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ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ TOY ΜΠΑΣΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΣΤΟ Α' ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Στήν περιοχή Ντολτσό1, στο ΝΑ κομμάτι τής πόλης, πού μαζί μέ τήν 
περιοχή Άπόζαρι είναι ο,τι άπόμεινε από τήν μέχρι πριν λίγα χρόνια μα
γευτική, παραδοσιακή Καστοριά, βρίσκεται τό αρχοντικό τού Μπασάρα, 
πάνω σ’ ενα τρίστρατο, μαζί μέ δύο ακόμη άπό τά σπουδαιότερα σωζόμενα 
αρχοντικά, τού Νατζή καί των ’Αδελφών Εμμανουήλ.

’Εδώ καί λίγα χρόνια αγοράστηκε άπό τό κράτος σάν ενα άπό τά παλιό- 
τερα καί χαρακτηριστικότερα δείγματα τής τοπικής αρχιτεκτονικής τής 
περιόδου τής έλληνικής Αναγέννησης, όταν ή πόλη πήρε καίτή μεγαλύτερή 
της πολεοδομική, Αλλά καί οικονομική καί πολιτιστική Ανάπτυξη2.

1. Ιστορικό πλαίσιο. Ή οικονομική Ακμή τής Καστοριάς, 
αιτία καί τής οικοδομικής Ανθησης πού παρατηρεΐται στήν περιοχή, διαρκεΐ 
δύο περίπου αιώνες καί τοποθετείται χοντρικά Από τά μέσα τού Που αί. 
μέχρι καί τα μέσα τού 19ου αί., έποχή πού ακμάζουν γενικότερα κι όλες οί 
πόλεις καί κωμοπόλεις τής Δυτικής Μακεδονίας.

1. Ό Ντολτσός ήταν ενα άπό τά κεντρικότερα σημεία τής Καστοριάς μαζί μέ τό Τσαρ- 
σί (άγορά) καί τή Μεγάλη Πόρτα, όπως μάς πληροφορεί κι ενα τοπικό λαϊκό τραγούδι, 
βλ. Γ. Μ έ γ α, Χριστούγεννα στήν Δυτική Μακεδονία, «Ήμερ. Δυτικ. Μακεδονίας» 
1961, σ. 196.

2. Στα 1520 ή Καστοριά είχε 962 οικογένειες, βλ. Κ. Μ ο σ κ ώ φ, Θεσσαλονίκη 
1700-1912, τομή τής μεταπρατικής πόλης, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 33. Κατά τόν Pouqueville, 
πού έπισκέπτεται τήν πόλη στις άρχές τού 19ου αΙώνα, έχει 1.600 οικογένειες χριστιανικές- 
τούρκικες-έβραϊκές, βλ. Pouqueville, Voyage de la Grèce, Paris 1826, τ. 3, σ. 9, ενώ 
κατά τό υποτιθέμενο χειρόγραφο τού Μεγδάνη, πού πιθανόν Ανήκει στήν ίδια έποχή, Αριθ
μούσε 1.100 σπίτια, βλ. Μ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η. ΓραπτΑ μνημεία Από τήν Δυτ. Μακεδονία 
χρόνων τουρκοκρατίας, Πτολεμαϊς 1940, σ. 24-25. Στα 1886 ή πόλη εχει 9.000 κατοίκους, 
από τούς όποιους 4.000 είναι Έλληνες, μέ 4 σχολεία (2 Αρρένων καί 2 θηλέων) καί 60 έκ- 
κλησίες, βλ. Ν. Σ χ ι ν 6, 'Οδοιπορικοί σημειώσεις Μακεδονίας, ’Ηπείρου, τ. 1, Άθήναι 
1886, σ. 117-120. Γιά πληροφορίες σχετικά μέ τήν έκπαιδευτική δραστηριότητα καί τα πρώ
τα σχολεία τής πόλης πού ιδρύονται ήδη Από τά τέλη τού 17ου αίώνα, βλ. Ά π. Βακα- 
λοπούλου, Οί Δυτικομακεδόνες Απόδημοι έπΐ τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1958, 
σ. 18-20.
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Είναι ή εποχή πού αρχίζει νά δημιουργεϊται, νωρίτερα άπό κάθε άλλη 
έλληνική περιοχή καί παράλληλα μέ τήν τάξη τών γεωργών καί βιοτεχνών, 
ή τάξη των Ελλήνων άστών, έμπορευόμενων κυρίως μέ τήν Κεντρική καί 
’Ανατολική Ευρώπη1.

Οί λόγοι, πού ή οικονομική εξέλιξη πήρε αυτόν τον Ιδιαίτερο δρόμο στά 
ορεινά, έχουν τις ρίζες τους ατούς προηγούμενους κρίσιμους αιώνες, τόν 16ο 
καί 17ο αί., μέ τις μεγάλες δημογραφικές άνακατατάξεις, οπότε έξαιτίας 
τής τουρκικής καταπίεσης καί άσυδοσίας2 έγκαταλείπονται χωριά καί πό
λεις στά πεδινά καί πάνω στούς δρόμους, ένώ οί πληθυσμοί πού συγκεντρώ
νονται στά ορεινά, μή μπορώντας νά τραφούν άπό τήν άγονη γή, αναγκάζον
ται νά βρουν άλλες διεξόδους.

Μιά άπ’ αυτές είναι ή μετανάστευση3, άλλη ή έξειδίκευση τής παραγω
γής (κυρίως κτηνοτροφία), ώστε νά έξασφαλισθεΐ έμπορευματοποιούμενο 
προϊόν καί στή συνέχεια ή βιοτεχνική του επεξεργασία. Ή έξειδίξευση τής 
παραγωγής στά χωριά καί τις πόλεις τής Μακεδονίας φαίνεται ήδη άπό τόν 
15ο,16ο καί 17ο αιώνα, άπό τήν οικονομική τους λειτουργία. Στις πόλεις 
αυτές—Μοναστήρι, Σκόπια, Βελεσά, Περλεπέ, Καστοριά, Σέρβια, Βέροια, 
Γενιτσά —οί περισσότερες άπό τις μισές οικογένειες απασχολούνται μέ τό 
εμπόριο καί τή βιοτεχνία. Στήν Καστοριά συγκεκριμένα, στά 1520 μέσα σέ

1. Ή μεγαλύτερη άγορά, τό τέρμα τοϋ έξωτερικοϋ εμπορίου είναι ή Αύστροουγγαρία 
Τά πρώτα γραπτά τεκμήρια για τήν κίνηση τών Ελλήνων έμπορων στήν Τρανσυλβανία 
τά έχουμε ήδη άπό τά μέσα τοϋ 16ου αιώνα, ένώ ομαδικά έμφανίζονται γύρω στά 1660 
(χορηγούνται καί είδικά προνόμια άπό τό βασιλιά Lipol I), βλ. Ödön Füves, Οί 
"Ελληνες τής Ούγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1965. Μετά τή συνθήκη τού Passarowitz στά 1718 
έχουμε ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, ένώ μέ τή λήξη τοϋ Ρωσοτουρκικού πολέμου 
καί τή συνθήκη τοϋ Κιουτσούκ-Καϊναρτζή ή Ρωσία άνοίγεται σάν νέο ευρύτατο πεδίο 
στήν έλληνική έμπορική δραστηριότητα.

2. Μέ τό τέλος τών μεγάλων κατακτήσεων τοϋ 16ου αιώνα, ή ’Οθωμανική αυτοκρατορία 
πέρασε σέ μία φάση άποδιοργάνωσης, πολυπλοκότητας στή διοίκηση καί γενικότερα 
έξασθένισης τής αύτοκρατορικής δύναμης, μέ τις ταραχές τών γενιτσάρων καί τις άπο- 
κεντρωτικές τάσεις τών πασάδων. Οϋτε ό ίσλαμικός νόμος, οϋτε οί αΰτοκρατορικές δια
τάξεις σχετικά μέ τούς ραγιάδες έφαρμόζονται τώρα μέ αύστηρότητα, καί όλα έξαρτώνται 
άπό τήν αύθαιρεσία τών τοπικών διοικητών καί τών ύπαλλήλων τής Πύλης. Βλ. Ν. 
Σβορώνου, Επισκόπηση τής νεοελληνικής ιστορίας, σ. 43.

Παράλληλα ή κυρίαρχη τουρκική τάξη μετά τις ήττες καί τή νομισματική κρίση πού 
προκλήθηκε στήν ’Οθωμανική αυτοκρατορία μετά τις Μεγάλες ’Ανακαλύψεις (άνάμεσα 
στά 1550 καί 1620 τό τουρκικό νόμισμα χάνει τά 3/4 τής άξίας του) στράφηκε στή γή, 
όπότε αύξήθηκαν τά τσιφλίκια καί ή έκμετάλλευση, βλ. Κ. Μ ο σ κ ώ φ, ό.π., σ. 39.

3. Γιά μία όλοκληρωμένη έξέταση τοϋ θέματος βλ. Ά. Βακαλοπούλου, Οί Δυτι- 
κομακεδόνες άπόδημοι, ό.π.
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962 οικογένειες, οι 78 άσχολούνται μέ τή γεωργία ή το ψάρεμα, οί 22 μέ το 
έμπόριο καί οί 700 μέ τή βιοτεχνία, κυρίως τής γούνας1.

Μέ τήν πρόοδο αυτής τής διαδικασίας οί δυνατότητες μετανάστευση-έμ- 
πόριο-βιοτεχνία συνδυάζονται, κι έτσι βρίσκουμε συχνά τόν ξενιτεμένο 
σάν εμπορικό άντιπρόσωπο των τοπικών προϊόντων τής πατρίδας του, πού 
πολλές φορές διακινεί άπό τό όθωμανικό έδαφος ένα άλλο μέλος τής οι
κογένειας2.

Έτσι έχουμε τελικά στον βόρειο έλλαδικό χώρο μία πρώιμη κυριαρχία 
τής έμπορευματικής παραγωγής, πού δημιουργεί μία πρώτη «κλασική» ά- 
γορά. Απ’ αυτή τήν όρεινή οικονομία ξεκινά ό Βαλκάνιος έμπορος, κι από 
έδώ άρχίζει μετάτά 1650, άργά άλλά σταθερά, ή πρώτη συγκέντρωση κεφα
λαίου.

2. Περιγραφή. Τό σπίτι, όπως έχει φθάσει μέχρι τις ήμέρες μας, 
άποτελεΐται άπό τό ισόγειο, τό μεσοπάτωμα καί έναν όροφο (είκ. 1,2, 3, σχ. 
4, 5, 6, 7, 8), ένώ άρχικά περιελάμβανε καί ενα δεύτερο όροφο, όπως θά δού
με στή συνέχεια.

Σέ κάτοψη είναι ενα έπίμηκες ορθογώνιο πού χωρίζεται εσωτερικά μέ 
έναν τοίχο παράλληλο μέ τή μεγάλη του διάσταση σέ δύο τμήματα (σχ. 1). 
Τό βόρειο καταλαμβάνεται άπό έναν ένιαΐο στενόμακρο χώρο πρός τό μέρος 
τής αυλής, ένώ τό νότιο άπό ένα σύστημα δωματίων κατά παράθεση, μιά διαί
ρεση πού άκολουθεΐται σ’ όλους τούς ορόφους3.

Στό Ισόγειο ή είσοδος τόσο άπό τό δρόμο (μία πόρτα), όσο καί άπό τήν 
αυλή (2 πόρτες) γίνεται άπό τόν ένιαΐο μακρόστενο χώρο, πλακοστρωμένο μέ 
μεγάλη επιμέλεια κατά τήν καστοριανή συνήθεια μέ ορθογώνιες περίπου 
πλάκες κι ένα κυκλικό ομφάλιο έκκεντρα τοποθετημένο. Στον ίδιο χώρο, 
πού παίζει τό ρόλο μιας κλειστής αύλής, βρίσκεται καί ή σκάλα γιά τούς πα
ραπάνω ορόφους, κι ένα κτιστό πεζούλι, στοιχείο συχνό σ’ αυτό τόν τύπο 
κατοικίας.

Τό υπόλοιπο μισό διαιρείται σέ δύο μεγάλους χώρους, άνεξάρτητους 
σήμερα, πού επικοινωνούσαν όμως μεταξύ τους άρχικά καί πού χρησίμευαν 
γιά κελλάρια. Στον ένα, στρωμένο μέ χώμα χωρίς ίδιαίτερο πάτωμα, διατη
ρείται άκόμη μία διάταξη ξύλινων στοιχείων (σχάρα) γιά τήν τοποθέτηση

1. Βλ. Ö. π., σ. 299 σημ. 1, Κ. Μ ο σ κ ώ φ, Ή Θεσσαλονίκη 1700-1912.
2. Βλ. ό.π., σ. 299 σημ. 1, Ödön Füves, Οί "Ελληνες τής Ουγγαρίας.
3. Στό μεσοπάτωμα, ό λεπτός τοίχος πού φαίνεται νά διαιρεί τό βορινό ένιαΐο ορθογώ

νιο χώρο, όπου βρίσκεται ή σκάλα καί ό έσωτερικός έξώστης, είναι μεταγενέστερη προ
σθήκη, όπως δείχνει καί ή μορφή τών ανοιγμάτων τού τοίχου αϋτοΰ, άλλά καί διάφορες 
έπεμβάσεις στό έσωτερικό τού δωματίου.
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ΕΙκ. 1. Βόρεια όψη τον άρχοντικον πρίν από τις εργααίες

ΕΙκ. 2. ΒΔ άποψη τοϋ άρχοντικον
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των βαρελιών τοϋ κρασιού. Στη θέση αυτή σ’ άλλα αρχοντικά (Σαπουντζή, 
Άιβάζη) υπάρχει καί το καρούτι, όπου γινόταν τό πάτημα των σταφυλιων.

Στο μεσοπάτωμα παρά τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις καί έξαιτίας 
τής προχειρότητας αυτών των τελευταίων, ή αρχική διάταξη είναι εύδιά-

ΕΙκ. 3. Ή άνατολική δψη

κριτή1 (σχ. 2). ’Ακολουθεί βασικά τό γνωστό μοντέλο. Ενιαίος χώρος στό 
βορεινό μισό τής κάτοψης καί δύο χειμωνιάτικα δωμάτια μέ τζάκια στό νότιο, 
χωρισμένα μεταξύ τους άπό ενα στενό δευτερεύοντα χώρο αποθήκευσης.

Τό ΝΔ δωμάτιο εχει έκ των υστέρων διαιρεθεί μέ σκοπό νά δημιουργη-

1. Τυπολογικά ή μορφή αύτή πλατυμέτωπης κατοικίας μέ τόν τονισμό μόνο τοϋ ένός 
άξονα καί ή έσωτερική διαίρεση παράλληλη μέ αύτόν, θεωρείται πολύ παλιά μορφή κα
τοικίας στήν Καστοριά, ίσως ή παλαιότερη καί άπλούστερη, άπό τήν οποία έξελίχθηκε ό 
β’ τύπος μέ διάταξη σχήματος Π (βλ. Ν. Μουτσοπούλου, Καστοριά, τά άρχοντικά, 
’Αθήνα 1962, σ. 4-24). Εκείνο πού είναι βέβαιο είναι δτι ό τύπος γ' μέ τή συμμετρική, 
σέ σχήμα σταυρού κάτοψη στους όρόφους είναι μεταγενέστερος τύπος. "Επικρατεί στον 
19ο αιώνα καί έμφανίζεται τήν ίδια έποχή σ" όλο τό Βαλκανικό χώρο (βλ. Xçhcto 
Il E E n, Tò σπίτι τής Φιλιππούπολης τήν έποχή τής άναγέννησης, Σόφια 1960) καί προ
έρχεται άπό τήν έπίδραση τοϋ νεοκλασικισμού πού έπικράτησε στήν Εύρώπη καί πού έκ- 
φράσθηκε πέρα άπό τή συμμετρία καί μέ μορφολογικές λεπτομέρειες. Στον ίδιο τύπο μέ 
τό έξεταζόμενο άνήκουν τά άρχοντικά Τσιατσαπά, Σαπουντζή, Τσεβέκου, Άφών ’Εμμα
νουήλ γιά νά περιοριστούμε στά γνωστότερα. Όπως θά δούμε, οί όμοιότητές τους δέν πε
ριορίζονται μόνο στήν κάτοψη, άλλά καί σέ άλλα βασικά συνθετικά στοιχεία, έτσι ώστε 
νά μπορούμε νά μιλούμε γιά ένα πολύ συγκεκριμένο τύπο σπιτιού.
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Σχ. 2. Κάτοψη μεσοπατώματος τον άρχοντικοϋ



304 Καλλιόπη Θεοχαρίδου

Σχ. 3. Κάτοψη a ορόφου

Σχ. 4. Τομή Α-Α κατά μήκος
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Σχ. 5. Τομή Β-Β κατά πλάτος

ΐυ

Σχ. 6. ’Ανατολική όψη



306 Καλλιόπη Θεοχαρίθου

ι 8 i -------

Σχ. 7. Βόρεια οψη

Τν·.Λ* "

Σχ. 8. Δυτική όψη
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θεΐ μία κουζίνα, μέ άποτέλεσμα να χωριστεί στη μέση ενα από τα παράθυρα 
τοβ δωματίου καί να δημιουργηθεΐ χώρος νεροχύτη μέσα στή μάζα του τοί
χου, ίσως στή θέση μιας άρχικής κόγχης ντουλαπιού1. Ή μετατροπή αυτή 
έγινε πιθανότατα μετά τήν καταστροφή τού μαγειρειού τής αύλής, λείψανα 
τού όποιου βρέθηκαν στή δυτική πλευρά της, κοντά στήν πόρτα τού στενού 
διαδρόμου πού όδηγούσε μέχρι τό γιαλό.

'Η μεσάντρα αύτοΰ τού δωματίου, όπως καί τά διαχωριστικά στοιχεία, 
είναι πολύ πρόχειρης κατασκευής, ενδεικτικό τής μεταγενέστερης έπέμβα- 
σης. "Οπως φαίνεται όμως άπό τό οριζόντιο δοκάρι στό ταβάνι, πού φέρει τις 
χαρακτηριστικές έντορμίες γιά τήν υποδοχή κατακόρυφων στύλων, καί ό 
άρχικός διαχωριστικός τοίχος βρισκόταν σχεδόν στήν ίδια θέση, σέ 20 έκ. 
άπόσταση άπό τήν πλάτη τής μεσάντρας. Τό ταβάνι τού χώρου είναι μία 
νεώτατη πρόχειρη κατασκευή.

Τό ΝΑ δωμάτιο διατηρεί τήν αρχική του διάταξη, άλλα, τά επί μέρους 
στοιχεία φαίνεται νά έχουν άντικατασταθεϊ σέ μία μεταγενέστερη επισκευή. 
’Έτσι τό ταβάνι είναι σήμερα έπιχρισμένο καί μόνο στό κέντρο του τοποθε
τείται όκταγωνικός, επίπεδος, ξυλόγλυπτος όμφαλός (ταμπλάς), πιθανότατα 
άπομεινάρι τού αρχικού ξύλινου ταβανιού, ενώ καί ή μεσάντρα μέ τή χαρα
κτηριστική τραπεζοειδή σέ κάτοψη υποχώρηση στό κέντρο είναι νεώτερος 
τύπος, όπως καί τό όρθογωνικό προσπέρασμα στό τζάκι2 τού ίδιου χώρου. 
’Αρχικό σάν θέση, άλλά όχι καί σάν διαστάσεις (ύψώθηκε ή ποδιά του), είναι 
τό παράθυρο τού βοηθητικού χώρου μεταξύ των δύο δωματίων.

Τό τρίτο δωμάτιο στήν ανατολική πλευρά τού ενιαίου χώρου μέ τόν 
ανοικτό έσωτερικό έξώστη δήμιουργήθηκε, όπως ειπώθηκε, άπό μεταγενέ
στερη επέμβαση. Τόσο τό ταβάνι του, έπιχρισμένο καί διακοσμημένο μέ γύ
ψινα κυμάτια, όσο καί ή έσωτερική εμφάνιση τού διπλού παράθυρου μέ τή 
δημιουργία παραστάδων μέ έπίκεντρα άπό ξύλινη επένδυση στις γωνίες (τά 
γνωστά κλασικότροπα κολονάκια) δείχνουν μία επέμβαση μέσα στό 19ο 
αιώνα. Ταυτόχρονα στό ίδιο παράθυρο άφαιρέθηκε ό ξύλινος στύλος, πού 
καί έσωτερικά διαιρούσε τό παράθυρο στά δύο υποβαστάζοντας τό πρέκι.

Στον α' όροφο βρίσκονται οί χώροι υποδοχής (σχ. 3). Ό δοξάτος ή το- 
ξάτο, ένας ένιαίος χώρος μέ δύο έπάλληλα υπερυψωμένα τμήματα στό άνα- 
τολικό μέρος, τόν ήλιακό κατά μήκος τής όψης του προς τήν αύλή, καί δύο 
καλά δωμάτια μ’ ενα κατ’ αρχήν καί σήμερα δύο βοηθητικούς χώρους άπ’

1. Στό μεσοπάτωμα συχνά υπάρχει μαγειρείο μέ νεροχύτη τών πιάτων (βλ. Κ. Μ ά
κρη, Ή λαϊκή τέχνη του Πηλίου, τό σπίτι, σ. 73), άλλά έδω βεβαιωμένα δέν πρόκειται 
γιά άρχική διάταξη.

2. Βλ. Α. Ό ρ λ ά V δ ο υ, Τά παλαιά άρχοντόσπιτα τής Καστοριάς, ΑΒΜΕ, Δ' 
(1938)202.
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ανάμεσα. ’Αρχικά τό ΝΔ καλό δωμάτιο καταλάμβανε μεγαλύτερο χώρο 
συμπεριλαμβάνοντας καί τό βοηθητικό πού περιέχει τή ζωγραφιστή με
σάντρα καί πού είναι σήμερα χωρισμένος άπό έναν πρόχειρο μπαγδατότοιχο. 
Αυτή ή μεσάντρα, όπως καί τό ξύλινο ζωγραφιστό ταβάνι, ορατό μέσα άπό 
τό βοηθητικό χώρο, είναι τά πιό άξιόλογα διακοσμημένα στοιχεία τού σπι
τιού πού σώζονται σήμερα (σχ. 9).

Μέ τόν περιορισμό τού δωματίου καί τή μετατροπή του άπό χειμωνιά
τικο1 σε καλοκαιρινό, πράγμα πού πρέπει νά άκολούθησε τήν καταστροφή 
τού β' ορόφου, όπου κατά τή συνήθεια βρίσκονται οί κύριοι χώροι υποδοχής 
καί τά καλοκαιρινά, έγιναν καί οί άκόλουθες μετατροπές: α) άνοίχτηκε μία 
νέα πόρτα μέ χαρακτηριστικά κλασικότροπη μορφολογία, β) καταργήθηκε 
τό τζάκι, γ) δημιουργήθηκε ένα δεύτερο ταβάνι χαμηλότερα άπό τό άρχικό 
καί στον χώρο μόνο τού νέου δωματίου, έπιχρισμένο καί διακοσμημένο μέ 
τά γνωστά γύψινα κυμάτια (σχ. 3), δ) άντικαταστάθηκαν τά άρχικά παράθυρα 
στό σαχνισί μέ τά γνωστά παράθυρα μέ κατακόρυφα άνασυρόμενα φύλλα, 
πού ήταν σέ γενική χρήση τό 19ο αιώνα. Ή επισκευή άλλαξε καί τόν άριθ- 
μό τών παραθύρων, στή μεγάλη διάσταση τού σαχνισιού, σέ τρία άπό τέσ
σερα πού ήταν άρχικά2 καί πρόσθεσε εξωτερικά τις συνηθισμένες γιά τήν 
εποχή ξύλινες επενδύσεις στις εξωτερικές γωνίες, μέ τήν κλασική διαίρεση 
σέ βάση, κορμό, έπίστεψη, ε) άνοίχθηκε ένα παράθυρο στό βοηθητικό 
χώρο πού δημιουργήθηκε καί πού άπομόνωσε τή μεσάντρα.

Τό ΝΑ καλό δωμάτιο διατηρείται στήν άρχική του μορφή. Ή μεσάν
τρα άπό άχρωμάτιστο ξύλο άκολουθεΐ τόν άρχικό τύπο, μέ μία ζώνη διακο- 
σμητικούς ξύλινους ταβλάδες πού επενδύουν τόν τοίχο σ’ όλο τό ύψος μέχρι 
τό ταβάνι πού είναι επίσης ξύλινο άχρωμάτιστο καί σχηματίζει τά γνωστά 
καρό. Τό τζάκι εδώ έχει κυλινδρικό (μάλλον πολυγωνικό) προπέτασμα μέ 
κωνικό κορύφωμα πού καταλήγει σέ άνάγλυφο σταυρό.

’Επίσης στήν άρχική του μορφή διατηρείται καί ό δοξάτος, πού είναι 
ό σπουδαιότερος χώρος τού σπιτιού. Στό άνατολικό άκρο του ό δοξάτος έχει 
ένα υπερυψωμένο τμήμα, κρεβάτα, πού συνεχίζεται μ’ ένα έκ νέου ύπερυψω- 
μένο τμήμα πού προεξέχει σάν γωνιακό σαχνισί καί όπου ήταν στρωμένα τά 
μιντερλίκια. Μέ διαλυμένους τούς τοίχους άπό συνεχόμενα παράθυρα μέ 
ισάριθμους φεγγίτες άπό πάνω, ό χώρος έχει τήν πλήρη έποπτεία τού δρόμου 
καί όλης τής γειτονιάς.

1. Κατά τήν έπισκευή τής στέγης βρέθηκε άχρηστευμένος αγωγός άπό τζάκι πού άντι- 
στοιχεΐ στό χώρο αυτό.

2. Επίσης κατά τήν έπισκευή στή στέγη βρέθηκαν στοιχεία πού οδηγούν σ’ αύτή τή 
σκέψη καί πού θά αναπτυχθούν στό κεφάλαιο τό σχετικό μέ τήν άρχική μορφή τού σπιτιού 
καί τό β' χαμένο σήμερα όροφο.
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Διαλυμένος επίσης άπό παράθυρα καί φεγγίτες είναι καί ό εξωτερικός 
τοίχος τοϋ δοξάτου προς τον ήλιακό, μέ άποτέλεσμα όταν ανοίγονται όλα 
τά παράθυρα, μαζί μέ τό φως πού μπαίνει άπό τούς φεγγίτες, νά παίρνει μία 
αίσθηση σχεδόν ήμιυπαίθριου χώρου.

'Ο δοξάτος είναι λιτά διακοσμημένος. Τά ταβάνια του ξύλινα χωρίς χρω
ματισμό, σχηματίζουν τά γνωστά μικρά τετράγωνα· οί σωζόμενοι γύψινοι 
φεγγίτες στον τοίχο προς τον ήλιακό είναι μάλλον άπλής μορφής1, μέ έλά- 
χιστα κομμάτια έγχρωμο γυαλί. Αύτό εύκολα εξηγείται αν θυμηθούμε ότι 
άρχικά ό κύριος χώρος υποδοχής ήταν στο β' όροφο πού καταστράφηκε 
καί όχι εδώ. Στο δυτικό άκρο τού δοξάτου μία ξύλινη σκάλα οδηγούσε στο 
β' όροφο, ενώ σήμερα βγάζει μέσα στή στέγη. Ή σκάλα δέν είναι ή μόνη 
ένδειξη ότι αρχικά υπήρξε ένας ακόμη όροφος, καταστραμμένος σήμερα. 
Στήν άνατολική όψη τού σπιτιού, στό ύψος τού α' ορόφου καί άνάμεσα στά 
τρία παράθυρα τού ΝΑ δωματίου, διακρίνονται στή λιθοδομή πέντε κατα- 
κόρυφες αυλακιές, μέ αύξανόμενο βάθος άπό πάνω προς τά κάτω, ύποδοχές 
τών λοξών ξύλων πού πρέπει νά στήριζαν άλλοτε ένα σαχνισί τού β' ορόφου 
στή θέση αύτή.

Πιό κάτω θά εκτεθούν τά στοιχεία πού βρέθηκαν κατά τή διάρκεια τής 
επισκευής τής στέγης καί πού επιτρέπουν τήν πλήρη άποκατάσταση τού 
β' ορόφου.

Ό ήλιακός, στοιχείο πού σώζεται σήμερα μόνο σ’ ένα άκόμη καστορια- 
νό άρχοντικό, τών ’Αδελφών Εμμανουήλ, άλλα είναι γνωστό άπό παλιές 
φωτογραφίες καί σχέδια ότι υπήρχε καί στοΰ Τσιατσαπά, θά μάς άπασχο- 
λήσει εκτενέστερα παρά κάτω, γιατί σχετίζεται μέ τόν τύπο τής κατοικίας 
καί μάλλον δέν ήταν στοιχείο τόσο σπάνιο στήν Καστοριά, όσο άρχικά φαί
νεται.

3. Κατασκευή, α) Τοιχοποιίες. Τά οικοδομικά υλικά καί οί 
κατασκευαστικοί τρόποι πού εφαρμόστηκαν στό άρχοντικό τού Μπασάρα 
είναι οί γνωστοί τής μακεδονικής άρχιτεκτονικής τών χρόνων τής τουρκο
κρατίας. Χοντροί λιθόκτιστοι τοίχοι στό ισόγειο καί τό μεσοπάτωμα, πού 
φτάνουν τά 90 έκ. σέ πάχος, μέ οριζόντιες ξυλοδεσιές κατά άποστάσεις (τά 
χατίλια) καί λεπτοί τοίχοι μέ ξύλινο σκελετό καί γέμισμα άπό τούβλα (τσα- 
τμάδες) στούς ορόφους. Ό νότιος τοίχος, όπως συνήθως συμβαίνει μέ έναν 
τοίχο τού σπιτιού, είναι λίθινος μέχρι τόν τελευταίο όροφο. Ή κατασκευή 
τών τοίχων, μέ μεγάλες πέτρες καί μικρά λιθαράκια σάν γέμισμα στά ένδιά-

1. Άπό τά υπολείμματα γύψινων φεγγιτών (πλαίσια) πού διασώθηκαν στό ΝΑ δωμά
τιο, φαίνεται δτι σχημάτιζαν διαφορετικά διακοσμητικά θέματα άπ’ ο,τι αυτά τά άπλού- 
στατα τού δοξάτου.
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μέσα κενά καί χώμα σάν συνδετικό υλικό, είναι περισσότερο φροντισμένη 
στήν δψη τοΰ σπιτιού προς τό δρόμο, παρά στις ύπόλοιπες. Στήν κύρια όψη 
τό σύστημα τοιχοποιίας έμφανίζεται σχεδόν Ισόδομο, οί πέτρες είναι σχε
τικά όρθογωνισμένες καί λείπουν τα ένδιάμεσα γεμίσματα άπό λιθαράκια. 
Τήν εντύπωση τοΰ ίσόδομου έπιτείνει τό προσεκτικό άρμολόγημα μέ άδύ- 
νατο ασβεστοκονίαμα, πού προεξέχει ελαφρά άπό τό πρόσωπο τοϋ τοίχου, 
σχηματίζοντας ορθογώνια μέ έλαφρά καμπυλωμένες γωνιές. Τό άρμολόγημα 
δεν ξεπερνά τό πλάτος των 2,5 έκ. καί είναι περίπου έπίπεδο στήν τομή.

Στις ύπόλοιπες όψεις οί πέτρες είναι μικρότερες, άκανόνιστες μ’ ένα 
πλήθος γεμίσματα στά κενά τους, ένώ τό άρμολόγημα είναι ώς έπί τό πλεΐ- 
στον συνεπίπεδο μέ τόν τοίχο, έκτος άπό έλάχιστα σημεία πού προεξέχει 
ελαφρότατα καί περιβάλλει μέ μία καμπύλη γραμμή τήν πέτρα. Σ’ αυτές τις 
όψεις είναι φανερό ότι έγιναν πολλές έπισκευές, κάτι πού δέν παρατηρήθηκε 
στήν όψη στό δρόμο, πού τό άρμολόγημα είναι άδιατάρακτο. Τήν ίδια δια- 
βάθμιση στήν επιμέλεια τής κατασκευής, άνάλογα μέ τό άν είναι ορατός ό 
τοίχος άπό τό δρόμο, ή όχι, παρατηρούμε καί σ’ άλλα καστοριανά άρχον- 
τικά1, όπως κυρίως τοΰ Τσιατσαπά, όπου ακολουθείται τό ίδιο σύστημα τοι
χοποιιών, μόνο πού τό άρμολόι στήν κύρια όψη είναι λεπτότερο, δέν σχη
ματίζει ορθές στρογγυλευμένες γωνίες καί έχει πρισματική διατομή.

Στήν κύρια πάντα όψη, λαξευμένους σέ δύο έπάλληλους γωνιόλιθους 
τής Ν γωνίας, βρίσκουμε δύο σταυρούς μέ πεπλατυσμένα άκρα καί τρία ήμι- 
σφαίρια διαταγμένα σέ τρίγωνο (είκ. 4). Σημάδια τέτοια άποτρόπαια ευρύ
τατα κατά τά άλλα διαδεδομένα στούς χρόνους τής τουρκοκρατίας (συνη- 
θέστατα είναι καί τά σχηματικά πρόσωπα) συναντούμε μόνο σέ δύο άκόμη 
περιπτώσεις άρχοντικών τής Καστοριάς, στήν ΝΔ γωνία τοΰ Τσιατσαπά, 
όπου κάτω άπό τό γωνιόλιθο μέ τή λαξευμένη χρονολογία 1754 υπάρχει ένας 
σταυρός καί ένα άτεχνο πουλί καί στοΰ Σαπουντζή στήν ΝΔ γωνία ένας 
σταυρός καί ένα ήμισφαίριο2.

’Αλλά κυρίως ή έθνικότητα τοΰ σπιτιού δηλώνεται άπό ένα σταυρό έγ-

1. ’Αρχοντικά Γκιμουρζίνά, Ράλλη, Γάκη, Πουλιόπουλου κ.λ., πολλά άπό τά όποια 
ανάγονται στά μέσα τοϋ 19ου αΐ. Τό σύστημα έφαρμόστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
μάλιστα στά μέσα τοϋ 19ου ai. φαίνεται νά γενικεύεται στις καλές κατασκευές.

2. Είναι χαρακτηριστικό ότι σέ κανένα άπό τά σπίτια τής Καστοριάς πού άνάγονται 
στό 19ο αίώνα δέν βρέθηκαν τέτοια σύμβολα. ’Αντίθετα στά σπίτια αύτά ό σταυρός, σύμ
βολο θρησκείας καί έθνικότητας προβάλλεται έντονα, σάν Κεντρικά στοιχείο σύνθεσης 
πάνω σέ λιθανάγλυφες πλάκες, συνήθως πάνω άπό τά υπέρθυρα, ή λαξευμένες στό ίδιο τό 
υπέρυθρο μαζί μέ τή χρονολογία τοΰ σπιτιοϋ. Είναι ή έποχή πού τά πράγματα έχουν άρ- 
κετά ήμερέψει γιά τό έλληνικό στοιχείο τής πόλης. ’Αντίστοιχα άνάγλυφα στοιχεία σέ γω
νιόλιθους δέν βρέθηκαν σ’ άρχοντικά τής Σιάτιστας όπου άναρτήθηκαν, παρά μόνο στό 
άρχοντικό τής Πούλκως.



312 Καλλιόπη Θεοχαρίδου

γεγραμμένο σ’ ενα όρθογώνιο σχήμα 70 X 80 έκ. πάνω άπό την τοξωτή είσο
δο άπό τό δρόμο. Σταυρό πάνω άπό τήν τοξωτή κύρια είσοδο βρίσκουμε καί 
στο αρχοντικό του Τσιατσαπά, όμως σχεδόν κρυμμένο, τόσο διακριτικά 
σχηματισμένο άπό δύο κάθετα τούβλα κατάλληλα άρμολογημένα, γιά νά 
είναι τελικά ορατός μόνο άπό ενα προσεκτικό φιλικό μάτι. Παρόμοια δια-

Είκ. 4. ’Ανάγλυφοι οτανροι ατούς γωνιόλιθους τής ΝΑ γωνίας

κριτική παρουσία σταυρού, άλλά λίγο πιό έμφανως σχηματισμένου άπό δύο 
κάθετα τούβλα, συναντούμε καί πάνω άπό τήν τοξωτή είσοδο τού αρχοντι
κού Γκιμουρζίνα.

Αυτή ή επιφύλαξη στήν προβολή τού χριστιανικού συμβόλου δέν μπο
ρεί παρά νά σχετίζεται με τούς διωγμούς, πού είναι γνωστό ότι ύφίσταται τό 
έλληνικό στοιχείο στήν Καστοριά μέχρι καί τά τέλη τού Που αιώνα1.

β) Στέγη, πατώματα. 'Όπως θά συζητηθεί στή συνέχεια, ή ση
μερινή στέγη τού σπιτιού δέν είναι ή άρχική. Πολλά άπό τά ξύλα της φά
νηκε ότι ήταν σε δεύτερη χρήση. ’Ακολουθώντας όμως τόν παραδοσιακό κα
τασκευαστικό τρόπο παρουσιάζεται σάν μία εντυπωσιακή κατασκευή, μέ 
τό μέγεθος στις γωνιαίες διατομές ξύλων καί τή γνώση πού φανερώνει σέ 
θέματα τεχνικής2.

Σ’ αύτό τό σημείο αξίζει νά σημειωθεί ότι σέ πολλά ξύλα, πέρα άπό τίς 
χαρακτηριστικές τρύπες στά άκρα τους, γιά τό δέσιμο καί τήν εύκολη μετα

1. Γνωστό είναι τό έπεισόδιο στά 1696 μέ τόν άπαγχονισμό τοϋ άρχοντα Ντούλτσου- 
βλ. Ν. Μουτσοπούλου, Καστοριά, σ. 3.

2. Σχετικά μέ τούς διάφορους τρόπους κατασκευής στεγών καί τίς ονομασίες των επί 
μέρους στοιχείων, βλ. Ν. Μουτσοπούλου, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής Βέ
ροιας, ’Αθήνα 1967.
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φορά τους, βρέθηκαν διάφορα σύμβολα, διπλά ή μονά X χαραγμένα μέ τό 
σκεπάρνι. "Οπως είπε ένας γέροντας ντόπιος μάστορας πού τά αναγνώρισε 
είναι τά διακριτικά πού έφτιαχνε κατά τήν υλοτόμηση ή κάθε ομάδα ξυ
λοκόπων, γιά να τά ξεχωρίζει μετά τήν κοινή τους μεταφορά1.

Ή κατασκευή των ξύλινων πατωμάτων, όπως καί οί εσωτερικές ξύλινες 
σκάλες, άκολουθοΰν γνωστούς κατασκευαστικούς τρόπους.

4. ’Αποκατάσταση β' όροφο υ. Τό καλοκαίρι τού 1976, 
μετά τήν αγορά τού αρχοντικού από τό κράτος, άρχισαν οί εργασίες γιά τήν 
αποκατάσταση τής στέγης του, πού ήταν σέ μεγάλο βαθμό καταστραμμένη, 
μέ συνέπεια τή συνεχή φθορά τού εσωτερικού άπό τά νερά τής βροχής. Μέ 
τό άνοιγμα τής στέγης γιά τήν άντικατάσταση όλων των φθαρμένων ξύλων, 
εγινε δυνατή ή προσεκτική παρατήρηση των ξύλινων στοιχείων πού σήμερα 
παίζουν τό ρόλο των οριζόντιων δοκαριών τής στέγης, άλλά δέν ήταν άρχι- 
κά παρά τό πάτωμα τού β' ορόφου.

Άπό τις χαρακτηριστικές έντορμίες (υποδοχές των κατακόρυφων στύ
λων των τοίχων τού ορόφου), πού σώζονται α) στά βασικά περιμετρικά δοκά
ρια, β) σ’ αυτό πού χωρίζει κατά μήκος στά δύο τόν όροφο (είκ. 5), γ) στά δύο 
κάθετα πού άντιστοιχοΰν πάνω άπ’ τούς τοίχους τού βοηθητικού χώρου άνά- 
μεσα στό ΝΑ καί ΝΔ δωμάτιο, γίνεται φανερό ότι ή εσωτερική διαίρεση 
τού β' ορόφου άκολουθεϊ άκριβώς αυτήν τού α' άκόμη καί στις θέσεις των 
θυρωμάτων, όπως συνάγεται άπό τις αποστάσεις των στύλων καί τά ίχνη 
των καρφωμάτων.

Άκόμη ό δοξάτος είχε στήν ίδια θέση τις υπερυψωμένες κρεβάτες, 
όπως δείχνουν οί χαρακτηριστικές λαξεύσεις σέ παράλληλες πυκνές γραμ
μές κάθετες στά βασικά δοκάρια, γιά υποδοχή καί όριζοντίωση τής δεύτερης 
σειράς μικρών δοκαριών πού πάνω τους καρφώνονταν τά σανίδια—λαξεύσεις 
πού σταματούν άκριβώς στήν ίδια γραμμή πού άντιστοιχεΐ στό α' σκαλί τής 
κρεβάτας τού κάτω ορόφου. Στό σημείο αύτό ενα άλλο κάθετο δοκάρι εδινε 
τήν άπαιτούμενη διαφορά ύψους τών 15 έκ. καί σ’ αύτή τή στάθμη γινόταν 
πλέον τό σανίδωμα. Λόγω αύτής τής προσθήκης, ενός δεύτερου δοκαριού, 
όπου στερεώνονταν πλέον οί στύλοι, δέν βρέθηκαν στά περιμετρικά οριζόν
τια ξύλα, πάνω άπό τούς τοίχους πού άντιστοιχοΰν στά υπερυψωμένα τμήματα, 
σημάδια κατακόρυφων στύλων, όπως στά άλλα σημεία.

’Αντίθετα, κατά τήν επισκευή τής βόρειας πλευράς πάνω άπό τόν ήλια-

1. Άν τά σημάδια αυτά έχουν καί κάποια άλλη σημασία, αν δηλ. δηλώνουν τή θέση 
του κάθε ξύλου στή στέγη, δέν είναι δυνατό νά εξακριβωθεί σ’ αυτό τό παράδειγμα, μιά 
πού μέρος του ύλικοϋ τής στέγης είναι σέ β', χρήση. Πάντως σέ μιά τέτοια περίπτωση θά 
χρειαζόταν μάλλον μεγαλύτερη ποικιλία συμβόλων, πράγμα πού δέν βρέθηκε.
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kò παρατηρήθηκαν, τόσο στο οριζόντιο ξύλο κατά μήκος τοϋ βόρειου τοί
χου, όσο καί στό άντίστοιχο όριζόντιο ξύλο πάνω άπό τούς στύλους τού ε
ξώστη, τά γνωστά ίχνη άπό τή στερέωση κατακόρυφων ξύλινων στύλων 
καί σε θέσεις ακριβώς αντίστοιχες μ’ αυτούς τού α' ορόφου. Αύτό δείχνει ότι 
καί ό β' όροφος είχε ήλιακό καί ότι στά άνοίγματα τού βόρειου τοίχου άκο- 
λουθοΰσε άκριβώς τήν ίδια διάταξη μέ τόν υποκείμενο όροφο, εφόσον οί θέ
σεις των ανοιγμάτων καθορίζονται άπόλυτα άπό τόν κάνναβο τών ύποστυ- 
λωμάτων.

Εικ. 5. Έντορμίες στις θέσεις ατηρίξεως τών στύλων τοϋ β' ορόφου

’Ακόμη στά οριζόντια ξύλα, πού προεξέχοντας άπό τή σημερινή στέγη 
σχηματίζουν τό ταβάνι τού ήλιακού, βρέθηκαν καρφιά μόνο στήν πάνω έπι- 
φάνεια (πάτωμα τού έξώστη), άλλά κανένα ίχνος στήν κάτω, ώστε νά υπο
θέσουμε ταβανωμένο τόν ήλιακό, όπως συμβαίνει στό άρχοντικό τών ’Αδελ
φών ’Εμμανουήλ.

Τό αποχωρητήριο πού καταλάμβανε τό δυτικό άκρο τού ήλιακού καί 
ήταν προσπελάσιμο μόνο εξωτερικά άπό τόν ίδιο τόν ήλιακό, βεβαιωμένα 
δεν ανήκε στήν άρχική κατασκευή τού σπιτιού. Άπό τή μιά μεριά ό πέτρινος 
πύργος-βάση του χωρίζεται μέ άρμό άπό τήν ύπόλοιπη τοιχοποιία τού σπι
τιού (σχ. 1, 2), άπό τήν άλλη ό τρόπος πού διαμορφώνεται τό επάνω τμήμα 
του δείχνει σαφέστατα ότι ό ήλιακός προϋπήρχε καί ή κατασκευή κατέλαβε
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ενα μέρος του (σχ. 3, είκ. 2). Επειδή ή άθλια κατάσταση τής τοιχοποιίας του 
εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους κατάρρευσης κατά τή διάρκεια των έπι- 
σκευων, άποφασίστηκε ή κατεδάφισή του, οπότε στο τμήμα του τοίχου πού 
κάλυπτε εμφανίστηκαν οί γνωστές εγκοπές στήν τοιχοποιία, άπό τή στερέ
ωση των υπόλοιπων λοξών ξύλων πού υποβάσταζαν τόν ήλιακό. Φαίνεται 
πώς άρχικά δεν υπήρχε άποχωρητήριο στούς όρόφους, παρά μόνο στήν 
αυλή1.

Ή ερευνά στό οριζόντιο ξύλο στήν πάνω επιφάνεια τοϋ σαχνισιού στή 
δυτική όψη έδωσε 'ίχνη 5 στύλων, δηλ. τέσσερα διαστήματα, πλάτους 1,40μ. 
τά άκραΐα καί 105 έκ. τά ενδιάμεσα, πράγμα πού δείχνει πώς άρχικά ύπήρχαν 
4 παράθυρα στήν όψη του σαχνισιού καί όχι τρία, μέ πλάτος γύρω στά 78 έκ. 
όσο καί τά υπόλοιπα παράθυρα τού σπιτιού.

Ό νότιος τοίχος φαίνεται νά συνέχιζε μέ λιθοδομή καί στό β' όροφο, 
εφόσον περιλάμβανε τις καπνοδόχους όλων τών τζακιών τού σπιτιού. Σέ 
άπόσταση 210 έκ. άπό τό δυτικό άκρο του, στή στάθμη τού πατώματος τού 
β' ορόφου, βρέθηκε άχρηστευμένη καπνοδόχος, θέση πού εξυπηρετεί μόνο 
τό ΝΔ δωμάτιο τού α' ορόφου, πού μετατράπηκε σέ καλοκαιρινό.

Προηγουμένως είχαν άναφερθεΐ τά σημάδια στή νότια πλευρά τού ά- 
νατολικού τοίχου (είκ. 3) ενός σαχνισίου τού β' όρόφου. Τά ίχνη τών στύλων 
στά ξύλα τού πατώματος (σημερινής στέγης) έπιβεβαίωσαν τήν ύπαρξή του 
στή θέση αύτή.

Μέ βάση τά στοιχεία πού άναφέραμε προτείνουμε τήν άποκατάσταση 
τής μορφής τού άρχοντικοΰ, ολοκληρωμένου μέ τό δεύτερο όροφο2 (σχ. 
10, 11, 12).

5. Τυπολογικά. Μέ βάση αύτή τήν ολοκληρωμένη εικόνα τού 
σπιτιού μπορούμε πιά νά αναζητήσουμε άντιστοιχίες κατ’ αρχή στά σωζό- 
μενα αρχοντικά τής Καστοριάς καί στή συνέχεια στό μακεδονικό χώρο.

Τά χαρακτηριστικά πού συνθέτουν τόν τύπο είναι: α) ’Ορθογώνια κάτο-

1. ’Αποχωρητήριο συναντάται στούς όρόφους (συνήθως σέ ξύλινο πρόβολο έξωτερικά), 
π.χ. σταάρχοντικάτούΜανούση ή τούΚανατσούλη στή Σιάτιστα(βλ. Ν. Μουτσοπού
λου, Σιάτιστα, τά άρχοντικά, πίν. 12 καί 19 αντίστοιχα), άλλα είναι προσπελάσιμα άπό διά
δρομο έσωτερικό, κι έχουν έξαρχής προβλεφθεϊ. Σ’ αύτές τις περιπτώσεις μόνο ό β' όρο
φος, όπου γίνεται ή υποδοχή τών ξένων, διαθέτει τέτοιες εύκολίες. Δέν είναι άπίθανο καί 
στή δική μας περίπτωση νά ύπήρχε κάτι τέτοιο στό β', καταστραμμένο σήμερα όροφο, σάν 
πιθανότερη όμως θέση θά ήταν ή νότια πλευρά σέ συνδυασμό μέτό βοηθητικό χώρο άνά- 
μεσα στά δωμάτια.

2. Ό άριθμός τών άνοιγμάτων στό σαχνισί τοϋ β' όρόφου στον άνατολικό τοίχο κα
θορίστηκε άπό τό συνολικό του μήκος δοσμένο άπό τά σημάδια στον τοίχο καί τό γνωστό 
κάνναβο τών παραθύρων.
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Σχ. 10. Ή ανατολική δψη ' άποκατάΰταΰη

Σχ. 11. Ή βόρεια όψη · άποκατάΰταΰη
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ψη μέ κυριαρχία μόνο ένός άξονα (πλατυμέτωπη κατοικία), β) Εσωτερική διαί
ρεση πού ακολουθεί τον κύριο αξονα, δημιουργώντας πάντα ένα ένιαΐο χώ
ρο πού καταλαμβάνει όλο τό μέτωπο τής κατοικίας κι άπ’ όπου γίνεται ή 
προσπέλαση των δωματίων, πού διατάσσονται κατά παράθεση στο υπόλοιπο 
μισό τής κάτοψης, γ) Ύπαρξη ανοικτού εξώστη (ήλιακοϋ) κατά μήκος τής

Σχ. 12. 'Η δντική δψη ' άποκατάΰταΰη

μεγάλης πλευράς, καί πάντα σέ σχέση μέ τό δοξάτο, τού όποιου καταλαμ
βάνει τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ μετώπου. Ή διάταξη μπορεί νά συναντάται 
μόνο στον ανώτερο όροφο (π.χ. αρχοντικό Εμμανουήλ) ή καί στόύς δύο τε
λευταίους (π.χ. αρχοντικό Τσιατσαπά, παλιές φωτογραφίες).

Στό στοιχείο του ήλιακοΰ θά δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι ένα 
τοπικό χαρακτηριστικό, μιά παραλλαγή για ψυχρό κλίμα στό γνωστό τύπο 
τοΰ σπιτιού μέ εσωτερικό ανοικτό χαγιάτι στον όροφο1. ’Ιδιαίτερα θά στα-

1. Ό τύπος είναι κοινός στά Βαλκάνια καί στό μικρασιατικό χώρο από τάπαλιότερα 
παραδείγματα σπιτιών (18ος άρχές19ου στήν Φιλιππούπολη, βλ. Xçhcto fi,. Πεεβ, Τό 
σπίτι τής Φιλιππούπολης, τήν έποχή τής ’Αναγέννησης) μέχρι τά κονάκια τής Προύσας 
(βλ. Godfrey Goodwin, A History of Ottoman Architecture. The Ottoman House, 
London 1971, σ. 429 κ.έ.) καί τά σπίτια τής Βέροιας καί τών Άμπελακίων στό βόρειο έλ-



318 Καλλιόπη Θεοχαρίδου

θοΰμε στή σχέση τοΰ τύπου, ώς προς τό στοιχείο αυτό, μέ τό βεροιώτικο 
σπίτι, γιατί, όσο είναι γνωστό, στήν άρχιτεκτονική των πλησιέστερων πε
ριοχών δέν συναντάται ήλιακός ή χαγιάτι, π.χ. στα άρχοντικά τής Σιάτιστας. 
(Ή σύγκριση πάντα γίνεται μέ άρχοντικά καί όχι μέ άγροτικές κατοικίες).

Στή Βέροια τό ανοικτό χαγιάτι τοΰ όρόφου, πού λειτουργικά παίζει τόν 
ίδιο ρόλο μέ τόν επιμήκη ένιαίο χώρο τοΰ έξεταζόμενου καστοριανοϋ τύ
που, είναι δηλ. ή σάλα όπου καταλήγει ή σκάλα καί άπ’ όπου γίνεται ή 
προσπέλαση τών δωματίων, εχει πολλές φορές δύο σειρές ξύλινους στύλους 
προς τήν ανοικτή πλευρά, σέ μικρή άπόσταση μεταξύ τους1. Ή εξωτερική 
σειρά τότε βρίσκεται σέ πρόβολο ύποστηριζόμενη άπό λοξά ξύλα ή πατά 
σέ άντίστοιχους στύλους στό ισόγειο. Έτσι στό μέτωπο τοΰ χαγιατιού δη- 
μιουργεΐται μία ακόμη διαβάθμιση τοΰ ήμιυπαίθριου χώρου. Ή βασική Ιδέα 
μοιάζει νά είναι ή ίδια στήν Καστοριά, μόνο πού ή δεύτερη εσωτερική σει
ρά στύλων κλείνεται μ’ εναν τοίχο διαλυμένο σέ πολλά παράθυρα μέ φεγγί
τες άπό πάνω, ενώ παραμένει σάν ήλιακός ό στενός χώρος πίσω άπό τήν έ- 
ξωτερική σειρά στύλων2. Τά χαρακτηριστικά τοΰ τύπου άναγνωρίζονται σέ 
μιά ομάδα αρχοντικών, Τσιατσαπά, ’Εμμανουήλ, Σαπουντζή (είκ. 6), Τσεβέ- 
κου γιά νά περιοριστούμε στά γνωστότερα.

6. Χρονολόγηση. Άπό τά παραπάνω άρχοντικά, πού άποδίδον-

λαδικό χώρο (βλ. Ν. Μουτσοπούλου, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής Βέροιας, καί 
τοΰ ίδιου, Τά ©εσσαλικά Άμπελάκια, σ. 67 κ.έ.). Μερικά δείγματα αύτοϋ τοϋ τύπου 
σώζονταν άκόμη μέχρι πριν λίγα χρόνια καί στήν παλιά πόλη τής Θεσσαλονίκης.

1. Βλ. Ν. Μουτσοπούλου, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής Βέροιας, σ. 136 καί 
196 σπίτι Περ. Τζιντοϋ, σ. 162 σπίτι όδοΰ Εδέσσης 6, σ. 175 σπίτι όδοΰ Κουρμπετλή, σ. 182 
Σιόρ Μανωλάκη.

2. Στήν Καστοριά, στις περιπτώσεις όπου ή έσωτερική σειρά τών στύλων έμφανίζεται 
έλεύθερη μέσα στό χώρο τοΰ δοξάτου καί μέ μορφή τοξοστοιχίας σέ μικρή άπόσταση άπό 
τόν έξωτερικό τοίχο, π.χ. άρχοντικά Σαπουντζή, Τσεβέκου, ή προσεκτική παρατήρηση έ
δειξε πώς αυτό όφείλεται σέ μεταγενέστερες έπέμβάσεις πού είχαν σκοπό τή διεύρυνση 
τοΰ χώρου. Στό άρχοντικά Σαπουντζή ό βορινός έξωτερικός τοίχος φαίνεται καθαρά ότι 
όφείλεται σέ έπισκευή, όπως δηλώνει καί ό μεταγενέστερος τύπος τών παραθύρων του σέ 
αντιδιαστολή μέ τά αρχικά παράθυρα τοϋ σαχνισιοΰ, ένώ ή ίδια ή έσωτερική τοξοστοιχία 
μέ τά έπιχρισμένα τοξύλλια καί τή διαμόρφωση τών στύλων μέ κλασικό τρόπο (κιονό
κρανα), δείχνουν έπισκευή σύγχρονη μέ τά παράθυρα, μάλλον τό 19ο αί. (βλ. Α. Ό ρλάν- 
δ ου, ό.π., σημ. ΙΙ,πίν. 30. Άρχοντικά τής Καστοριάς, «Πινακοθήκη τής τέχνης τοΰ Ελλη
νικού λαοΰ», Άθήναι 1948, πίν. 3, 4). Καθαρότατο όμως τό δυτικό άκρο τοΰ ήλιακοΰ φαί
νεται στή βορινή άκρη τοΰ δυτικοΰ τοίχου, κάτω άπό τό σαχνισί πού στηρίζεται πάνω 
στούς στύλους τοΰ ήλιακοΰ, λύση γνωστή καί άπό τό άρχοντικό τοΰ Τσιατσαπά (είκ. 6.) 
Στό άρχοντικό Τσεβέκου ή προχειρότητα τής μετασκευής βοηθά στήν εύκολότερη άνα- 
γνώριση τής άρχικής διάταξης, πού στό μισοερειπωμένο β' όροφο είναι πλέον όλοφά- 
νερη.
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ται όλα στο 18ο αί.1, του Τσιατσαπά είναι τό μόνο ασφαλώς χρονολογημένο, 
στα 1754, μέ επιγραφή ανάγλυφη σ’ ενα γωνιόλιθο τής ΝΔ γωνίας τοϋ σπι
τιού. Στήν αποκαταστημένη μορφή τοϋ άρχοντικοΰ τοϋ Μπασάρα καί σ’ αυ
τή τοϋ Τσιατσαπά, όπως μάς διασώθηκε σέ σχέδια καί φωτογραφίες πριν άπό 
τήν καταστροφή των ήλιακών καί τοϋ ΒΑ σαχνισιοϋ τής βόρειας όψης2,
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Ε’ικ. 6. ’Αρχοντικό Σαπονντζή. Νότια κατάληξη τον ηλιακού

ή ομοιότητα των δύο κτηρίων είναι έμφανέστατη τόσο στή γενική σύλληψη 
του όγκου όσο καί στή διάρθρωση των έπί μέρους στοιχείων. Είναι μάλιστα 
τέτοια ή άντιστοιχία σέ ορισμένες λεπτομερειακές λύσεις, π.χ. τό κοινό στά 
δύο παραδείγματα στενομέτωπο διόροφο σαχνισί, πού στηρίζεται σέ υπερυ
ψωμένο τμήμα τοϋ τοίχου τοϋ περιβόλου ή σέ μορφολογικές λεπτομέρειες, 
όπως π.χ. τά λαξευμένα σύμβολα στούς γωνιόλιθους, άλλά άκόμη καί στήν 
έσωτερική δια κόσμηση, πού οδηγεί στό συμπέρασμα ότι τά δύο κτήρια πολύ 
λίγο άπέχουν χρονικά, ίσως μάλιστα τό ενα νά χρησιμέυσε σάν πρότυπο γιά 
τό άλλο.

1. Ό Τσαμίσης άναφέρει ότι κανένα άπό τά υπάρχοντα άρχοντικά στήν πόλη δέν φαί
νεται παλιότερο άπό τό 1720. Στή συνέχεια άποδίδει, λανθασμένα, τά σπίτια τοβ Μάλκου 
καί τοϋ κύρ Μιχάλη στό 17ο αιώνα, διότι τουλάχιστον τοϋ Μάλκου είναι χρονολογημένο 
στά 1745, ενώ τό σπίτι τοϋ Χρυσοϋ Τσεβέκου τό άποδίδει σωστά στό 18ο αιώνα (βλ. Π. 
Τ σ α μ ί σ η, Ή Καστοριά καί τά μνημεία της, Άθήναι 1949, σ. 189).

Στόν ίδιο αίώνα τοποθετείται καί τό άρχοντικά Σαπουντζή καί Άφών ’Εμμανουήλ 
(βλ. Ν. Μουτσοπούλου, Καστοριά, σ. 22).

2. Βλ. Άρχοντικά τής Καστοριάς. «Πινακοθήκη τής τέχνης τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ», 
Άθήναι 1948, βασισμένο σέ μελέτη τοϋ 1936, πίνακες 3 καί 4.
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Συγκρίνοντας τήν κάτω ζώνη τής ζωγραφισμένης μεσάντρας του Μπα- 
σάρα μέ τήν άντίστοιχη κατασκευή στο ΝΑ καλό όντά του Τσιατσαπα, 
βρίσκουμε μεγάλη ομοιότητα τόσο στή μορφή καί τις λεπτομέρειες των θυ
ρόφυλλων, όσο καί στή χρωματική τους διακόσμηση, δύο τόνους ώχρα στο 
κέντρο, βαθύ κεραμίδι στο διαχωριστικό κυμάτιο καί πράσινο πλαίσιο. Ή 
λοξή διαγράμμιση μέ σκούρη πράσινη κυματιστή γραμμή,πού στοΰΤσιατσαπά 
διακοσμεί όλους τούς κατακόρυφους ενδιάμεσους ταβλάδες1, στοΰ Μπασάρα 
έμφανίζεται πέρα άπό τό αριστερό άκρο τής κάτω ζώνης καί στά πλαίσια των 
ζωγραφισμένων διάχωρων τής επάνω ζώνης.

Ή άπόλυτη άντιστοιχία στή μορφή καί τις κατασκευαστικές λεπτομέ
ρειες των ξύλινων κανατιών των παραθύρων στά δύο κτήρια δέν έκπλήσσει, 
γιατί φαίνεται νά είναι στοιχεία ευρύτατα διαδεδομένα τήν εποχή αυτή στό 
βόρειο έλλαδικό χώρο. Έκτος άπό τήν Καστοριά τά βρίσκουμε καί στά 
Άμπελάκια στά άρχοντικά Γ. Σβάρτζ2, Δ. Σβάρτζ καί Κρασούλη, ενώ τήν 
ίδια διάδοση φαίνεται νά έχουν καί οί μορφές τών ξύλινων κάγκελων πού 
φράζουν τό κάτω μέρος τών παραθύρων τού δοξάτου, παρόμοια στά άρχον
τικά Μπασάρα καί Τσιατσαπα, όπως καί στοΰ Τσεβέκου, γνωστά όμως καί 
στό Πήλιο (Έλληνομουσεΐο Ζαγοράς)3.

Αντίθετα τά παράθυρα μέ τά άνασυρόμενα ξύλινα φύλλα, πού βρίσκου
με στό ΝΔ καλό όντά του Μπασάρα, είναι σαφέστατα λύσεις τών μέσων του 
19ου αιώνα, όπως προκύπτει άπό τή γενικευμένη έφαρμογή τους σ’ όλα τά 
άρχοντικά τής πόλης πού χρονολογούνται στό β' μισό του 19ου αιώνα4, έχουν

1. Ίδια χρωματική διακόσμηση έχει καί ή ξύλινη έπένδυση τού δοξάτου τού άρχοντι- 
κοϋ τού Σαπουντζή στό δεύτερο όροφο (ή μεσάντρα καί τό διαχωριστικό τής σκάλας).

2. Στό αρχοντικό τού Γ. Σβάρτζ, τό σαχνισί στά άριστερά τής εισόδου διαφορετικής 
κατασκευής άπό τά υπόλοιπα, έχει στά παράθυρά του όριζόντια άνοιγόμενα ξύλινα φύλλα, 
τύπος πού προτείνεται καί σέ μία αποκατάσταση τού αρχοντικού τού Μπασάρα (βλ. Ν. 
Μουτσοπούλου, Οίκισμοί-άρχοντικά-μετόχια. ’Επιλογή διπλωματικών έργα- 
σιών 1966-1974, Θεσσαλονίκη 1977).

Τό βέβαιο είναι ότι σέ κανένα σημείο τής κατασκευής δέν σώζονται ίχνη πού νά δι
καιολογούν μία τέτοια μορφή καί ούτε φαίνεται τά σημερινά κανάτια νά όφείλονται σέ αν
τικατάσταση. 'Αλλωστε πουθενά στήν Καστοριά δέν βρίσκουμε αύτόν τον τύπο. Τήν ίδια 
έποχή, έκτος άπό τήν Ελλάδα, ίδια παραθυρόφυλλα συναντούμε σέ άρχοντικά τής Μ. ’Α
σίας (π.χ. στό Birgi). ’Ενώ άντίθετα χαλκογραφίες τής Κων/πυλης τού 19ου αΙώνα παρου
σιάζουν εύρύτατη χρήση τών οριζόντια άνοιγόμενων φύλλων (βλ. Godfrey God- 
d w i η, ό.π., σ. 21 455, 436, 437 καί 442). ’Ακόμη δέν υπάρχουν στοιχεία γιά νά ΰπο- 
στηριχθεί κατά πόσο οί δύο τύποι διαφέρουν χρονικά ή άποτελούν σύγχρονες έναλλα- 
κτικές κατασκευαστικές λύσεις.

3. Βλ. «Σπίτια τής Ζαγοράς», Άθήναι 1949, πίν. 12. Τό Έλληνομουσεΐο.
4. ’Αρχοντικό Πουλιόπουλου 1860, Μάιος. ’Αρχοντικό Γάκη 1863,’Απριλίου 10. ’Αρ

χοντικό Ράλλη 1861, 22 Μαρτίου.
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μεγαλύτερες αναλογίες, στερούνται την έπάνω σειρά των φεγγιτών1 καί ά- 
κολουθοϋν γενικότερα μία κλασική μορφολογία. Στο ϊδιο πνεύμα έντάσσεται 
καί ή μεταγενέστερη πόρτα τού ίδιου χώρου.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν μπορούμε νά προτείνουμε μία χρονολο
γία για τό κτίσιμο τού σπιτιού, τά μέσα τού 18ου αιώνα καί πολύ κοντά στήν 
εποχή πού κατασκευάζεται τό άρχοντικό τού Τσιατσαπά, μέ μία φάση με
τατροπών καί έπισκευών στό μέσο τού 19ου αΐ., πού ακολούθησαν πιθανότατα 
τήν καταστροφή τού β' όρόφου. Τά στοιχεία πού έχουμε γιά νά τοποθετή
σουμε χρονικά αύτή τήν καταστροφή είναι σχετικά καί περιορισμένα. Μιά 
προφορική παράδοση τής οικογένειας μάς πληροφορεί ότι ό όροφος έστεκε 
ακόμη στά 1816, όταν κατά τή διάρκεια μιας επιδημίας χολέρας, τά «φευγάτα», 
πού ξέσπασε έκείνη τή χρονιά, καί μέ τήν εγκατάλειψη τής πόλης από τούς 
κατοίκους, ή αρχόντισσα τού σπιτιού παρατήρησε από τό βουνό ότι ό τε
λευταίος όροφος έγερνε. Ή χρονολογία είναι ίσως πολύ πρώιμη γιά νά τή 
συσχετίσουμε μέ τήν καταστροφή τού όρόφου πού ό Τσαμίσης τοποθετεί 
σέ πιό πρόσφατη εποχή2, πράγμα πού συμφωνεί άλλωστε καί μέ τή μορφή 
τών έπισκευών πού παρατηρήθηκαν στό σπίτι.

7. Ή οίκογένεια-έμπορική δραστηριότητα. Τό 
άρχοντικό τού Μπασάρα άναφέρεται σάν ένα από τά αρχαιότερα τής Κα
στοριάς. Ό Τσαμίσης πάλι παραθέτει τήν πληροφορία ότι άνήκε στον κύρ 
Μιχάλη, πού ήλθε στήν Καστοριά από τήν Κωνσταντινούπολη μαζί μέ τό 
γιό του Άνδρέα καί ότι από τότε έξι γενιές τής οικογένειας έμειναν σ’ αύτό3. 
"Αν ή πληροφορία είναι σωστή, τότε ή άφιξη τού κύρ Μιχάλη στήν Καστο

1. Τό δεύτερο, έξωτερικό προστατευτικό διάφραγμα τοΰ φεγγίτη έχει στό αρχοντικό 
πού έξετάζουμε απλή μορφή συρμάτινης σήτας, κάτι ιδιαίτερα συνηθισμένο στήν Καστο
ριά, βλ. π.χ. άρχοντικά Εμμανουήλ, Σαπουντζή καί πίσω όψη τοϋ Τσιατσαπά. Τό ότι ή 
διάταξη αυτή είναι καί ή αρχική στό σπίτι τού Μπασάρα, φαίνεται άπό τό γεγονός ότι καί 
τό σημερινό άρμολόγημα τής όψης πού έπικαλύπτει τά ξύλινα πλαίσια τών διαφραγμάτων 
είναι τό παλιό, έφόσον σχηματίζει στις θέσεις τών ξύλινων ύποστηριγμάτων του κουτσου
ρεμένου σαχνισιοΰ τής ανατολικής όψης άνέπαφη τήν ύποδοχή τους.

Ή λύση τής σήτας, οικονομικότερη καί άνθεκτικότερη άπό τή λεπτή γύψινη κατα
σκευή (π.χ. άρχοντικό Νατζή) υίοθετήθηκε γιά λόγους οικονομίας προφανώς καί συναν
τιέται σ’ άλλες κατασκευές σέ δευτερεύουσες όψεις (π.χ. άρχοντικό Τσιατσαπά) παράλληλα 
μέ κανονικούς γυαλωτούς προστατευτικούς φεγγίτες.

2. Γιά τήν άφαίρεση π.χ. τοϋ αντίστοιχου όρόφου τής Ματής Σκόρδα πού έγινε στά 
1808 γράφει ότι έγινε πρό πολλών έτών σ’ άντίθεση μέ τοϋ Μπασάρα πού τήν τοποθετεί 
«πρό τινων έτών». Βλ. Τ σ α μ ί σ η, Ή Καστοριά καί τά μνημεία της, σ. 195.

3. Τήν έποχή πού γράφει ό Τσαμίσης, τήν τελευταία γενιά άντιπροσωπεύει ό γιατρός 
Κων/νος Μπασάρας (έγγονός τοΰ Γεωργίου) πού γεννήθηκε στις 6 Φεβρουάριου τοϋ 1869 
στήν Ξάνθη, όπως μαθαίνουμε άπό Ιδιόχειρη σημείωση τοΰ ίδιου τοϋ Γεωργίου Μπασάρα.
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ριά θά πρέπει νά τοποθετηθεί γύρω στά μέσα τού 18ου αιώνα, έποχή πού συμ
φωνεί με τή χρονολόγηση πού προτάθηκε για τό κτίσιμο τού σπιτιού με βά
ση τά συγκριτικά στοιχεία.

Έκτος από τις παραπάνω πληροφορίες τού Τσαμίση δεν γνωρίζουμε τί
ποτε άλλο γιά τήν οικογένεια μέχρι τίς άρχές τού 19ου αιώνα, οπότε βρί
σκουμε κύριο τού σπιτιού τόν ξακουστό στήν Καστοριά άρχοντα Γεώργιο 
Μπασάρα. Ό Μπασάρας ανήκει στήν γενιά έκείνη τών πλούσιων γουνεμπό- 
ρων τής άνθούσας πιά άστικής τάξης τής πόλης, πού δημιουργήθηκε άπό 
τόν προηγούμενο αιώνα άπό τούς έμπορευόμενους μέ τήν κεντρική καί ανα
τολική Εύρώπη καί πού πέρα άπό τήν οικονομική άκμή έφεραν καί τήν πνευ
ματική άνθιση στήν Καστοριά, μέ τή δημιουργία σχολείων καί μέ τήν επα
φή μέ τό ευρωπαϊκό πνεύμα πού μετέφεραν.

Μέ τή συστηματική καταγραφή τών άντικειμένων τού σπιτιού, μετά 
τήν άγορά του άπό τό δημόσιο, βρέθηκαν δύο εμπορικά βιβλία πού ανήκουν 
στον Μπασάρα καί μάς έπιτρέπουν νά έκτιμήσουμε τήν έκταση τής δραστη
ριότητας καί τών έμπορικών του συναλλαγών πού άπλώνονταν άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη καί τά Γιάννενα μέχρι τή Βιέννη καί τή Λειψία. Τά δύο 
αύτά βιβλία, σύμφωνα μέ πληροφορίες τής ίδιας τής οικογένειας, είναι ένα 
ελάχιστο δείγμα μιας άρκετά πλούσιας σειράς, πού καταστράφηκε στά χρό
νια τής γερμανικής κατοχής. Τό ένα είναι ένα εμπορικό κατάστιχο, ένα ήμε- 
ρολόγιο, όπου σημειώνονται όλες οί συναλλαγές καί λοιπές εργασίες τής 
ήμέρας καί καλύπτει τά χρόνια άπό 5 Νοεμβρίου 1836, μέχρι καί 14 Νοεμβρί
ου 18561. Έχει διαστάσεις 41 έκ. στό ύψος καί 12,5 έκ. στό πλάτος, σκληρά 
έξώφυλλα άπό λεπτό ξύλο μέ χάρτινη επικάλυψη καί δερμάτινη ράχη. Στό 
πίσω εξώφυλλο, στήν πάνω αριστερή γωνία έξωτερικά, υπόλειμμα σφραγίδας 
άπό κόκκινο κερί διατηρεί ένα μέρος άπό τό θέμα της, τό έμβλημα τής έμπο- 
ρικής κομπανίας, καί παριστάνει τό κάτω μέρος μιας άγκυρας. "Οπως είναι 
γνωστό άπό άλλα παραδείγματα, τό έμβλημα είναι τυπικό γιά έλληνική κο
μπανία καί σημαίνει μεταφορά προϊόντων άπό θαλάσσια οδό ή γενικά μέ 
πλοίο2. Στήν έσωτερική όψη τού μπροστινού έξώφυλλου ύπάρχει τό μονο

ί . Άπό τήν άρχή τού κατάστιχου λείπουν τέσσερις σελίδες.
2. Τό έμβλημα τών Ελλήνων έμπορων ήταν ένας διπλός σταυρός πού συμβόλιζε τή 

χριστιανική θρησκεία, ό άριθμός τέσσερα τό νόμιμο κέρδος 4%, καί μία άγκυρα αν ή 
μεταφορά τών έμπορευμάτων γινόταν μέ πλοίο, ή κάποιο άλλο σχήμα π.χ. καρδιά σέ άντί- 
θετη περίπτωση. Τό ίδιο έμβλημα, έκτός άπό τή σφραγίδα, μπορούσε νά τό δει κανείς καί 
στις εισόδους τών έμπορικών οίκων, μαζί μέ τό έτος ίδρύσεως τής κομπανίας καί ένα μο
νόγραμμα, βλ. Ö d ö n F ü r V e s, Οί Έλληνες τής Ουγγαρίας.

Κάτω άπ’ αύτό τό πνεύμα πιθανόν νά μπορεί νά έρμηνευθεϊ καί μία παράξενη έπιγραφή 
πάνω άπό τήν πόρτα τού άρχοντικού τού Κανατσούλη στή Σιάτιστα, πού περιέχει όλα τά 
παραπάνω σχετικά στοιχεία.
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γραμμα Γρ. Α., πού συχνά άναφέρεται καί στήν άλληλογραφία, ενώ μετά 
τον Όκτώβρη τοϋ 1840 το μονόγραμμα γίνεται ΓρΑΜ δηλ. Γεώργιος Α. Μπα- 
σάρας1. Πολλές φορές το ίδιο μονόγραμμα γράφεται μέσα στήν άλληλογρα
φία καί μέ λατινικούς χαρακτήρες σαν GM ή GAM.

Τό δεύτερο βιβλίο είναι ένα βιβλίο έμπορικής αλληλογραφίας2, βιεν
νέζικης προέλευσης, καί καλύπτει τά χρόνια από 10 ’Απριλίου 1856 μέχρι 
15 Ίανουαρίου 1864, αλλά δυστυχώς ένας πολύ μεγάλος άριθμός τών σελί
δων του δέν είναι άναγνώσιμος, μετά άπό τή διάχυση τής μελάνης τών γραμ
μάτων, πού προκάλεσε ή υγρασία. Όπως πληροφορούμαστε άπό τό βιβλίο 
αυτό, τά πρώτα χρόνια μέχρι τον ’Ιανουάριο του 1858 ή κομπανία είναι «Γ. 
Μπασάρας καί Κωνστ. Παππάς», καί όλες οΐ έπιστολές υπογράφονται μέ 
τά δύο όνόματα. Ό Κωνστ. Παππάς είναι τό μέλος τής κομπανίας πού μέ
νει μόνιμα στό έξωτερικό, στή Λειψία, ενώ ό Μπασάρας παραμένει στό 
έδαφος τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας. Είναι ένα σχήμα πού συνηθίζεται 
τήν εποχή αύτή γιά οικονομικούς λόγους καί παρουσιάζεται μέ μία παράλ
ληλη μετατροπή τής παλιάς κομπανίας σέ μετοχική έταιρεία3. Μετά τό 1858 
φαίνεται ότι τό σχήμα άλλάζει μέ τήν είσοδο καί άλλων συνεταίρων, οπότε 
υπογράφει «Γεώργ. Α. Μπασάρας καί Συνδροφία»4.

1. Ίσως αυτό να δηλώνει ότι ή έπωνυμία «Μπασάρας» δόθηκε έκείνη τήν έποχή στήν 
οικογένεια. Ή ετυμολογία του όνόματος δέν στάθηκε δυνατό νά έξακριβωθεϊ.

2. Μέ τή ραγδαία άνάπτυξη των έλληνικών έμπορικών οίκων δημιουργεΐται ή άνάγ- 
κη τής συστηματικής πιά όργάνωσής τους. Έτσι κάνουν τήν έμφάνισή τους έκτος τών 
άλλων έμπορικών βιβλίων και όδηγοί γιά τή σύνταξη τών άπαραίτητων έγγράφων καί τήν 
όργάνωση άρχείου. ’Έτσι στή Βιέννη πρώτος ό Σιατιστινός Θωμάς Δημητρίου έκδίδει 
δύο βιβλία: «Χειραγωγός έμπειρος τής πραγματείας, ήτοι βιβλίο περιέχον όλους τούς ά- 
ναγκαίους σχεδόν λογαριασμούς τής πραγματείας, όμοϋ καί τά Ζυγία καί Πήχας όλης σχε
δόν τής Ευρώπης» (1793) καί «Σκριττούρα Δόππια, ήτοι ή τάξις τών πραγματευτάδικων 
κατάστιχων» (1794) βλ. Ά π. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Ό Ελληνισμός τής Διασποράς, 
«Ιστορία Ελληνικού Έθνους», τ. ΙΑ', σ. 233.

Εξελιγμένη μορφή τών πρώτων βιβλίων είναι «Ή άλληλογραφία, ήτοι Σύγγραμμα έμ- 
πορικόν έπΐ τής άλληλογραφίας τού έμπορου καί τών διπλογραφικών αύτού βιβλίων» τοϋ 
Π. X α ρ ί σ η, τυπωμένο έπίσης στή Βιέννη τό 1837, πού βρίσκουμε νά χρησιμοποιεί 
σάν άπαραίτητο έγχειρίδιο ό Γ. Μπασάρας, σήμερα στήν κατοχή τής οίκογένειας. Τό βι
βλίο στίς τελευταίες σελίδες περιέχει πολύτιμο κατάλογο Ελλήνων συνδρομητών, κα- 
ταχωρημένων κατά περιοχές σύμφωνα μέ τήν έδρα τής έπιχειρήσεώς του.

3. Γιά τήν έξέλιξη τών μορφών τών έμπορικών αυτών σχημάτων, κομπανίες, μετοχικές 
έταιρεΐες κ.λ. βλ. Ödön Füves, Οί Έλληνες τής Ούγγαρίας.

'Οπως μάς πληροφορεί ό Τσαμίσης, ό.π., σ. 219, σημ. 32, στή Λειψία μεταξύ 
τών Ελλήνων έμπορων γουναρικών συγκαταλέγονται καί πολλοί Καστοριανοί. Μάλιστα 
ό έμπορικός οίκος Κων. Παππά ύφίσταται άπό τό 1819.

4. Μία σβησμένη σημείωση, κάτω άπό έπιστολή τού Ίανουαρίου τού 1858 άναφέρεται 
στούς λόγους τής άλλαγής, άλλά δυστυχώς δέν είναι πλέον άναγνώσιμη. Τό πιθανότερο
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Τα προϊόντα πού κυρίως εμπορεύεται είναι γουναρικά, συνήθως άλε- 
ποϋδες (άλούπια), εγχώρια καί ξένα. Μάλιστα κάνει εντύπωση ότι άπό τά 
ξένα γουναρικά άναφέρονται πιο συχνά τά αμερικανικής προέλευσης «άλού
πια Βιργινίας», είδος πού θεωρούν πολύ ακριβό καί γι’ αύτό ιδιαίτερα φρον
τίζουν ζητώντας άπό τόν Κ. Παππά στη Λειψία νά τούς πληροφορεί συνεχώς 
γιά τήν τιμή καί τή διακίνησή τους στή διεθνή αγορά. Πέρα όμως άπό τά 
γουναρικά, εμπορεύονται υφάσματα καί διάφορα άλλα είδη.

Στούς μόνιμους άντιπροσώπους τους στήν Κωνσταντινούπολη στέλνουν 
τά εμπορεύματα μέ πλοίο άπό τό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης, όπου έχουν επί
σης μόνιμο αντιπρόσωπο, ενώ στό Βελιγράδι, Περλεπέ (Πρίλεπ), Βιτόλια 
(Μοναστήρι), Φιλιππούπολη, ή διακίνηση τών εμπορευμάτων γίνεται μέ 
καραβάνια. Συχνά άναφέρονται έξοδα γιά ζωοτροφές καί άμοιβές κιρατζή- 
δων.

Αύτή τήν εποχή μόνιμος συνεργάτης στή Βιέννη είναι ό Δημήτριος 
Μπετλής, προφανώς μέλος τής πολύ γνωστής καστοριανής άρχοντικής οι
κογένειας1, μέ τόν όποιο έχουν πολύ συχνές συναλλαγές, ενώ πολύ καλές 
εμπορικές σχέσεις άναπτύσσουν μ’ έναν άλλο Καστοριανό τόν Γ. Α. Σκούτα- 
ρη, πού καθώς φαίνεται είχε επίσης ισχυρή εμπορική εταιρεία.

"Ενα πυκνό δίκτυο εμπορικών σχέσεων ξαπλώνεται σ’ όλες τις πόλεις 
τής Μακεδονίας καί ’Ηπείρου, Γιάννενα, Σιάτιστα, Βέροια, Νάουσα, Θεσ
σαλονίκη, Σέρρες. Ή τελευταία μάλιστα πρέπει νά έπαιζε τό ρόλο ενδιάμε
σου σταθμού, όταν χρησιμοποιούσαν τό χερσαίο δρόμο γιά τήν Κωνσταν
τινούπολη, όπως στήν άλληλογραφία επανειλημμένα φαίνεται άπό τό γεγο
νός ότι σταματά σ’ αύτή τήν πόλη ό Μπασάρας συνοδεύοντας ό ίδιος εμ
πορεύματα, καί επίσης άπό τό γεγονός ότι εδώ στά 1874 πουλήθηκε ένα κτή
μα του.

Στά δύο βιβλία, πέρα άπό ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά μέ τό 
κόστος τών διαφόρων ειδών καθημερινής άνάγκης καί τις άντιστοιχίες ά- 
ξιών τών διαφόρων νομισμάτων πού κυκλοφορούν τήν εποχή αύτή, δίνονται 
καί πολλές κατατοπιστικές πληροφορίες γιά τή ζωή τής οικογένειας καί κά
ποιες έργασίες ή έπισκευές τού σπιτιού. Έτσι π.χ. καταγράφονται ότι, στις 
11 Νοεμβρίου 1838 δίνει γιά έξοδα καί μαστορικά γιά τό κιόσκι όλα μαζί 
300 γρόσια· στις 20 ’Ιουνίου 1854 συμφωνεί νά τού φτιάξουν τό μνήμα τής

είναι δτι μπαίνουν στήν όμάδα καί άλλα πρόσωπα, όπως προκύπτει άπό τήν άλληλογραφία 
στή συνέχεια.

1. Στόν ύπ’ άριθμ. 2754 κώδικα τής Μητροπόλεως Καστοριάς άναγράφονται, άνάμεσα 
στούς άλλους άρχοντες καί δωρητές, μέλη τής οίκογένειας. Ή Ελαία, άρχόντισσα τού 
Χρυσού Μπετλή, ή Ξένω άρχόντισσα, μητέρα Γεωργίου Κων/νου Μπετλή καί ό άρχοντας 
Κων/νος Μπετλής, βλ. Π. Τ σ α μ ί σ η, Ή Καστοριά καί τά μνημεία της, σ. 182.
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μητέρας του καί να στρώσουν τήν αυλή του σπιτιού μέ πλάκες καλές, καλο- 
πελεκημένες, ολα μαζί γιά 600 γρόσια.

Στις αποθήκες του σπιτιού διασώθηκε ενα ακόμη αξιόλογο τεκμήριο 
τής εμπορικής δραστηριότητας του Ιδιοκτήτη. Είναι μία μικρή συλλογή 
άπό 5 μπαούλα γιά μεταφορά εμπορευμάτων, ντυμένα μέ δέρμα καί ένισχυ- 
μένα καί διακοσμημένα μέ μεταλλικά ελάσματα μέ καρφιά. Τά μπαούλα αυτά, 
γνωστά σάν ρουμανικής προέλευσης, τά βρίσκουμε καί σέ άλλα καστοριανά

ΕΙκ. 7-8. Χρονολογημένο σεντούκι τον Μπασάρα
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σπίτια, άπλούστερα όμως στή μορφή, όπως αύτό μέ τή χρονολογία 1826, 
πού φυλάγεται στο Λαογραφικό μουσείο τής πόλης. Τό πιο αξιόλογο σεν
τούκι τής συλλογής Μπασάρα, διαστάσεων 122 X 57 έκ. καί ύψους 54 έκ. φέρει 
τή χρονολογία 1764 καί τά άρχικά Θ. Γ., διατηρείται δέ σέ αρκετά καλή κα
τάσταση1. Διακοσμείται μέ θαυμάσια φυτικά θέματα, διάφορα είδη λουλου- 
διών πού βγαίνουν μέσα άπό περίτεχνα βάζα, κομμένα σέ δύο διαφορετικά 
μέταλλα, χρωματική διαφορά των μετάλλων καί καρφωμένα μέ διάφορα με
γέθη καρφιών πάνω στή δερμάτινη έπένδυση του ξύλου. ’Εσωτερικά στή 
μία στενή του πλευρά τό μπαούλο εχει μία ξεχωριστή θήκη πού κλειδώνει 
ιδιαίτερα2 (είκ. 7, 8).

Φαίνεται λοιπόν, καί άπό τήν ύπαρξη ένός τόσο πρώιμα χρονολογημέ
νου έμπορικοΰ μπαούλου, πώς τό έμπόριο ήταν άπό παλιότερα παράδοση 
τής οίκογένειας, στήν όποια όφείλει καί τήν κοινωνική της άνοδο καί ότι 
στό πρόσωπο τού Γ. Μπασάρα στις άρχές τού 19ου αιώνα φτάνει στό απο
κορύφωμα τής δύναμής της.

Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΒΟΧΑΡΙΔΟΤ
Θεσσαλονίκης

1. ’Αντίστοιχο μπαούλο μέ δερμάτινη έπένδυση καί διακόσμηση μέ πλατυκέφαλα καρ
φιά βρέθηκε καί στό άρχοντικό Κανατσούλη στή Σιάτιστα, χρονολογημένο στα 1766.

2. Ένα άνάλογο άλλα πιό σύνθετο σύστημα, μέ τρεις συρταρωτές θήκες, βρίσκουμε σέ 
αντίστοιχο μπαούλο πού φυλάγεται στό άρχοντικό τού Νατζή.



SUMMARY

Kalliopi Theocharidou, Bassara’s mansion and the family’s 
trading activity.

Bassaras mansion, one of the oldest houses of Kastoria, dates back to tie 
middle of th 18th century. It is a period during which the town is flourishing 
economically and culturally, mainly due to the small scale industry of fur pro
cessing and the widely spread commercial activity of the inhabitants.

The building is related to a group of some contemporary houses of the sa
me typology, with many common characteristics in structural and ornamental 
details.

The actual building has one storey less than the original one, which can 
be safely represented, according to the traces preserved at the several parts of 
the structure.

The ground floor is used as storade and pantry. The mezzanine contains 
the family’s bedrooms. The first floor is the piano mobile (reception quarters) 
suitably reformed for the case, after the destruction of the second floor, that 
took place at the middle of the 19th century.

The mansion belongs to a merchant family that came to Kastoria from 
Istanbul, at the middle of the 18th century.

The best known member of this family is the rich merchant George Bas
saras whom we find in the first half of the 19th century having trading activities 
within a very wide region, extending from Leipzig and Vienna to Istanbul in
cluding most Macedonian and Balkan towns.

Some written documents relevant to this activity and period, that are found 
in the house, offer precious information about the commercial and economic 
life during the last phase of the Turkish occupation.
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