όπου στο σημείο 

aυτ· 0 η ελαφριά κατασκευή, από τσατμά, δεν έφερε υπερκείμενα βάρη 
ε Κ Τ • 

ος από το τμήμα της αρματωσιάς της στέγης . Παρ' όλη τη δυσκολία 
Ίrου τrαρου , · 'λ · θ 

σιαζε στη βαριά τοιχοποιία η κατασκευη μεγα ου υπερ υρου, 
εξ• αιτ· 

ιας των υπερκειμένων βαρών, τα κατάφερναν και στο σημείο αυτό 
και · 
. ανοιyαν μεγάλα παράθυρα, 'όπως είδαμε στο ντηλιακό του Μανούση 
0n-ου 

το Πέτυχαν ενώνοντας τρία παράθυρα, διαλύοντας του μεταξύ τους 
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λαμπ·δ 
α ες σε δυο κολονά~ια, το ένα εξωτερικό και το άλλο εσωτερικό με 

κιο · 
νοκρανα και με ζωγραφιστή στο σοβά μίμηση μαρμάρου. Τα παράθυρα 

aυτ· 
α τα περιγράψαμε στο σχετικό κεφάλαιο όπου ασχοληθήκαμε μάλιστα 

με τις ζωγραφιές των λαμπάδων τους και της κάτω άντιγας των φαρδιών 
υπερθύρων τους . Και σε άλλα όμως παραδείγματα διαπιστώσαμε την 
Προσπάθεια διανοίξεως μεγάλων ανοιγμάτων και σαν παράδειγμα 
φέρνουμε το παράθυρο στο μαγειριό και σ ' έναν άλλο Δ χώρο στο 
αρχοντικό του Σασσόπουλου, στο αρχοντικό του Βοϊδομάτη και ιδιαίτερα 
στο αρχοντικό του Κανατσούλη όπου παρουσιάζονται και πιο τολμηρές 
κατασκευές. 

Αρχοντικό Πουλκίδη . 
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οι ΦΕΓΓΙΤΕΣ 

Οι φεγγίτες τοποθετούνται αξονικά επάνω από τα παράθυρα του 
ορόφου κ -

αι στηριζονται στο οριζόντιο υπέρθυρο που, όπως αναφέραμε, 
απολήγει 

και εξωτερικά και εσωτερικά σε γείσο (πουλίτσα). Η κάτω σειρά 

των παραθύρων δε είχε τζαμ'λίκια, παρά μόνο το ξύλινο πλέγμα ή τη 
σιδεριά , 

για λογους ασφαλείας και σε μέρες κακοκαιρίας έκλειναν με τα 
ξύλινα , 

κανατια. Μοναδική φωτιστική πηγή έμεναν τότε οι περίφημοι 

φεγγίτες, οι φωτιστικές θυρίδες των βυζαντινών. 
Στη Σιάτιστα διατηρούνται οι πιο σπουδαίοι φεγγίτες της Μακεδονίας . 

Στις άλλες πόλεις όπου διασώζεται ακόμη ενδιαφέρουσα λαϊκή 
αρχιτεκτονική, την Καστοριά, τη Βέροια και τα' Αμπελάκια, έχουν 
διασωθεί Πολύ λίγοι φεγγίτες. Οι σιατιστινοί φεγγίτες όμως οι πιο 
Πλούσιο , , 

ι, οι πιο πλουμισμένοι, καταστόλιστοι και με χαρακτα σχεδια σε 

Χρωματιστά ζ , , , ζ , 
τ αμακια. Η τεχνική ήταν απλη. Στα χρωματιστα τ αμακια 

έβαζα -
ν ενα στρώμα "φούμο" (μαύρο χρώμα, καπνιά από τζάκι) και επάνω 

σ· 
αυτό το σκούρο χρώμα σχεδίαζαν μ · ένα αιχμηρό εργαλείο σχέδια και 

επιvραφ, 
ες. Δεν υπήρχε φόβος να φύγει το "φούμο" γιατί, στην έξω 

Περασιά της τοιχοποιίας, υπήρχε συνήθως ένας δεύτερος φεγγίτης με 
απλά σχε'δια , και λευκά τζάμια, που είχε προορισμό να προστατευει τη 
λεπτή , 

κατασκευή του εσωτερικού φεγγίτη. Η ύπαρξη των ελληνικων 
επιγραφ , . , , , , 

ων που καλοτυχίζουν τους ιδιοκτητες η μνημονευουν τα ονοματα 

των "μαϊστόρων", οι παραστάσεις των Αγίων και άλλων λαϊκών συμβόλων 
και σχ , 

ηματοποιημένων δένδρων, δικέφαλων αετών, μαρτυρούν ότι εγιναν 

από Έλληνες, ίσως ντόπιους πασταδ6ρους (γυψάδες) και ότι δε 
μεταφέρθηκαν από το εξωτερικό αφού, άλλωστε δεν ή ταν δυνατό να 
μεταφερθο, 

υν, · το' σο λεπτοκατασκευασμένα 
με τα μέσα της εποχης, 

αντικείμε , 
να. Συνήθως το σχήμα των φεγγιτων ή ταν ορθογώνιο με 

οριζόντια - - - ξ αποληξη επάνω ή με μουσουλμανικο το ο. 
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Φεγγίτης με βιτρώ από το αρχοντικό Νεραντζόπουλου. 
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Τα δ , 
υο φαντώματα που αναφέραμε το εξωτερικό και το εσωτερικό , 

αποτελ , 
ουνται απ, , , 

ο ε να γυψινο οπλισμένο σκελετό που τα διάκενά του 
γεμίζονται 

με χρωματιστά γυαλάκια. Η ποικιλία των βασικών σχημάτων, η 
ομορφιά 

' η σταθερότητα και η κομψότητα της χαράξεως προκαλούν το 
θαυμασμό 

μας. Η κα τασκευή τόσο πολύπλοκων, πολυσύνθετων σχημάτων 
με τόσο λ , 

επτες γύψινες νευρώσεις πρέπει να θεωρηθεί σαν κατόρθωμα 
της εμπειρία 

ς των Μακεδόνων τεχνιτών. Από την εσωτερική πλευρά (που 
βλέπει σ 

το δωμάτιο) χαιρόμαστε την τελειότητα της συνθέσεως . Τα 
Τζαμάκια τα 
γ, επικολλούν από την εξωτερική πλευρά και τα στηρίζουν με 
υψο, για το λ -

ογο αυτό η διατομή μιας νευρώσεως είναι τριγωνική με την 

Κορυφή του τριγω' νου 
προς την εσωτερική πλευρά ( την καλή όψη) και τη 

βάση προ , 
ς τα εξω, για να αποκτά έδραση και σταθερότητα η συγκόλληση 

των Τζαμι , , , 
ων . Η βαση βεβαια δεν ήταν επίπεδη, αλλά δημιουργούσε 

εγκοπές απ, 
0 τις δυο πλευρές, ένα ταυ, για να τοποθετηθούν τα τζαμάκια 

Και να τ 
α συνδέσει. να τα στηρίξει ο γύψος, όπως στα τζαμ Άίκια , 

αργότερ -
α , εμπαινε ο στόκος . 

Η σύνθετη μορφή των σχημάτων που έπρεπε να ακολουθήσουν και τα 
Πολύχρωμα 

τζαμάκια αποτελούσε μιαν άλλη δυσκολία, που την 
υπερνικο -

υσε η επιδεξιότητα των τεχνιτών . Όταν έμπαιναν όλα τα 
γυαλά 

κια, Τότε ο φεγγίτης αποκτούσε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, σαν ένα 
ενιαίο διά , 
, τρητο φαντωμα. Όπως είδαμε στην περιγραφή των αρχοντικών , 
ο που 

παραθέσαμε τις επιγραφές και τις χρονολογίες τους , οι πιο 
ΠΟλ' υτιμοι κ · 18°u αιώνα αι ομορφοφτιαγμένοι φεγγίτες έγιναν στα μεσα του 
στη Σ , 

ιατιστα. Τα πιο πλούσια αρχοντικά, είχαν τους πιο πλούσιους 
φεγγίτες. 

Βασικά 0 
Κεντρικό , 

συμπλεγμα 

σκελετός των φεγγιτών αποτελούνταν από ένα 

και ένα περιθώριο που διαιρούνταν σε μικρότε ρα 
0 Ρθογ -

ωνια . Στου Νεραντζόπουλου , έχουμε δύο τύπους φεγγιτών που στο 
εσωτερ - · 

ικο τους έχουν ή πολυσύνθετες διακοσμήσεις , με συμμετρικο 
Πάντα , . θ ' 
, σχημα , πλοχμούς, κόμπους που μιμούνται στυλιζαρισμενα αν εμια 
η ανeοδ - · - λλ οχεια, άνθη διάφορα στυλιζαρισμένα , γαρυφαλλα, πενταφυ ες 
μαργαρ· Θ ' α 

ιτες Κτλ. Γύρω από το κεντρικό θέμα υπάρχει το περι ωριο με τ 
ορθογώ , ' δ ε 

νια Χρωματιστά γυαλάκια και τα διάφορα διακοσμητικα σχε ια μ 
μεγ· . 
Ά αλη επιδεξιότητα σκαλισμένα και κοντά στη βάση πάντα η επιγραφη . 
λλοτε Πάλι συναντούμε συμμετρικά δυο κυπαρίσσια . 
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Την επιγρ · 
αφη του φεγγίτη την αναγνώσαμε στην περιγραφή του 

αρχοντικού 
του Νεραντζόπουλου. Κανένας σχεδόν φεγγίτης στο αρχοντικό 

αυτό δε . 
μοιαζει με τον άλλο. Στους φεγγίτες αυτούς θαυμάσαμε την 

απλότητα . 
. ' την rελειοτητα του σχεδίου και τα όμορφα χρώματα, μπλε, 

κοκκινο κ , 
αι κιτρινο που ποικίλουν το βασικό λευκό φόντο. Σ' έναν άλλο 

φεγ . 
Vιτη Που , 

Τζ . εχει ως κεντρικό θέμα το ανθοδοχείο , στο αριστερό κάτω 
αμακι έχει , 

χαραχθει ο Αϊ - Γιώργης που σκοτώνει το δράκο. 
Με τους . 

Κ φεγγιτες του Νεραντζόπουλου μοιάζει και ένας φεγγίτης του 
ανατσούλ . 

η. Ενας άλλος έχει ως κεντρικό μοτίβο ένα ορθογώνιο 
Χωρισμένο στα 

τέσσερα μ · ένα σταυρό και στο κέντρο του ένα κύκλο . 
Στην κορυ . . 
. φη δεν εχει το γνωστό οξυκόρυφο μουσουλμανικό τόξο αλλά 
ενα μ . 

πα ροκ αέ rωμα. ·ε νας άλλος φεγγίτης στο αρχοντικό του Κανατσούλη 
αποτελεί . 

μια Πολυ πρωτότυπη σύνθεση και σταθμό στην εξελικτική 
τεχνική 
e· των φεγγιτών, με ένα απλό κεντρικό συμμετρικό διακοσμητικό 
εμα και π λ · • . . 0 υ πιο συνθετους γεωμετρικούς πλοχμους στο περιθωριο . Στο 

αρχοντικό του Μανου' ση , , 
ο φεγγίτης μοιάζει με τον αντιστοιχο φεγγιτη του 

Νεραντζόπουλο υ 
που αναφέραμε με το κεντρικό ανθογυάλι, με τη 

διαφορ, . 
α οτι δ · λλ · εν έχει στο εξωτερικό πλαίσιο τα κυπαρισσια , α α 

ΧΡωματιστά γυαλάκια με ανθέμια . Με το πέρασμα του χρόνου βλέπουμε 
την φθο . , , 

συνεχ ·ζ 
Ρα Που επέρχεται σ' αυτά τα έργα τέχνης οι οποιες καταστροφες 

υπ. 1 ονται διαρκώς και θεωρούμε ως βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια δεν θα 

αρχει κανένας από τους αξιόλογους αυτούς φεγγίτες . Στο αρχοντικό 
του Πο. 

Uλιου στη Γεράνεια σώζονται δυο φεγγίτες που παρουσιάζουν 
ενδια . . 

φερον γιατί διαφέρουν από τους άλλους της Σιάτιστας . Οι φεγγίτες 
αυτοί · 
ά εχουν έντονα διάτρητη τεχνική, με τα γνωστά κυπαρισσάκια και 
λλα λα ... 

ικα σχέδια , μοιάζουν με φεγγίτες μουσουλμανικών τζαμιών και τ ο 
φωτισμ · 
. ενο σαράι στο ελληνικό θέατρο των σκιών στις μεταγενέστερες 
ΟΙJως 

εκδόσεις του , όπου τα σκαλίσματά του είναι πλουμισμένα με 

ΧΡωματιστές ζελατίνες. Στο αρχοντικό του Τζουρά , ένας αξιόλογος 
φεγy · 

ιτης Που σώζεται έχει ως κεντρικό θέμα ένα δικέφαλο αετό με κίτρινα 
Τζαμάκια λ · νο 

στα άλλα πλουμίδια του υπάρχουν τα χρώματα Χ ωροπρασι ' 
μlΤλε λ ' β , .όμως 

' ιγα Κόκκινα και ένα ζεστό κίτρινο Βαλτιμόρης , ρισκεται 
δυσruχ . 

ως σε κακή κατάσταση και γρήγορα θα τον χάσουμε. 

-J.2 



πλαίσια με χρωματιστά τζαμάκια. Στην 

, . 

.i3 



ι 

Φεγγίτης με βιτρώ. 
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ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ οι ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ 

Τα σιατιστινά τζάκια έχουν κι αυτά την ιδιομορφία τους . Γενικά είναι 
ΤΤολuσ • 

Uνθετα με μιαν ορθογώνια υπερυψωμένη βάση από τα σανίδια του 
ττατ · 

ωμαrος. Στο περιθώριο της βάσεως βρίσκονται μάρμαρα με ανάγλυφα 
λαϊκά σχέδ 

ια , ρόδακες , κυπαρίσσια και στις άκρες προς τον τοίχο 
rοττοθετούνται · ά α Η 

συμμετρικά άλλα δυο κάθετα μαρμαρα , τα πυρομ χι . 
βάση του ζ 

τ ακιού έχει ψημένες ορθογώνιες πλάκες που πάνω τους έκαιγε 
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Η σκο · 
υφια ιδιαίτερα παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι πτυχωτή με σοβά και κ.εραJ.Jιδ, 

η aκια και καταλήγει σε οριζόντιο γείσο και επάνω στηρίζεται η 
μικωνι · 

κη σκο, · 
n υφια, οπως στα αρχοντικά του Τζουρά και του /. Κουτούλα. 
aραλλαγέ , , 

ς στη διαμορφωση της σκούφιας παρατηρουμε στο αρχοντικό 
του Τζώνου και στου Μ λ , , , , , 

α ιογκα, οπου δημιουρyουνται ραφια με γυψινες 
Ο7ΤοJ.Jιμήσεις φ , , 

ρουτων. Όλη η κατασκευή είναι ζωγραφισμενη με ανθέμια, 

λουλούδια και μπαρόκ ή ροκοκό κυμάτια, όπως και το υπόλοιπο δωμάτιο. 
Στου Πο , 

Uλκιδη, μάλιστα, ο πλούτος των διακοσμήσεων ξεπερνάει και το 
ξακουστ, , 0 τζακι του αρχοντικού του r. Σβαρτς στ' Αμπελάκια, με κόγχες, 
J.Jε Ονάγλ , 

υφα ανθοδοχεία, φρουτιέρες, όλα χρωματιστα, και ένα πλήθος 
στεφάν 

ια και γιρλάντες που στολίζουν τη σκούφια. Η μορφή όμως των 
Τζακιών αυ · · • έδων των θυμιζει έντονα τη μορφολογια των μιναρ · 
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Οι καπνοδ. απaρα· οχοι αποτελο. ιτητο υν 
( συμπλ' μττοuχαρf) ηρωμα του τζακιού 

το 

δ . Και εδ. εξιοτεχv· ω καμαρώσαμε τη 
ια των στις Μακεδόνων <λαφ . μαστόρων 

κ ροτατες αnνοδ. κατασκευές των 
0 χων τη με τα παράξ ς ενα ανοίγματα 

(αρχοντικά Νε κορυφής 
Ραντζό πουλου διακοσ , Σασσόπουλου) ή τα 

μητικά ανοίγμ ατα για τον καπνό 

Που θυμ'ζ 1 ουν τα παιχνίδια που κάνουν 
οι 

νησιώτες τεχνίτες 
στους 

τrεριστερ . 
ωνες σ Πάντα ' Την Τήνο ή σ1η Σίφνο 

οι αναλογ· . όJΤω ιες ειναι πολύ υψηλές, 
ς στην Κα . •ων σωρια, η δια1ομή όμως 
σιατιστινών καπνοδόχων είναι 

αντίθετα με τις καστοριανές 

συνήθως στρογγυλές. 

τετρ· αvωνη, 

Που είναι 

ΤΑ ΤΑΒΑΝΙΑ 

Οι χώροι Των δωματίων και των διαδρόμων καλύπτονται με ξύλινα 
ταβάνια. Τα σχήματα των χώρων αυτών εfναι δύΟ ειδών. ορθογώνια με 
1Τοικίλες αναλογίες ή τετράγωνα. Άλλοτε πάλι ανάλογα με τη διαμόρφωση 
του γενικού χώρου, λ.Χ· ενός καλού οντά όπου υπερυψώνεται ένα τμήμα 

κατά ένα σκαλοπάτι με rα τυπικά κολονάκια και τα κάγκελα , 
ακολουθεί και το ταβάνι rη διαίρεση και διαχωρίζεται σε δύο τμήματα που 
τα αποτελούν δύΟ 0 ρ0ογώvια ή ένα ορθογώνιο και ένα τετράγωνο. Την 
του 

πιο απΜ μορφή ταβανιού αποτελούσε tνα ορθογώνιο. 
Στις γριντιές, τα δοκάρια της στέγης. κάρφωναν λεπτές σανίδες 

παράλληλες. Στην άκρη υπήρχε ένα λούκι, ένα κοίλο κυμάτιο από 
μπαγδατόπηχες (νrαβανόπηχες) και πεταχτό ασβεσ10κονlα 

μα, που 

..ι8 



επιφάνεια του 

κουμπές ή 

πηχούλες 

τα 
τυπικά 

της Β. Αφρικής . Το 

Τετρ· αγωνο αυτό σχήμα έχει 

Κάπ οτε μεγάλο βάθος και 
εγγράφεται σε άλλα κανονικά 
νεωμ ετρικά σχήματα, ή τέλος 
διαμορφώνεται σε εξάγwνο. 
οκτάγωνο ή σε κύκλο, στrότε 
δημιουργείται ο ψεuτοκουμττές 
Που ιδιαίτερα στη Σιάτιστα 
λέγεται vουφσλ6ς (ομφαλός) . 
Τέτοιοι vουφσλοf υτrάΡΧσυν 
σ οντάδες 
τα ανώγια και στους 0 ντιι<ών · 

των περισσοτέρwν αΡΧ 

τα πηχάκια αυτά τα σκουρtτα. δεν εΙvαι 
εμφανίζουν διάφορες καμπυλώσεις 

επίσημους χώρους. στο κέντρο του 
τετράγωνο σχήμα με πολλά επάλληλα 

p.ρ"J,οvτικό Ινfανούση. Διακοσμημένο ταβάνι του ορόφου. 
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επιμέλεια και δ .ημιουργούνται και πραγματικά 
αραβουργήματα , πλουμισμένα στα κέντρα των 

τα λεπτά πλουμίδια επάνω 
τα ζωγράφιζαν με αυγό. Από 
την ίδια πηγή(πληροφορίες 

των ενοίκων στο αρχοντικό 
του τζουρά) μάθαμε ότι στη 

σκούρων 
σύνθεση 

των 

χρωμάτων μεταχειρίζονταν 

το κίτρινο του αυγού και για 

τα 
ανοιχτά χρώματα 

μεταχειρίζονταν το ασπράδι. 

τα 
χρώματα που 

αποτελούσαν την παλέτα 

των λαϊκών Σιατιστινών 

ζωγράφων ήταν συνήθως το 

χοντροκόκκινο, η Σιένα, η 

κίτρινη ώχρα, ένα πράσινο 

λαδί (μαύρο + ώχρα), 

γαλάζιο (κομπλάτ). μπλε 

σκούρο (πρωσικό ή 

ουλ τραμαρίνα), κίτρινο , 
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Κόκκινο βερμιγ . Και τα ιον , και . 

πη ουμπρα (ψημένη ή ωμή). Πρώτα έβαφαν τα φόντα 

β Χάκια ασι · ' τα γεισώ 
κα ΧΡώ ματα και τα λούκια . Μετά. επάνω σ' αυτά τα 
μεγάλο ' χι ε η συστηματική διακόσμηση που την αποτελΟύσε 

ένα ματα άρ ζ ουκέτ απο ροδακες , ανθέμια, αρμαθιές με καρπούς, 
μ1Τ πλήθος . , Οkόμα αντες και ένα μεγάλο πλήθος λουλουδιών. διακρίναμε 

α , γιρλ · αρχιτεκτονικά τοπία στα γείσα. Ο τρόπος της 
διακοσμητικών αυτών θαμάrων είναι καθαρά μπαρόκ , 
χρώματα . Όλα ήrαν σχεδιασμένα με προσοχή, ποτέ 

και στυλ διaτ · ιζαρισμένα 
Οξεως των 

ΚQθώς 
και τα 

στα μπωτά 
Ελεύe ' και τέλειωναν με γρήγορες αλλά σίγουρες πινελιές. με 

εpο . 
<οι χερι . Η σβελτάδα και γρηγοράδα που έχουν ζωγραφιστεί , αλλά ευχάριστη 

τα ανοιχτά εντ · καλοταιριασμένα 
υπωσ τ η ανάλογη 

ης χαρά ς. Οι vοφαλο' β . . 
lrιo 

/ 

με τα πλούσια αραβουργήματα έρχονται πιο αρεις. εχουν 
σκο · 

lro υρα χρώματα . Δεν είναι όμως μόνο τα πολύπλο κα αραβουργήματα 
υ τους 

τα 

με το σκοπό και τον προορισμό των οντάδων αυτών 
χρώματα . 

στολίζουν , που rους δίνουν αυτή την επιβΜτικόrητα αλλά και 
θαυμ · ασια ανθισμένα 

Vεωμε Τ , ρικα σχ ή ματα που 

κλωνάρια που έχουν ζωγραφιστεί ανάμεσα στα 
δημιουργούν οι ττηχούλες. 
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Ι 

ΙοιQίτερη 
ορόφ Τrροσοχή αξ'ζ 
. ou ότrοu ι ει να δώσουμε στη μελέτη της κατόψεως του 
εxouv /Jε σοφία βλ. 

δη/Jιο επουμε να έχουν εντο.ιχισθεί όλα τα ντουλάπια -
01J'ό Uργηθεί 

rηv το οι γνωστές μακεδονικές μεσάvτρες ή μουσάvτρες, 
βοηe uρκική λέξ 

ητικι;,v η musandira - ακόμα και οι προσπελάσεις των 
εν Χώρων 'Ε ιQίοι · τσι έχουν 
f1α ΙJε σωστή ξεκαθαρίσει όλοι οι χώροι, έχουν γίνει 

ιεράρχηση στις διαφορές ποιότητας των λειτουργιών. ΡQτη 
ΡΟύΙJε 

Κυκλ 
οφοΡίας 

εvQγι;, ' 

τrανrού · . 
οτι εχουν επιλυθεί προβλήματα προσπελάσεως και 

1Τροβλήμαrα που η σύγχρονη αρχιτεκτονική καταβάλλει μιαν 
Vιa τr 

tξεζ Ροσπάθεια να επιλύσει και πολλές φορές καταλήγει σε 
ητη/Jέvες λ. 

Σ: υσεις και όχι πάντοτε σε ευτυχή αποτελέσματα . 
Τις μ 

Και TQ εσάvτρες κρύβαν την ημέρα τα χράμια, τις βεΛtvτ(ες, τα ρούχα 
υφαντά 

Υλuκά και κάθε στρωσίδι , κάθε ένδυμα. Ακόμα και τρόφιμα και 
Και 

Qγ • 
Qλοyα 

rou \" 

Υενικά όλα τα κινητά αντικείμενα και σκεύη του σπιτιού , 

/Jε το Χώρο που βρισκόταν η μεσάντρα και την ιδιαίτερη χρήση 
. "-ε 

" /Jερικές περιπτώσεις τοποθετούσαν διαφορετικά αντικείμενα σε 
uιάφορα 
. /Jέρη του ντουλαπιού και έτσι ανάλογα με τη χρησιμοποίησή του 
ετrQιρvε , 
λ διαφορα ονόματα . Το τμήμα που έβαζαν τα κλινοσκεπάσματα 
εvότ , , 

av vιουκι. Αμάρι (ερμάρι) λεγοταν το μέρος που φύλαγαν τα 
φQy, 

ωσιμα . Τα κανάτια του ντουλαπιού ήταν πάντα ξύλινα νταμπΛαδωτά 
σrολι - , 'δ κ· σμενα με διακοσμητικά ζωγραφισμενα σχε ια. αποτε η μεσάντρα 

δεν - βλ - · ηrαν επίπεδη αλλά σχημάτιζε αμ ειες γωνιες και εσοχές όπου 

uτr· - ζ ηρΧαν κορφοντούλαπα και κόγχες που τις ονομα αν πουΛίτσες. 

Οι μεσάντρες σε πολλές περιπτώσεις αποτελούσαν και τα 

θησαυροφυλάκια, τα χρηματοκιβώτια, ιδίως των εμπορευομένων, και 

Υενικά ήταν και κρυψώνες . Μια ενδιαφέρουσα περιγραφή μιας τέτοιας 

ΧΡησιμοποιήσεως μεσάντρας με τους κρυψώνες της διαβάζουμε σε μια 

- · ω κρυμμένα εις το σπίτι μου . 
ΧΡηματα εχ 

διαθη'κη απο' το βογατσικό του 1869 "Ιδού σε φανε , 
ρωνω και τα όσα 
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Επ· ανω εις την παρστιά μέσα εις τον ουντά εις δύο τρύπας έχω δυο 
ες χρήματα μαζl με τας φατούρας, εις τον Ιδιον ουντάν επάνω εις τενεκέδ 

ρuπας έχω ένα τσοκάλη και μέσα εις το rσοκάλη είναι τενεκές με ΤQς Τ • 

αυ Το. ν ουντάν έχω και πράγμα έχω 
Ψλωρια· και με τη 

και τα 

φατούραν. Εις τον έχω μιαν μεσάνδραν με πράγμα 
, γμα έχω και χρήματα μέσα εις τεφτέρια, εις το ανώγειον 

πρα , κάρβουνα είναι ο τενεκές μαζί βουλω . μεvην . Εις το εργαστήριον έχω 

το μπ δ 0 ρούμι, εις την άκραν όπου είναι τα 
με τη ν φατού ραν" . Τ • στο ίδιο πνεύμα με τις 

α ζωγραφισμένα κανάτια των ντουλαττιων. διακο . ·των ιδιαίτερα στους καλούς 
σμησεις των ταβανιών και των φαρσωμα ' οντάδες, και σκαλισμένα επίκρανα και τους 

με τα ζωγραφισμένα χ 
.
0 

σύνολο κατάκοσμο, που 

Ρωματ , ε'να ενιαι ιστούς φεγγίτες, αττοτελοuν , δημιο βΜτική ατμοσφαιρα. 
υργεί μια πολύ επίσημη, μιαν εττι ύμε μια διαίρεση καθ' ύψος με 

Στους τοίχους των δωματίων τταρατηρο ά προεξέχουν και εξωτερικά 
οριζ, στα σαχvισι οvτια γείσα, τις π6λ'τσες ττοu ΊΤέρθuρων των παραθύρων 
και , ν τονισμό των u αποτελούν ταυτοχρονα το ς 110 υ μεσολαβούν, ή 
και • ν οι επιψάνειε τη βάση των φεγγιτω · ε τα ξύλινα φαρσώματα που 
α , επενδύονται μ Ποτελούνται από μεσάvτρες η λούδια . Στις περιπτώσεις όμως 

ζ eέμισ και λσυ ωγραφίζονται με πΜΘος αν . τον διακοσμούν επίσης με μπαρόκ 
κονιαμσ. Που μεσολαβεί τσατμάς με , τσπαράθυρα. Το ίδιο συμβαίνει και 

υδιώV η ψευ ανθέμια, μποuκέτα λουλ 0 ·τες που διακοσμούνται με λοuλούδια 
, α στους φεγγι στοuς χώρους αναμεσ ό rις μεσάντρες που επενδύονταν με 

άνι.ιJ σrr και στα τμήματα ετr 'ζσντσν με ανθέμια , αγκαλιές λουλουδιών και 
ρσΨι φαρσώματα ττου ζοJΥ διακόσμηση συνέλαβε ο γόνιμος νοuς των 

σuδένισ , όποια άλλη λΟυλ ράΨ"'ν . rενικά τίποτα δε μενει αδιακόσμητο, καμιά 

δ , νυJ" ζυJV , λ ζ , λαϊκών Μακε ο • Χ"'ρίς ξυλΟΥ υπτα ωγραφισμενα επίκρανα . Το 
λσνσκι γωνιά, κανένα ,ο dου μεσολαβεί επάνω από τις π6λ 'τσες και ποu 

, oV '' τμήμα του ,οιΧ φεvvίτες. τη ζωφόρο δηλαδή ποu δημιουργείται, τη 
• στοvς έ αντιστοιχε 1 ς είδαμε και προηγουμ νως, με φανταστικά τοπ ' 61fυJ ια 

ζ ωγραφίζσu"· σuσών. με θέματα παρμένα από την ελληνικη' θ λ , .,,,,υ μu ο ογια 

, ν rrP 
μακρινυJ 

μ;νr&ς · 
ή με γιΡ 
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παραμικρού σημείου. με 

αίσθημα για διακόσμηση και του μ ε τον πλούτο των 

και την τελειότητα που περιγράψαμε και . Σ κάθετες επιφάνειες της 
μας προκαλεί το eαυμασμο. τις .

0 
α δημιουργούν πανό με 

όταν δε ζωγραφίζουν ψευτοΊΤαρα υρ . νη'ς ζούγκλας, Αυστριακους 

Το έντονο 

την επιμέλεια 

θεμάτων 
' 

τοιχ οποιίας 
Θηρία της μακΡι . στ.εφάνια και ΊΤανέρια που 

μπαρόκ και ροκοκό πλαισια. . αγαπήθηκαν την ίδια εποχή ανθέμια ζ , · ωα φανταστικά ή 
Ουσ· αρους, 

ξεχειλίζουν 
, και διδακτικές παραστάσεις, από καρπούς και άνθη, που τοσο 

στη Δ. υση. Είδαμε 

εΊΤίσης συμβολικες , , αρχ 0 ντικο του Λιουταρη, 
· στο 

τις τέσσερις φυλες. . , της κλασικης εποχής, και 
συμβολικά πουλιά 

Ελλην . , ικα τοπία με 

δικ · εφαλους 

αρχιτεκτονικά μνημεια αγάπη τους. ιδιαίτερα στα 
, αμε ακόμα την αετούς . eαυμασ , α ινα φανταστικό πουλί να 

, , βολισμό. τrαντ ειχαν καποιο συμ άλΟ δάσος και άλλοτε να 
e· εματα που σ' ένα μεγ 
κατασπαράζει ένα φίδι, άλλ 01 ε μισα ,ική παράσταση ίσως της 
πετάει υδρόγειο. προφη επάνω από την και της Αναστάσεως του 

, αυτοκρατορίας 
σuντριβη' ς ανιι<ης · 

της οθωμ , 
01 

,ισσερις εποχές. κυνηγια σε 
r· ·τσν επισης ενους. Προσφιλές Θέμα η , υμνασμένα γεράκια (φαλκόνια) και 

. ς κρατουν γ όμορφα δάση όπου υπηρετΕ , τταράσταση που γέννησε ο νους τους ή 
άθε λΟΥης 

κυνηγετικά σκυλιά, και ι< ς ά ταξίδια του . 
ακριV καμάρωσαν οι ίδιοι στα μ Θέμα που μ' αυτό κοσμούσαν τις 

όμιιJς ' 
·νο τους Το πιο αγαττημε νrάδ"'ν ήταν, όπως αναφέραμε, οι μεγάλες 

λ r.ίJΙ/ ~ ο ζωφόρους των κσ σrολής και της Δύσης, που στη φαντασία των 
· τnς p.ν . ξακουστές πολιτειες uνuφασμενες με κάθε θαυμαστό, με την 
, ν η rav σ απλών Σιατιστι""' ,ην ευημερία. Οι πόλεις αυτές , συνήθως 

. ύrο κaι πρόοδο, τον ττλΟ , σrοuς μεγάλους ποταμούς της Ευρώπης ήταν 
, κονrα παραθαλάσσιες η Κ"' νσrαν 11 νο ύ πο λη, η Αν δ ρ ι αν ο ύπ ο λ η, αλλά κα 

1 άλλες 
λ όγο n . κατά πρώrο Σ< μια ζ.,φορο του αρχοντικού του Μαλιόγκα 

ύσnς -πόλεις τnς f) γκφούρrn και άλλα, άγνωστα σ' εμάς φανταστικά 
ΦΡa 

εικονίζετaι n .,.,.ίΟ· 
ό 10 '' 

0 νιι< 
αρχιτεκr 
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Η μεmά. ή εμπατ1Ί-
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σχετικά 
'•~εν· με τα αρχοντικά της Σιάτιστσς έχουν γινει τrολλές μελέτες 

εστατες . Ό . . •Ρχιτεκ λες ομως περιστρέφονται γόρω στrό μισ ,σι μόνο μορφη δια·ο τονικής, που ε'vσ σuνιcει<ριμένο χρονικό 
τ παρουσιάστηκε σ ημα αυτο· . τους τrρώτοuς Οικ ' του 17ου -18ou αιώνα αφού στοιχεισ για 

ισμου·ς , 

δεν θ , λοι~τόV τυχόν ετrfδραση 
Οrις έχουν βρεθεί. {).εν έχει διερευνη ει μορφές . ιcά1Τ 0 ισς το~τικής 
Ίrp και τη διάρθρωση της κστοψης οηγ 0 • ές βσσΙζοντσι σε 
Uρ υμενης αρχιτεκτονικής . ΌλΕς οι μελέτες συτ ά Οφορικε· 0,

1 ,σι σε συτ τrου ς πληρ . σ~τίτια ~του έχουν χα , έχουν ε οφοριες γισ τσ • ετrισκέτrτη εfνσι σuτά 
πιζήσει • στον στrλΟ τη μέχρι σήμερα. nρσσιτσ του Μανούση στη ς Π Ο • ζ ·τrouλOU και Χ . uλκως στη rεράνεισ, του Νερσντ 0 τrόλ 01 τrσ είναι σε καλή 

">pa δ σττό τα " 

0 

' 

1 

ιοκτησΙες του v.n.n.ε. vσσ . eσιρετες όμως ετrισκεu έ ς 
Χετικά μετά αΊΤο συ l(Q κατάσταση, κστοι<οσvτσι ν αλλοιώσει σοβαρά τον 
' με τrου έΧου τστροπές των ιδιοκτητών τους . • σrην ,γκσrάλειψη, τη φθορά 

0ΡΧΙΚό , • ouV σψεeει • • χσρσκτήρσ τους. 'Αλλ" εΧ • ν , 01 , ττάΡ ολο τrου έχουν 
του Χ , ν συνeηι<W ρόνου κσι των κσ•Ρ'κ"' ,η eέση τους σε κάτrοισ ν έα 
κηρu • δώσονν χθει διατηρητέα. κά1Τστε eσ 
QΤΤλ. η κατασκευή. 



--------
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αναvκαίο 

ανώι 

δ -ιαδρομος 

εμπατή ή 

μεσιά ή 

μισιά 

ζουνάρια ή 

Χατίλια 

ηλιακός ή 

ντηλιακός 

κανάτια 

μαγαζί 

μεντέρι ή 

μεντερλίκι ή 

μιντέρι ή 

τικλίζι 

μεσάντρα ή 

μουσάντρα 

μπαγδατί 

πουστάβ• 

σαχνισί ή 

σιαχαντσί . 
. Ρ' rt 

σκαλιστrt 

λ σrι1Ρ τσικα 1 

-αποχωρητήριο 
· ατος 

-σάλα άνω πατωμ . α 
. α στη euρ 

-εσωτερική αμπαρ · 

λακοστρωμένη Ύη Π 
-ισόγεια, στεγασμε ' 

εσωτερική αυΜ 

-ξυλόδεσμοι τrο 

·τrτουν λίθινη κατασκευή 
υ διακο 

μεσοπατώματος . ώρος του 
_0 βασικος Χ άφυλλα 

. τrαρaθυΡ 
-εξωτερικα . 

γειου eη· κη ισο 
-αΠΟ 

άνι τrου ακολουθεί τις 
λό ξύλινο ντιβ 

-χα μη ·χων 
. των τοι 

πλεuρες 

-νrοuλάτrι νά 0 ριζόντια πηχάκια 
. με τruκ 

-ι<aτaσιa:υη arαι<όρυφα στηρίγματα, 
· να σε ι< 

ι<αρφωμε λάσπη, ασβέστη και άχυρο 
σμέvη με . 

ετrιχΡι , των σταφυλιων 
τrατητηρι 

-ΤΟ 

μ ήμα τη -Τ 
ς όψης που βρίσκεται σε προεξοχή 

.
6 

ρο πόρτας που χτυπάμε για να μας 
.σι ε 

ανοίξουν 

-ι<άλυμμα τζακιού 
-συναντήσεις ξυλοδέσμων σε αποτμήσεις που 

δημιουργούν διάφορα πρισματικά σχήματα 

-λάσπη 

65 



17ΡοΛοrοΣ 

ΕΙΣΑΓflΓΗ 

17Pf2To 
Σ ΣΥΝΟ/Κ/ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΙΑ ΤΙΣΤΑΣ 

17ΛΗΘ y<r-
'MOΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΑΠΟΔΗΜΙΕΣ, ΕΜΠΟΡJΟ 

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η ΑΡΧιΤεκτοΝικΗ 

Το Ι7ΡΟΑΥΛJΟ ΚΑΙ οι ΘΥΡΕΣ 
οι ΤοιχοnοιιεΣ 

Ο ΞΥΛ/ΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ Η ΣΤΕΓΗ 

ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 

οι ΦΕΓΓΙΤΕΣ 

ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ οι ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ 

ΤΑ ΤΑΒΑΝΙΑ 
ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑ ΦIΕΣ 

ΜΕΣΑΝΤΡΕΣ, ΦΑΡΣΩ 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

ΓΛΩΣΣΑΡI 
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