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ποιων δημοσιεύονται καί αί εικόνες. Διά των πληροφοριών τούτων, μολο
νότι, ως εΐπομεν, φέρουν κατά κανόνα συνοπτικόν χαρακτήρα, το έργον τοΰ 
συγγραφέως αποβαίνει πηγή πλουσιωτάτη διά την εξιστόρησιν τοΰ άγώνος 
καί την προσωπογραφίαν των αγωνιστών.

Ό συγγραφεΰς πλήν των άλλων παραθέτει και επιστολάς τοΰ Ελευ
θερίου Βενιζέλου καί συνδιαλέξεις μετ’ αΰτοΰ, έκ των οποίων καταφαίνεται 
ή εθνική σημασία, τήν οποίαν οΰτος απέδιδεν εις τον’Αγώνα. 'Ο Βενιζέλος, 
όταν είδε τα συγκεντρωθέντα υπό τοΰ συγγραφέως στοιχεία, έπέμενε να 
εΰρεθή τρόπος να δημοσιευθοΰν, χαρακτηριστικοί δε είναι οί λόγοι αΰτοΰ 
προς τον Βουρλοΰμτ1ν παρουσίφ τοΰ συγγραφέως κατά τάς παραμονάς τοΰ 
πολέμου τοΰ 1912 (σ. 293): «επιβάλλεται τα στοιχεία εκείνα, τα οποία ά- 
φοροΰν τον κάθε αγώνα, να μή χαθοΰν, άλλα να συγκεντρωθούν καί να 
έξιστορηθοΰν, ιδίως ό Μακεδονικός αγών, διά τον όποιον λόγοι εθνικοί ε
πιβάλλουν νά γίνη τό Εΰαγγέλιον τής ελληνικής φυλής». Καί συνεχίζων 
προσέθεσε: «Καί εάν, δπως ελπίζω, εις τό μέλλον ελευδερωθή ή Μακεδο
νία, τό επίσημον κράτος επιβάλλεται νά ίδρυση Μουσεΐον εις τήν Θεσσαλο
νίκην, νά στεγάση τίς προτομές δλων τών πρωτοπόρων δρασάντων αρχη
γών εις τον Μακεδονικόν αγώνα. ’Αξίζει νά στεφανωθοΰν ό αμυντικός ε
θνικός εκείνος ’Αγώνας, ό όποιος έσβυσε τήν ντροπήν τοΰ 1897. Διότι με 
τό παράδειγμα τών ηρωικών εθελοντών εξύπνησε καί ένεθαρρύνθη ολόκλη
ρον τό άποθαρρυμένον έθνος». Καί αί μεν προτομαί τών πρωταγωνιστών 
εστήθησαν καί στήνονται καί έν Θεσσαλονίκη καί καθ’ άπασαν τήν Μακε
δονίαν, δπου οΰτοι έδρασαν, υπάρχει δέ ή βάσιμος ελπίς, δτι χάρις εΐς τον 
Μακεδόνα πρωθυπουργόν θά ίδρυθή καί τό Μουσεΐον τοΰ Άγώνος εις τό 
ιστορικόν οίκημα τοΰ Έλληνικοΰ επί τουρκοκρατίας Προξενείου.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Νίκ. Κ. Μουτσοπούλου, Τό αρχοντικό τοΰ Σιορ Μανωλάκη 
στή Βέροια. Άθήναι I960 (’Ανάτυπο άπό τό περιοδικό Ζυγός τεΰχος 56-57).

Κατά τα τελευταία έτη αί λαϊκαί κατοικίαι έγιναν υποκείμενον αρκε
τών μελετών εκ μέρους φίλων τής λαϊκής τέχνης. ’Εξαιρετικήν θέσιν μετα
ξύ τών κατοικιών κατέχουν τα καλούμενα αρχοντικά, δηλ. αί πολυτελέστε
ροι οϊκίαι τών πλουσιωτέρων. Τοιαΰτα αρχοντικά ΰπήρχον πολλά εΐς τάς 
Μακεδονικός ιδία πόλεις, Καστοριάν, Σιάτισταν, Βέροιαν καί εϊ τινα άλ
λην, άνήκοντα κατά τό πλεΐστον εις πλουτήσαντας εΐς τό εξωτερικόν, καί δή 
τήν Αυστροουγγαρίαν, εμπόρους Μακεδόνας. Ταΰτα είναι άξια ιδιαιτέρας 
μελέτης καί καθ’ εαυτά, αλλά καί διότι συνεχίζουν κατά τό μάλλον ή ήττον 
τήν βυζαντινήν αρχιτεκτονικήν. Δυστυχώς δεν έλήφθη εγκαίρως πρόνοια, 
δπως προστατευθοΰν τουλάχιστον τα χαρακτηριστικότερα καί σπουδαιότερα 
εξ αυτών, καί διά τοΰτο τα περισσότερα έξέλιπον ήδη. ’Ολίγα μόνον ΰπο-
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λείπονται εις Καστοριάν καί Σιάτισταν, τα όποια καί εκηρύχθησαν αρχαιο
λογικά μνημεία. Εις τήν Βέροιαν τα περισσότερα εξέλιπον, εν δ’ εξ αυτών 
υπήρξε καί το υπό του συγγραφέως εξεταζόμενον.

Τήν άποτυπωσιν τοΰ οικοδομήματος εκαμον μαθηταί τοΰ συγγραφέως, 
τάς δε φωτογραφίας ό ίδιος κατά τάς διαφόρους επισκέψεις τοΰ κτηρίου 
προς μελέτην αΰτοΰ.

Τα δημοσιευόμενα σχέδια καί εικόνες δίδουν πράγματι σαφή ιδέαν 
τοΰ οικοδομήματος καί τής παλαιός του πολυτελείας καί ώραιότητος. Συγ
χρόνως ό συγγραφεΰς προσπαθεί να δώση εικόνα τής εν Βεροίφ οικοδομι
κής τέχνης καί των άσκουντων αυτήν. Εις το σημείον δμως αυτό ή συνε
χής χρήσις τών δημωδών ονομάτων τών οικοδομικών εργαλείων καί κατα
σκευών, τα όποια, τουρκικά τα πλεΐστα, δεν είναι πάντοτε καί γλωσσικώς 
καί σημασιολογικώς ακριβή, δημιουργεί αρκετήν ασάφειαν καί μάλιστα 
εις τους μή συνειθισμένους είς τα χρησιμοποιούμενα κατά τήν εποχήν τής 
τουρκοκρατίας, τουρκικά κατά τό πλεΐστον, ονόματα. 'Ως προς δέ τα λεγάμε
να περί τών τόπων τής καταγωγής τών τεχνητών οικοδόμων πρέπει να πα- 
ρατηρηθή δτι είς ολόκληρον τήν ορεινήν Δυτικήν Μακεδονίαν κατά τήν πε
ρίοδον τής Τουρκοκρατίας εκαλλιεργεϊτο ή οικοδομική τέχνη, πολλοί δ* εξ 
αυτής καταγόμενοι έφθανον καί μέχρι τής Κωνσταντινουπόλεως διά τήν ά- 
σκησιν τοΰ επαγγέλματος των, δπου καί έπλοΰτιζον.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Νικ. Π. Μουτσοποΰλου, Σιδερένια μακεδονικά ρόπτρα. 
Θεσσαλονίκη 1961. (Άνάτυπον από τήν «Τέχνη στή Θεσσαλονίκη» τ. B' 1. 
1961) σ. 25-34, μετά πινάκων καί εικόνων εν τφ κειμένφ.

‘Η λέξις ρ ό π τ ρ ο ν, συγγενής έτυμολογικώς προς το ρ ό π α λ ο ν, 
σημαίνει επικαμπες ξΰλον ή μέταλλον, τό όποιον εχρησιμοποιειτο καί χρη
σιμοποιείται ακόμη καί μέχρι σήμερον, δπου δεν είσεχώρησαν ακόμη οί η
λεκτρικοί κώδωνες, όπως κροΰεται ή θΰρα, διά να λαμβάνουν γνώσιν οι εν
τός τής οικίας δτι κάποιος επισκέπτης επιθυμεί να εΐσέλθη. Τα ρόπτρα 
ταΰτα, τα όποια πολλάκις ήσαν καί κρίκοι, έχρησίμευον καί διά να ελκωσιν 
οί έξερχόμενοι τό θυρόφυλλον, διά να κλείσουν τήν θΰραν. "Οπως δε ήτο φυ
σικόν, ήδη από τής άρχαιότητος εδόθη είς τα ρόπτρα ταΰτα καλλιτεχνική 
μορφή, χρησιμοποιηθέντων διά τήν κατασκευήν αυτών καί πολυτίμων μετάλ
λων. "Ηδη ό "Ομηρος όμιλε! περί χρυσέηςή άργυρέης κορώνης.

'Η αυτή καλλιτεχνική τάσις εξακολουθεί καί σήμερον. Διά τοΰτο ό 
άρχιτέκτων συγγραφεΰς εν τφ ένδιαφέροντι αΰτοΰ διά τήν ελληνικήν τέχνην, 
καί δή τήν λαϊκήν, εθεώρησεν άναγκαίαν τήν συλλογήν καί μελέτην τών δια
φόρων μορφών, τών χρησιμοποιημένων ακόμη έν Μακεδονίφ καί δή έν Θεσ
σαλονίκη, ρόπτρων.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

