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«Η συμβολή των Ζουπανιωτών κουδαραίων στην παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική» 

                                                                                                 (Εικ. 1) 
Κυρίες, Κύριοι  
 
Στην αρχή θέλω να ευχαριστήσω «Το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας», για την τιμή που 
μου έκανε να είμαι μεταξύ των εισηγητών-ομιλητών, να το 
συγχαρώ για την πρωτοβουλία του, γιατί τιμώνται έτσι οι 
δημιουργοί της αρχιτεκτονικής, της τέχνης του δομημένου 
χώρου, που περισσότερο από κάθε άλλη τέχνη, είναι δεμένη με 
την ανθρώπινη ζωή, και να το επαινέσω γι’ αυτό : 
  
Δώστε μου, παρακαλώ 18΄ και την καλή σας προαίρεση, για 
να μπορέσω να πω κάτι, για τη «συμβολή των Ζουπανιωτών 
κουδαραίων στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική» και ζητώ την 
κατανόησή σας. 
 
Στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, δεν περιλαμβάνονται τα 
κτίσματα των παλαιότερων εποχών (Αρχαίας Ελλάδας, 
Ελληνιστικών χρόνων, Βυζαντίου), αν και είναι στενά 
συνδεδεμένα με την οικιστική εξέλιξη του τόπου μας, αλλά 
μόνο το σύνολο των κτισμάτων των δύο-τριών αιώνων της 
νεώτερης Ιστορίας μας, δηλαδή της τελευταίας περιόδου της 
Τουρκοκρατίας.  
Την περίοδο αυτή παρατηρείται μία σημαντική κίνηση 
πληθυσμών καθώς και ανάπτυξη του εμπορίου, της ναυτιλίας 
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και της βιοτεχνίας, ενώ στην Ελλαδική Αγροτική ενδοχώρα 
εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια αστικής τάξης. 
Σε ορισμένες κοινότητες πραγματοποιείται μία συσσώρευση 
πλούτου, με τη μορφή χρήματος και προϊόντων. 
Ένα μέρος αυτής της συσσώρευσης διοχετεύεται στην 
κατοικία, που τώρα θα ξεχωρίσει με τη μεγαλοπρέπειά της, 
από το συνηθισμένο τύπο κατοικίας.  
Παράλληλα το φυσικό περιβάλλον (τοπίο, κλίμα) και οι 
κοινωνικές σχέσεις, που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, 
οδηγούν στη διαμόρφωση των διαφόρων αρχιτεκτονικών 
τύπων που ονομάζουμε : μακεδονική αρχιτεκτονική, 
ηπειρώτικη, αιγαιοπελαγίτικη κ.λ.π.             (Εικ. 2, 3, 4, 5, 6) 
 
Έχουμε έτσι τη δημιουργία των πασίγνωστων αρχοντικών.  
Σ’ αυτά η προσπάθεια να ξεχωρίσει το γόητρο, είναι εμφανής. 
Γι’ αυτό θα αναζητηθεί το καλύτερο και ανθεκτικότερο 
υλικό, ο καλύτερος μάστορας και κάθε τι που θα δώσει 
σημασία, αίγλη και αρχοντιά στον κάτοχό του. Ικανοποιεί 
ταυτόχρονα και τις οικονομικές δραστηριότητες του 
νοικοκύρη (κατοικία, αποθήκη, σταύλος, βιοτεχνία). (Εικ.7, 8) 
 
Το σχέδιο, που προκύπτει από τον ενιαίο αρχιτεκτονικό τύπο, 
που επιβάλουν οι τοπικές κοινωνικές και φυσικές συνθήκες, 
δεν είναι ξεκομμένο από τις προσωπικές του ανάγκες και 
ευαισθησίες του. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είναι αυτός που 
συμμετέχει στη σύλληψη και την πραγματοποίηση της 
κατοικίας του. Οι μάστοροι-κουδαραίοι και ο ιδιοκτήτης, 
ξέρουν και οι δύο τον τύπο, τη μορφή, τα υλικά, ακόμα και 
την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, 
ενσωματώνουν επιδράσεις, με στοιχεία, που προέρχονται από 
άλλους πολιτιστικούς χώρους και με αρμονία στην ντόπια 
παράδοση, χωρίς να υπάρχει μίμηση. Εδώ το δανεικό είναι 
δημιουργία.  
 
Το βιβλίο «ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΕΣ  ΚΟΥΔΑΡΑΙΟΙ» : Ο συγγραφέας 
εξηγεί τον τίτλο του πονήματός του :   «Προτίμησα την ονομασία 
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ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΕΣ αντί για Πενταλοφήτες, επειδή οι μάστοροι του 
χωριού ήταν γνωστοί στην οθωμανική επικράτεια και αργότερα 
στην ελεύθερη Ελλάδα με αυτό το όνομα (από το κούδα = πέτρα) 
(σελ. 13), με το οποίο υπέγραφαν τα έργα τους» (σελ. 157). (Είναι 
γνωστές οι φράσεις «ήρθαν οι κουδαραίοι, έφυγαν οι 
κουδαραίοι») (σελ. 778).                                                        (Εικ. 9) 
 
Στην «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» εξομολογείται για την ενασχόλησή του με 
το θέμα : « Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τη λαϊκή 
αρχιτεκτονική από την επιστημονική έρευνα ήταν ένα κίνητρο 
που με ώθησε να ασχοληθώ με τους Ζουπανιώτες κουδαραίους. 
Ένα άλλο κίνητρο είναι η προσωπική εξοικείωση με το χώρο. Η 
εξοικείωση οφείλεται στην καταγωγή, γιος πρωτομάστορα-
ξυλογλύπτη». «Βίωσα την κοινοβιακή ζωή των μαστόρων και 
απέκτησα γνώσεις γύρω από την μαστορική». «Γνώρισα καλά τα 
βασικά υλικά, πέτρα, ξύλο, χώμα, ασβέστη, τσιμέντο, 
σίδερο»(Σελ. 11,12). 
 
Μετά τα «ΙΣΤΟΡΙΚΑ» (Σελ. 19 και Σελίδες 50), ομιλεί για την 
«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Σελ. 69 και Σελίδες 20), της κοινωνίας του 
Πενταλόφου, που στηρίζεται στην αλληλοβοήθεια σε πολλά 
επίπεδα (Σελ. 776) και τον ιδιαίτερο ρόλο κάθε μέλους της, με 
έμφαση στη διαπαιδαγώγηση των νέων και «ιδιαίτερα στη 
γυναίκα του μάστορα επειδή σ’ αυτήν οφείλεται η διατήρηση 
σας πολιτιστικής κληρονομιάς και με τη στάση της και τη 
συμπεριφορά της συνέβαλε στη σφυρηλάτηση των δεσμών της 
οικογένειας» (σελ. 83). Ταιριάζει πιστεύω  εδώ η ρήση ενός 
σοφού, που είπε για τη μητέρα του, πως ενώ ήταν αγράμματη, 
του έμαθε τα πάντα. Γιατί ήταν πιστή. Και ο συγγραφέας 
συμπληρώνει πως οι κουδαραίοι «ήταν θεοφοβούμενοι στην 
καθημερινή ζωή τους και πιστοί» (Σελ. 152).             (Εικ. 10, 11) 
 
Όταν αναφέρεται στην «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ» 
(Σελ. 91), ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους μαστόρους «την 
πολυπληθέστερη ομάδα», εξ ου και η Ημερίδα και στους 
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σιδηρουργούς «μερικές  οικογένειες γύφτων», που φτιάχνουν 
τα εργαλεία των μαστόρων, τις σιδεριές, τα γυφτοκάρφια.  
Για την «ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ» ο 
συγγραφέας γράφει πως «οι Ζουπανιώτες μάστοροι είναι 
αυτοδίδακτοι, γέννημα και απόρροια του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος» (Σελ. 99 και Σελίδες 4) και αναφέρεται σε 
μαρτυρίες παλαιών μαστόρων που «υποστηρίζουν ότι την τέχνη 
την έμαθαν μόνοι τους, δεν τους ήρθε απ’ έξω» (Σελ. 97).  
Και στο ερώτημα «Οι πρωτομάστοροι της Δημοτικής 
αρχιτεκτονικής από ποιά σχολή βγήκαν;», ο Γιάννης Λυγίζος 
στη «Διεθνή και Τοπική Αρχιτεκτονική» του, απαντά πως αυτοί 
βγήκαν «από την σχολήν της παραδόσεως», που κατά 
κάποιον τρόπο και μέχρις ενός σημείου αντικατέστησε αφενός  
την τεχνική και καλλιτεχνική μόρφωση και αφετέρου την 
πολύτιμη δημιουργία της «αρχιτεκτονικής συνηδείσεως», που 
παρέχουν οι σημερινές Αρχιτεκτονικές Σχολές.  
 
Σε πλήθος λεπτομερειών αναφέρεται, ο συγγραφέας, στην 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ» των Κουδαραίων (Σελ. 101 
και Σελίδες 56) με την ολιγομελή «παρέα» των 4-6 μαστόρων, 
με τα 5-6 μαστορόπουλα και καν α δύο βοηθητικούς, για το 
λατομείο και για όλες τις δουλειές (Σελ. 129), μια «φαμίλια για 
τη δουλειά» ή «συντροφιά» την ονομάζει η Αγγελική 
Χατζημιχάλη. Και τη μεγαλύτερη με 40-50 άτομα, για μεγάλα 
έργα, εκκλησίες, τοξωτά γεφύρια, με τον αρχιμάστορα ή 
κάλφα, τους κτιστάδες, σουφατζήδες, μαντεμτζήδες, 
νταμαρτήδες, μαρμαράδες, πελεκάνους, μαραγκούς, 
ξυλογλύπτες, ζωγράφους και κάθε λογής ειδικότητα, που όλοι 
μαζί αποτελούσαν την «Κουδαραίϊκη παρέα», όπως την 
ονομάζει και ο καθηγητής Νικόλαος Μουτσόπουλος. «Ο 
κάλφας (που ήταν πολύ αξιοσέβαστο πρόσωπο και ενέπνεε 
σεβασμό απ’ όλους) φρόντιζε να συμπεριλάβει στο συνεργείο του 
και έναν προικισμένο με γλυπτικές ικανότητες πελεκάνο για τη 
λάξευση πάνω σε πλάκες κτητορικών επιγραφών και άλλων 
παραστάσεων» (Σελ. 101).                                       (Εικ. 12, 13, 14) 
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Όταν αναφέρεται στους «ΜΑΣΤΟΡΟΥΣ-ΚΤΙΣΤΕΣ» (Σελ. 129 
και Σελίδες 17), ο αναγνώστης έχει μπροστά του τις εικόνες 
με λεπτομερή σειρά, όλων των φάσεων ανέγερσης του 
κτίσματος, από το χώρο εξαγωγής των λίθων, το νταμάρι-
λατομείο, τη θέση του στο οικόπεδο, τη στέρεα θεμελίωση, τα 
αγκωνάρια, τα ζνάρια, τις ξυλοστρώσεις, τις κλάπες κ.λ.π., 
μέχρι και τις χαρούμενες εκδηλώσεις με τα εθιμικά τους 
δικαιώματα, τα «ΘΕΜΕΛΙΩΜΑΤΑ Η ΘΕΜΕΛΙΑΤΙΚΑ» στην 
έναρξη, καθώς και τα «ΜΑΝΤΙΛΩΜΑΤΑ Η ΜΠΑΞΙΣΙΑ» στο 
τέλειωμα του σπιτιού (Σελ. 197 και Σελίδες 11).           (Εικ. 15) 
Έμφαση δίνεται στον πελεκάνο-λιθογλύπτη (εξ ου και η 
έκφραση «πελεκάνοι Ζουπανιώτες»), που πελεκούσε στις 
γωνίες τα αγκωνάρια, τα υπέρθυρα, τις λαμπάδες, τα 
καμαρολίθια, τα μονοκόμματα πανωπρέκια και κατωπρέκια, 
τις ισοϋψείς, την διαπλεκόμενη (στις γωνίες) και αραδωτή 
δόμηση, τις κολόνες, τις σκάλες, τις εντοιχισμένες πλάκες και 
τα τζάκια (Σελ. 138).                                                     (Εικ. 16, 17) 
Ιδιαίτερα «τα ανάγλυφα διακρίνει πηγαίος αυθορμητισμός, 
αφέλεια, αγάπη για τη λεπτομέρεια και διακοσμητική διάθεση», 
με θεματολογία που ακολουθεί την ορθόδοξη χριστιανική 
παράδοση, με κυρίαρχο στοιχείο την εκκλησιαστική 
αγιογραφία, με κτητορικές επιγραφές, συμβολικές 
παραστάσεις, ανάγλυφες κεφαλές και φυλακτικά σύμβολα και 
για όλα με αναφορά σε συγκεκριμένα έργα και σε ποια θέση 
του κτίσματος εντοιχίζονται (Σελ. 142-146).         (Εικ. 18, 19, 20) 
 
«ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ» (Σελ. 209-222 και Σελίδες 
13) παρουσιάζονται παραστατικότατα με τάξη και σχεδίαση, 
σε ασπρόμαυρα σκίτσα, κατά ειδικότητα, του μάστορα, του 
πελεκάνου-λιθογλύπτη, του λατόμου-νταμαρτζή, ακόμη και 
του ψυχογιού-μαστορούλι και «είν’ όλα, πλούτος Ζουπανιωτών 
σωστός», όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο δάσκαλος Σεραφείμ 
Χονδροκωστόπουλος, στις 21-9-1898, στο ποίημα του «Ο 
ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΤΙΣΤΗΣ», για το χαρακτήρα του (Σελ. 17). 
                                                            (Εικ. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) 
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Σήμερα και κάθε καλοκαίρι στον Πεντάλοφο, λαμβάνει χώρα 
επιμορφωτικός  κύκλος σπουδών, με μεγάλη συμμετοχή 
εκπαιδευομένων, από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού, 
για την  κατασκευαστική τέχνη των λαϊκών μαστόρων, με 
πρωτοβουλία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Νικόλος Λιανός) και του 
Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης (Πρόεδρος, 
ο αρχιτέκτων Πολυνείκης Αγγέλης Α.Π.Θ.).      (Εικ. 28, 29, 30)   
 
Την περιήγησή του στη «ΔΙΑΣΠΟΡΑ» (Σελ. 277)   (Εικ. 31) των 
Ζουπανιωτών Κουδαραίων και τα αξιόλογα έργα-μνημεία τους 
την κάνει, από τη Δυτική Μακεδονία, το χωριό του, τον 
Πεντάλοφο και την εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου (Σελ. 301, 
787). «Ο Άγιος Αχίλλιος είναι η παλαιότερη εκκλησία, που 
χτίστηκε στα 1742…. με τις λιτές και απλές γραμμές είναι 
οικοδόμημα εξαιρετικού κάλλους, εναρμονισμένο πλήρως με το 
φυσικό περιβάλλον. Αποτελεί χαρακτηριστικό σχεδιαστικό 
δείγμα ναού, το οποίο αποτέλεσε το πρότυπο για πλήθος άλλων 
ναών που έκτισαν οι Ζουπανιώτες μάστοροι στον ελληνικό 
χώρο», Πήλιο, Θεσσαλία και αλλαχού.          (Εικ. 32, 33, 34, 35) 
Έτσι περιγράφει ο συγγραφέας και όλα τα οικοδομήματα στα 
οποία αναφέρεται, όπως τις έντεκα εκκλησίες, που έκτισε, στο 
Πήλιο, «ο Αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης» (έτσι υπέγραφε), 
με σοφές αρχιτεκτονικές λύσεις, έχοντας μαζί του τον γλύπτη 
Μίλιο Ζηπανοπολίτη, ο οποίος «μας άφησε λιθανάγλυφα 
εξαιρετικής τέχνης, που προσιδιάζουν περισσότερο με 
ζωγραφικούς πίνακες» (Σελ. 385, 790). (Εικ. 36,37,38,39,40-41,42) 
Όπως επίσης τους «ΑΧΛΑΔΟΣΧΗΜΟΥΣ ΦΕΓΓΙΤΕΣ» των 
Θεσσαλικών Εκκλησιών (Σελ. 450-458).        (Εικ. 43, 44, 45, 46) 
Με την ίδια τεχνοτροπία κτίστηκαν τα κωδωνοστάσια , 
εξαγωνικής κάτοψης και ως 25μ ύψος, του Αγίου Δημητρίου το 
1856, της Αγίας Παρασκευής το 1862 στη Σιάτιστα και της 
Κοίμησης της Θεοτόκου το 1874 στο Βελβεντό Κοζάνης (Σελ. 
323,332), ακόμη και οι δωρικοί κίονες του Δημαρχείου της 
Κοζάνης, σε νεοκλασική μορφή.                  (Εικ. 47, 48, 49, 50, 51) 
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Έτσι, μόνο ενδεικτικά, μπορεί κανείς να αναφερθεί, σε λίγο 
χρόνο, στα πάμπολλα  δημιουργήματα των κουδαραίων, που 
καταγράφονται, σ’ όλη την Ελλάδα και τη Βαλκανική, στην 
Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, ως την Περσία και στην 
Κωνσταντινούπολη.                                    (Εικ. 52, 53, 54, 55, 56) 
  
Εντύπωση προκαλεί στον αναγνώστη η «λεξικογραφική 
καταγραφή» στο «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ» (Σελ. 605-62 με 
Σελίδες 27) της έννοιας των τεχνικών όρων, με αλφαβητική 
σειρά, που χρησιμοποιούσαν στην εργασία τους, οι μάστοροι 
και που «δεν έχει σχέση με το ιδιαίτερο ιδίωμα των μαστόρων, τα 
κουδαρίτικα» (Σελ. 573-604 με Σελίδες 30), τη συνθηματική 
γλώσσα τους. Έτσι εύκολα γνωρίζει ποια ήταν τα μέρη, από το 
κατώι μέχρι τη στέγη και τα υλικά που χρησιμοποιούσαν για 
να κτίσουν «ΤΟ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ» (Σελ. 645-698 με 
Σελίδες 53), με τα βοηθητικά του κτίσματα «ΤΑ ΠΑΡΑΣΠΙΤΑ».  
                                                                                          (Εικ. 57, 58) 
Μάθημα Οικοδομικής στο Πολυτεχνείο μπορεί να αποτελέσει 
η συγγραφή αυτή, καθώς  και η  ανάλυση της 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, με τα στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια, τα μικρά οικόπεδα, το ανηφορικό έδαφος με τις 
απότομες κλήσεις, τους ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους, 
όπως η λόντζια-η πλατεία, που ήταν και είναι «το επίκεντρο 
της δημόσιας και κοινωνικής ζωής του χωριού».  
 
Τα σπίτια σας παράδοσής μας με την ανθρώπινη κλίμακά 
τους, τη σωστή θέση τους στο χώρο, τον προσανατολισμό τους, 
τη μορφολογία τους, την έξυπνη λειτουργία τους, τα έκτιζαν 
με ορισμένα κάθε φορά υλικά, για ορισμένο κλίμα, σε 
διαφορετικά τοπία, για ανθρώπους που είχαν διαφορετική 
αισθητική παράδοση και ήταν άριστα, αφού δεν χρειάζονταν 
τίποτα το περιττό ούτε στερούνταν τίποτα το αναγκαίο.  
Αποτελούν ιστορικό και πολιτισμικό πόρο μη ανανεώσιμο, 
γι’ αυτό και χρειάζονται προστασία 
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Συμπερασματικά, οι «Ζουπανιώτες κουδαραίοι» ήταν 
ειδικευμένοι κτίστες-πελεκάνοι της πέτρας, γι’ αυτό και τους 
απαντούμε να κατασκευάζουν τις πιο πολλές φορές εκκλησίες, 
γεφύρια και άλλα δημόσια κτίρια, σε αντίθεση με τους 
Ηπειρώτες, που τους βρίσκουμε περισσότερο στις κατασκευές 
σπιτιών (και με τη συμμετοχή των Ζουπανιωτών). Ίσως η 
αγάπη τους για το υλικό της πέτρας μαζί με τη σιγουριά που 
φέρνει στην κατασκευή, όσο και η χαρά της δημιουργίας από το 
δάμασμα του σκληρού υλικού, με τη συνοδεία του ήχου της 
σμίλης και του σφυριού, να ήταν τα κίνητρα μιας τέτοιας 
τεχνοτροπίας. Και όπως σημειώνει ο Φώτης Κόντογλου «Η 
Ελλάδα είναι πνεύμα και στα υλικά της». 
 
Ο συγγραφέας αναζήτησε με μεθοδικότητα τη συλλογή 
των στοιχείων, τα αξιολόγησε, και τα τεκμηρίωσε με 
πιστοποίηση «επί των έργων», όπως μας λέγει (Σελ. 9 και 14 
με Σελίδες 9) :  
 «Η συνθετική αυτή εργασία με απασχόλησε πάνω από σαράντα 
χρόνια, είναι καρπός επίπονης και αδιάκοπης έρευνας και 
μελέτης» και χωρίς έπαρση, αλλά με ταπεινοφροσύνη λέγει : 
«εύχομαι να αποτελέσει το έναυσμα για βαθύτερη μελέτη για 
πιο ειδικούς από μένα». 
Και να λάβει κανείς υπόψη πως και η βιβλιογραφία του αριθμεί 
92 βιβλία, περιοδικά, δημοσιεύματα και 290 παραπομπές σε 
σημειώσεις.  
Ακόμα και «ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ» (Σελ. 173-196 με Σελίδες 23) 
προσαρμοσμένα «στη φύση, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 
κάθε έργου», αποτελούν πρωτότυπες πηγές, από τις οποίες, ο 
συγγραφέας, αντλεί πολύτιμες πληροφορίες με λεπτομέρειες, 
για τους όρους και τις υποχρεώσεις του εργοδότου και του 
πρωτομάστορα, σε θέματα τεχνικής και οικονομικής φύσης, 
καθώς και τους ειδικούς όρους των εξειδικευμένων εργασιών, 
αν και «ο λόγος τους ήταν συμβόλαιο και δεν τον αθετούσαν». 
 
Ο συγγραφέας, έγραψε, το πλούσιο και μεγάλο έργο του,  με 
ενθουσιασμό. Και είναι γνωστό πως, ό,τι άριστο μπορεί να 
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μας δώσει η ιστορία, είναι και ο ενθουσιασμός, που ξεσηκώνει 
σας ψυχές μας. 
Μας ανοίγει τα μάτια, να δούμε με άλλη ματιά τη ζωή των 
απλών ανθρώπων, τι πίστευαν, πως σκέφτονταν, για το 
χαρακτήρα του λαού μας, του τόπου και τις ανάγκες των 
κατοίκων  του, στα ορεινά, στα πεδινά, στα παραθαλάσσια 
τοπία, για να δημιουργήσουν με την τέχνη τους, τα 
ποικιλόμορφα πνευματικά τους έργα και κειμήλια, που μας 
άφησαν. Ό,τι δηλαδή είναι γνωστό, ως παράδοση : τη γνώση, 
την τέχνη, τη νοοτροπία και προπαντός πως ωφελούσαν την 
πατρίδα, όπως μπορούν να αξιολογηθούν με βάση τις 
συμπεριφορές τους, στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού 
συμφέροντος και όχι μόνο του ατομικού κέρδους.  
 
Αξίζει νομίζω από τις «ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΑΣΤΟΡΩΝ» (Σελ. 527-
555 με Σελίδες 28), σε ερωτηματολόγια του συγγραφέα, να 
αναφερθώ ενδεικτικά στα λόγια του Απόστολου Κούστα : 
«Αυτό ήταν το τέλος της τελευταίας γενιάς μαστόρων, ήταν η 
δικιά μας, που κλείσαμε έναν κύκλο τριακοσίων ετών, ως 
πλάνητες μαστόροι της πέτρας. Από το 1960, τελείωσε η 
παραδοσιακή τέχνη με τα πέτρινα αρχιτεκτονικά 
δημιουργήματα, άνοιξαν δουλειές κοντά στον τόπο μας». Και 
τελειώνει με τη φράση : «Δικαίως νιώθαμε κάποια 
ανωτερότητα για τον πολιτισμό μας» (Σελ. 555).    
 
Έτσι κι’ ο ομιλών, πρωτοετής το 1966, της Αρχιτεκτονικής 
Σχολής του ΑΠΘ, στην παρουσίαση ενός θέματος, μπροστά σε 
πάνελ καθηγητών, άκουσα, με δικαιολογημένη απορία τον 
καθηγητή Ν. Μουτσόπουλο, σε απάντησή μου για τον τόπο 
καταγωγής μου, να λέγει στους άλλους καθηγητές : 
«Δυτικομακεδόνες, είναι να τους βγάζεις το καπέλο», που 
δείχνει βαθύ σεβασμό προς τους μαστόρους και έπαινο της 
ανθρώπινης δραστηριότητας.  
 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πενταλόφου, στο εισαγωγικό του 
σημείωμα, του βιβλίου αυτού, σοφά πράττοντας, προτρέπει 



 10

τους νέους δημιουργούς της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, με 
τα λόγια του Ίωνα Δραγούμη στον «Νεοελληνικό Πολιτισμό» 
του, Αθήνα 1927, σελ. 221, «Αυτός που δημιουργεί την 
Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, τους καλφάδες άς συμβουλευθή 
πρώτα, αυτούς που στα χωριά και το σχέδιο δίνουν και χτίζουν 
σπίτια, άς τους ρωτήση με πιο τρόπο χτίζουν και έπειτα άς 
προσπαθήση να τελειοποιήση την τέχνη τους»(σελ. 7).  
 
Και βέβαια η αισθητική της δημοτικής μας τέχνης, πρέπει 
να είναι μέσα στο πνεύμα σας εποχής μας, και η ενσωμάτωσή 
της να είναι έντεχνη ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες 
κτιριακές ανάγκες της εποχής μας, τα δικά μας τεχνικά μέσα 
και τις δικές μας αισθητικές προτιμήσεις.  
Τέτοιο παράδειγμα, είναι το Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης 
στη μορφή και τη λειτουργία του, των αρχιτεκτόνων 
Δημητρίου Μαρμαρά και Πολυνείκη Αγγέλη, με μαστόρους 
στην επένδυση της πέτρας, νέους Ζπουπανιώτες.         (Εικ. 59) 
Ισχύουν και εδώ αυτά που έγραφε το 1903 ο Περικλής 
Γιαννόπουλος για την ελληνική γραμμή πως : «Όταν θεωρείτε 
το κτίριο αισθάνεσθε ένα αίσθημα ανακουφήσεως, νοήσεως, 
ευχαριστήσεως. Σας ανακουφίζει η απλογραμμία, η σχετική 
απλότης, η τάξις, η αρμονία, η ευγένεια, η λεπτότης».   
 
«Σέμνωμα», και «Ύμνο» στους «Ζουπανιώτες Κουδαραίους», 
μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει την εργασία αυτή, του 
Σωτηρίου Κάσσου, για τις διαχρονικές αξίες, που εκπέμπει, γι’ 
αυτό και εγώ σεμνύομαι αυτού, και αισθάνομαι περήφανος ως 
Δυτικομακεδών, όπως και όλοι μας.  
Να είστε καλά κ. Κάσσο και εις έτη πολλά σας. 

 
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Οι αριθμοί σελίδων, σε bold, παραπέμπουν στις σελίδες του βιβλίου. 
Οι φωτογραφίες που προβάλλονται, είναι από το αρχείο του Προέδρου του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Πενταλόφου, κ. Στέργιου Ταρνανά και από την Ανθολογία της Ελληνικής 
Αρχιτεκτονικής του Υπ. Πολιτισμού.  
Οι χάρτες των δρομολογίων είναι από το Λαογραφικό  Μουσείο Κοζάνης, μετά από 
παραχώρηση του Εργαστηρίου Μορφολογίας και Ρυθμολογίας, του Α.Π.Θ. 


