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Περίληψη 
Από τις έρευνες που σχετίζονται µε την ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, προκύπτουν 
σηµαντικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη συνεισφορά των Ηπειρωτών τεχνιτών στην 
κατασκευή µίας σειράς σηµαντικών τεχνικών έργων σε ορεινές κοινότητες, τόσο στην 
περίοδο της Τουρκοκρατίας όσο και στην περίοδο µετά τη δηµιουργία του ελεύθερου 
Ελληνικού Κράτους. Πρόκειται για έργα υποδοµής (γέφυρες, δρόµοι, υδραγωγεία κ.λ.π.) 
καθώς και για κτηριακά έργα (ναοί, µοναστήρια, σχολεία, οικίες κ.λ.π.). 

Από τα µέχρι σήµερα γνωστά στοιχεία, φαίνεται ότι από δύο περιοχές της Ηπείρου 
προέρχονταν συνεργεία οικοδόµων που πραγµατοποίησαν σπουδαία τεχνικά έργα τόσο στην 
Ελλάδα αλλά και σε χώρες της τέως Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Πρόκειται για την περιοχή 
των χωριών που ευρίσκονται πέριξ της Κόνιτσας (Πυρσόγιαννη, Βούρµπιανη, Καστάνιανη 
κ.λ.π.) και της περιοχής των Τζουµέρκων (Άγναντα, Πράµαντα, Καταρράκτης κ.λ.π.). 
Σηµαντικά είναι τα έργα που πραγµατοποίησαν αυτά τα συνεργεία, στις ορεινές περιοχές της 
Στερεάς Ελλάδος. Πρόκειται για έργα που χαρακτηρίζονται από τεχνογνωσία και αισθητική, 
και πραγµατοποιήθηκαν κάτω από δυσχερείς συνθήκες µε τα δεδοµένα του δύσβατου 
εδάφους και των δυσµενών καιρικών συνθηκών των ορεινών περιοχών. 

Τα σηµαντικότερα από αυτά τα τεχνικά έργα που και σήµερα προκαλούν θαυµασµό και 
συγκίνηση, κυρίως ανήκουν σε δύο ενότητες: Τις γέφυρες και τα κτήρια. Σε µία σειρά από 
γέφυρες που έχουν µελετηθεί, φαίνεται η τεχνική επάρκεια αλλά και οι υπεράνθρωπες 
προσπάθειες των τεχνιτών. Επίσης σε µία σειρά κτηρίων φαίνεται η δεξιοτεχνία των 
οικοδόµων, το σύστηµα δόµησης, η συγκρότηση του συνεργείου αλλά και η οργάνωση του 
εργοταξίου. 
 
Εισαγωγή 
Από τις έρευνες που σχετίζονται µε την ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, προκύπτουν 
σηµαντικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη συνεισφορά των Ηπειρωτών τεχνιτών στην 
κατασκευή µίας σειράς σηµαντικών τεχνικών έργων σε ορεινές κοινότητες, τόσο στην 
περίοδο της Τουρκοκρατίας όσο και στην περίοδο µετά την δηµιουργία του ελεύθερου 
Ελληνικού Κράτους. Πρόκειται για έργα υποδοµής (γέφυρες, δρόµοι, υδραγωγεία κλπ) καθώς 
και για κτηριακά έργα (ναοί, µοναστήρια, σχολεία, οικίες κλπ). Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα 
τεχνικά έργα στις ορεινές κοινότητες είναι από την φύση τους υψηλού επιπέδου έργα, µε 
άλλα λόγια κατάθεση µόχθου, σοφίας και τόλµης, διότι τα φυσικά δεδοµένα στην ορεινή 
Ελλάδα δηµιουργούν ειδικές δυσχέρειες, όπως ο τεµαχισµός του εδάφους µε χαράδρες και 
ποτάµια που απαιτούν γεφύρωση, η δυσχέρεια προσκόµισης οικοδοµικών υλικών στα 
εργοτάξια, η θεµελίωση σε βραχώδη εδάφη και τέλος η αντιµετώπιση των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών όπως η εκτεταµένη βροχόπτωση, η χιονόπτωση και ο παγετός που 
περιορίζουν σηµαντικά και το χρόνο εκτέλεσης εργασιών στο ύπαιθρο. 

Από τα µέχρι σήµερα γνωστά στοιχεία, φαίνεται ότι από δύο περιοχές της Ηπείρου 
προέρχονταν συνεργεία οικοδόµων που πραγµατοποίησαν σπουδαία τεχνικά έργα τόσο στην 
Ελλάδα αλλά και σε χώρες της τέως Οθωµανικής αυτοκρατορίας.  
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Πρόκειται για την περιοχή των χωριών που ευρίσκονται πέριξ της Κόνιτσας 
(Πυρσόγιαννη, Βούρµπιανη, Καστάνιανη κλπ) και της περιοχής των Τζουµέρκων (Άγναντα, 
Πράµαντα, Καταρράκτης κλπ). Σηµαντικά είναι τα έργα που πραγµατοποίησαν αυτά τα 

συνεργεία, στις ορεινές περιοχές της Στερεάς 
Ελλάδος, της Θεσσαλίας και της 
Ηπείρου.Πρόκειται για έργα που 
χαρακτηρίζονται από τεχνογνωσία και 
αισθητική, και πραγµατοποιήθηκαν κάτω 
από δυσχερείς συνθήκες µε τα δεδοµένα του 
δύσβατου εδάφους και των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών των ορεινών περιοχών. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Χάρτης Ελλάδος µε περιοχές προέλευσης των οικοδόµων. 
Foto 1. Map of Greece, origin of craftsmen. 
 
 

Τα σηµαντικότερα από αυτά τα τεχνικά έργα που και σήµερα προκαλούν θαυµασµό και 
συγκίνηση, κυρίως ανήκουν σε δύο ενότητες: Τις γέφυρες και τα κτήρια. Σε µία σειρά από 
γέφυρες που έχουν µελετηθεί, φαίνεται η τεχνική επάρκεια αλλά και οι υπεράνθρωπες 
προσπάθειες των τεχνιτών. Επίσης σε µία σειρά κτηρίων φαίνεται η δεξιοτεχνία των 
οικοδόµων, το σύστηµα δόµησης, η συγκρότηση του συνεργείου αλλά και η οργάνωση του 
εργοταξίου. 

Τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει το είδος της εργασίας των Ηπειρωτών οικοδόµων 
προέρχονται από τρεις ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδος, για τις οποίες υπάρχουν 
σχετικές πληροφορίες. Πρόκειται για την Ευρυτανία, την ορεινή Φθιώτιδα και την Φωκίδα. 
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ελλάδος, γενικώς δεν έχει 
ερευνηθεί συστηµατικά.  

Περισσότερο έχουν µελετηθεί κάποιες 
περιοχές που διαχρονικά παρουσίαζαν και 
τουριστικό ενδιαφέρον (Κυκλάδες, Μάνη, 
Πήλιο, Βόρειο Αιγαίο), ορισµένες περιοχές της 
Ηπείρου και της Μακεδονίας (Ζαγοροχώρια, 
Φλώρινα, Βέροια), ενώ λιγότερο η ηπειρωτική 
Ελλάδα (Πελοπόνησσος, Στερεά Ελλάδα 
κ.λ.π.). Είναι όµως γενικότερα γνωστό ότι οι 
Ηπειρώτες οικοδόµοι εργάστηκαν στη Στερεά 
Ελλάδα  
 
 
 
 
Εικόνα 2. Χάρτης Ελλάδος µε πορείες 
δραστηριότητας των οικοδόµων. 
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Foto 2. Map of Greece, activity of craftsmen. 
 

Όσον αφορά τη Στερεά Ελλάδα της οποίας τα βόρεια σύνορα ταυτίζονται µε τα βόρεια 
σύνολα του πρώτου τµήµατος του Ελληνικού Κράτους που προέκυψε µετά την Επανάσταση 
του 1821, σε δύο περιοχές της έχει ερευνηθεί συστηµατικά η παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 
Πρόκειται για την Αττική και την Ευρυτανία. Υπάρχουν επίσης κάποια καταγεγραµµένα 
στοιχεία για την Φωκίδα από τον αείµνηστο λαογράφο ∆ηµήτρη Λουκόπουλο, και κάποια 
από την ορεινή Φθιώτιδα από ανθρώπους που είναι ευαισθητοποιηµένοι στην διάσωση της 
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3. Χάρτης 
Στερεάς Ελλάδος, 
Ευρυτανία, 
Φωκίδα, 
Φθιώτιδα.. 
Foto 3. Map of 
Central Greece,  
Eurytania,  
Fokida,  
Phthiotis. 
 
 

 
 
Η δράση των οικοδόµων στη Στερεά Ελλάδα. 
1. Περιοχή Ευρυτανίας. 
Για τη δραστηριότητα των Ηπειρωτών οικοδόµων στην Ευρυτανία υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία, δεδοµένου του ότι υπάρχουν µελέτες για την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική και τα 
µεταβυζαντινά της µνηµεία. Από τα υφιστάµενα στοιχεία, τα έργα των οικοδόµων 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Γέφυρες – Κτηριακά έργα µεγάλου µεγέθους – 
Κατοικίες, που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 
Α. Γέφυρες. 
Για τα παραδοσιακά γεφύρια της Ευρυτανίας, συστηµατική επιστηµονική έρευνα δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα. Υπάρχει όµως µία σηµαντική προσπάθεια από Ευρυτάνες µε  
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά τα έργα. Τα πέτρινα γεφύρια, θεωρούνται τα σηµαντικότερα 
επιτεύγµατα µετά τα οχυρωµατικά έργα των µεγάλων κάστρων της µεταβυζαντινής εποχής. 
Είναι έργα που εµπεριέχουν τεχνογνωσία, αισθητική και ηρωϊσµό και παραπέµπουν σε 
χρόνια της αγωνίας και της σκληρής δουλειάς. Το δύσκολο του εγχειρήµατος δηµιούργησε 
γύρω από το έργο αυτό δοξασίες, θρύλους, δηµοτικά τραγούδια κ.τ.λ (…….. αν δεν 
στοιχειώσετε άνθρωπο γιοφύρι δεν στεριώνει ). Ακόµη και σήµερα τα µεγάλα, ηµιτελή έργα 



 

 4 

χαρακτηρίζονται ως «σύγχρονα γεφύρια της Άρτας» του οποίου η κατασκευή λόγω των 
δυσκολιών που προέκυψαν διήρκεσε µεγάλο χρονικό διάστηµα. Υφίστανται για εκατοντάδες 
χρόνια, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ακόµη και σήµερα, συµβάλλοντας στην αισθητική 
του τόπου και θεωρούνται έργα που σηµατοδοτούν την πολιτιστική µας κληρονοµιά. 

Αποτελούν έργα µια κατηγορίας εξειδικευµένων τεχνιτών των γεφυροποιών, που 
αποκαλούνται και κιοπρουλήδες από την Τουρκική λέξη copru που σηµαίνει γεφύρι. Η ζεύξη 
ενός ποταµού µε λίθινη γέφυρα , για τα δεδοµένα της εποχής εκείνης ήταν ένα πολύ δύσκολο 
έργο, λαµβανοµένου υπ’ όψιν ότι θα έπρεπε να εκτελεστεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
όταν το ποτάµι είχε περιορισµένη ποσότητα ύδατος. Αυτό ήταν συνέπεια του τρόπου 
κατασκευής, αφού στην κοίτη ή τις όχθες του ποταµού θα έπρεπε να κατασκευασθούν τα 
ικριώµατα µε τον υπερµεγέθη ξυλότυπο, ο οποίος ήταν δυνατό να αφαιρεθεί µόνο µετά την 
ολοκλήρωση της λίθινη κατασκευής. Έτσι εάν κατά τους θερινούς µήνες όπου το εργοτάξιο 
ευρισκόταν σε οργασµό, εκδηλωνόταν ισχυρή και παρατεταµένη βροχόπτωση, αυτό είχε σαν 
αποτέλεσµα το κατέβασµα µεγάλης ποσότητας υδάτων που παρέσυραν τα ικριώµατα µε 
συνέπεια και την κατάρρευση του ξυλοτύπου και της µέχρι τότε λίθινη κατασκευής. 

Πέραν αυτού, ο πρωτοµάστορας θα έπρεπε να επιλέξει το κατάλληλο σηµείο της 
ζεύξης, από το οποίο προέκυπτε το µήκος της γεφύρωσης, η θέση των ακροβάθρων και των 
µεσοβάθρων. Τα τελευταία µάλιστα που θα έπρεπε να θεµελιωθούν σε σταθερό έδαφος, 
λαµβανοµένου υπ’ όψιν ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η κοίτη είχε διαµορφωθεί από φερτά 
υλικά, θα έπρεπε το επίπεδο θεµελίωσης να κατεβεί κάτω από αυτά. Λαµβανοµένου όµως υπ΄ 
όψιν ότι οι εκσκαφές ευρίσκονταν µέσα στην κοίτη αντιλαµβάνεται κανείς ότι η ασφαλής 
πορεία του έργου ήταν ευθέως συνδεδεµένη µε την καλοκαιρία. 

Φαίνεται επίσης ότι κίνδυνος κατάρρευσης της κατασκευής παρουσιαζόταν κατά την 
αφαίρεση του ξυλοτύπου, δεδοµένου ότι τα φορτία της τοξωτής κατασκευής έπρεπε να 
παραληφθούν από όλους τους θολίτες αµέσως, και εποµένως η ξυλοκατασκευή όφειλε να 
αποσυναρµολογηθεί προσεκτικά και ταυτόχρονα σε όλη την διαδροµή των τόξων. 

Για τη γεφύρωση των ποταµών της Ευρυτανίας έχουν κατασκευασθεί µικρά και µεγάλα 
γεφύρια από τα οποία διασώζονται τα περισσότερα, σηµατοδοτώντας την υψηλή τεχνική των 
γενναίων οικοδόµων αλλά και την ικανότητά τους να παράγουν µορφές υψηλής αισθητικής 
που σε ορισµένες περιπτώσεις φαίνεται ως να µην είναι έργα ανθρώπων, αλλά της φύσης που 
σχηµατίστηκαν µαζί µε τα βουνά και τα ποτάµια. 

Ας αναφέρουµε όσα έγραψε ο δηµοσιογράφος της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 
Αντώνης Καρκαγιάννης πρόσφατα. «……Κάθε φορά που βρίσκοµαι στην Ήπειρο αλλά και 
αλλού και αντικρίζω εκείνα τα καµαρωτά γεφύρια, µένω άφωνος και αναρωτιέµαι: Καλά, αυτοί 
οι άνθρωποι έκτισαν αυτό το «πράµα» για να εξυπηρετήσουν πρακτικές ανάγκες ? Μήπως το 
έκτισαν µόνο από µεράκι, από κέφι και έµπνευση, όπως ένας ποιητής γράφει ένα ποίηµά, 
αδιαφορώντας για τη χρησιµότητά του ? Μήπως, απλά και µόνο, ήθελαν να δοκιµάσουν τις 
ικανότητές τους, να αναµετρηθούν µε τις δυσκολίες, µε το ανέφικτο, και να το νικήσουν ? 
Μήπως γι’ αυτά έκτισαν τα γεφύρια και κανένα άλλο λόγο ? …… » 

Για τα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχουν πληροφορίες για το χρονικό της 
κατασκευής τους, και εποµένως ούτε και για τους δηµιουργούς τους. Το παλαιότερα 
χρονολογηµένο είναι η γέφυρα του Μανώλη (1659), ενώ το νεότερο η γέφυρα της Τέµπλας 
(1909), που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια και διαχρονικά µε άλλα δύο, της Τατάρνας και 
των ∆ιποτάµων για τα οποία υπάρχουν κάποια αξιόλογα στοιχεία. 

 
 

Α-1) Η γέφυρα του Μανώλη. 
Ευρίσκεται στον ποταµό Αγραφιώτη που απορρέει στην λίµνη των Κρεµαστών. 
Κατασκευάστηκε το 1659 από κάποιον αρχιµάστορα του οποίου είναι γνωστό µόνο το όνοµά 
του: Μανώλης. Είναι µονότοξο, ηµικυκλικό γεφύρι διαµέτρου 30 Μ περίπου. Υφίσταται και 
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σήµερα, παρά το γεγονός ότι άλλοτε αναδύεται και άλλοτε καταδύεται από νερά της λίµνης, η 
στάθµη των οποίων είναι µεταβλητή. Σε µικρή απόσταση από τη γέφυρα αυτή, στις αρχές της 
δεκαετίας 1960-70 κατασκευάστηκε σύγχρονη από σκυρόδεµα, η οποία λόγω αστοχίας στην 
κατασκευή παρασύρθηκε από ένα δυνατό ρεύµα του ποταµού λίγο χρόνο µετά την τελετή 
των εγκαινίων της. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 4. Γέφυρα Μανώλη,  
φωτογραφία. 
Foto 4. Photo of Manoli bridge. 
 
 
 
 

 
 
Α-2) Η γέφυρα της Τατάρνας. 
 

Ευρισκόταν στον ποταµό Αχελώο πάνω στο δρόµο 
που οδηγούσε από την περιοχή του Βάλτου της 
Αιτωλοακαρνανίας στη µονή Τατάρνας της 
Ευρυτανίας. Ήταν και αυτό µονότοξο ηµικυκλικό 
γεφύρι διαµέτρου 40 Μ περίπου, που σήµερα 
ευρίσκεται βυθισµένη κάτω από τα νερά της 
τεχνητής λίµνης των Κρεµαστών που 
δηµιουργήθηκε στο οµώνυµο υδροηλεκτρικό 
φράγµα στις αρχές της δεκαετίας 1960-70.  
 
 
 
 
 
Εικόνα 5. Γέφυρα Τατάρνας, σχέδια. 
Foto 5. Tatarna bridge, drawings. 
 

 
Για τη γέφυρα αυτή, ο πολιτικός µηχανικός και τέως καθηγητής της Σχολής Πολιτικών 

µηχανικών Πάτρας ∆ιδάκτωρ Αρίσταρχος Οικονόµου, που είναι και ο µελετητής της 
σύγχρονης γέφυρας της Τατάρνας, παρουσίασε µία σχετική έρευνα σε συνέδριο που 
πραγµατοποιήθηκε στο Καρπενήσι το 1996, από την οποία προκύπτει ότι το σχήµα του 
γεφυριού (τόξο και επιδοµή) είναι ιδανικό όσον αφορά την ικανότητα φόρτισης. 
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Α-3) Η Γέφυρα των ∆ιποτάµων. 
 

 
Ευρίσκεται στην συµβολή των 
ποταµών Καρπενησιώτη και 
Κρικελοπόταµου, πάνω στο 
δρόµο Καρπενησίου – Μονής 
Προυσού – Αγρινίου.  
 
 
 
 
Εικόνα 6. Γέφυρα ∆ιποτάµων, 
φωτογραφία. 
Foto 6. Photo of Dipotamon 
bridge. 
 

 
 

Το υφιστάµενο σήµερα λίθινο 
µονότοξο γεφύρι κατασκευάστηκε το 1893 
στην θέση αυτού που κατέρρευσε το 
προηγούµενο έτος από τον αρχιµάστορα 
Γιώργο Κολοκύθα που προερχόταν από την 
Καστάνιανη της Κόνιτσας. Ο 
αρχιµάστορας και ένας άλλος τεχνίτης 
σκοτώθηκαν κατά την κατασκευή, και το 
συνεργείο του τους έθαψε κοντά στο 
γεφύρι, σε ένα λιτό πέτρινο µνήµα που 
διασωζόταν µέχρι την δεκαετία του 1970-
80.Στον λίθινο σταυρό έχει χαραχτεί το 
όνοµα του αρχιµάστορα, ο τόπος 
καταγωγής του και ο χρόνος κατασκευής. 
Ο λαός της περιοχής δηµιούργησε τραγούδι 
για τη µαστοριά του και τον θάνατό του, το 
οποίο και τραγουδούσαν οι διερχόµενοι 
από το γεφύρι προσκυνητές στο µοναστήρι 
του Προυσού.  
 
         ΕΝΘΑ∆Ε  
  ΚΥΤΑΙ Γ ΚΟΛΟ 
ΚΥΘΑΣ ΗΠΕΙΡΟΤ 
  ΗΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗ 
     ΕΙΣ ΓΕΦΗΡΑ 
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
12 8.1892                                                 

Εικόνα 7. Μνήµα µάστορα, φωτογραφία. 
                                                                     Foto 7. Tomb of a craftsman. 
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Α-4) Η Γέφυρα της Τέµπλας 
 

Ευρίσκεται στον Αχελώο 
ποταµό, πάνω στο δρόµο που 
συνδέει την περιοχή του Βάλτου 
της Αιτωλοακαρνανίας µε την 
περιοχή του ∆ήµου Απεραντίων 
της Ευρυτανίας. Πρόκειται για 
υψηλής αισθητικής λίθινο γεφύρι 
που διαθέτει κατάστρωµα 
στηριζόµενο στο κεντρικό 
µεγάλο τόξο και τις εκατέρωθεν 
αυτού τοξοστοιχίες 
 
 
 

Εικόνα 8. Γέφυρα Τέµπλας, φωτογραφία. 
Foto 8. Photo of Tembla Bridge. 
 
 

Χρηµατοδοτήθηκε από τον γνωστό Αιτωλοακαρνάνα πολιτικό Νικόλαο Στράτο, και για 
αυτό ονοµάζεται και ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. Σχεδιάστηκε από Ιταλούς µηχανικούς και 
υλοποιήθηκε το 1909 από τον Ηπειρώτη αρχιµάστορα Νικόλαο Σούλη. ∆ιασώζεται ακέραιο 
και είναι βατό από µικρά οχήµατα. 
 
Β. Κτηριακά έργα µεγάλου µεγέθους. 
Οι Ηπειρώτες οικοδόµοι µε τους αρχιµάστορες που ήταν ταυτόχρονα εµπειρικοί αρχιτέκτονες 
και πολιτικοί µηχανικοί, έχουν κατασκευάσει και τα µεγάλα κτήρια της εποχής τους στην 
Ευρυτανία. Σηµαντικά στοιχεία υπάρχουν για οικοδοµικά έργα (κτήρια και έργα υποδοµής) 
στη µονή Προυσού που υλοποιήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και για δύο εκκλησίες στον 
Παλαιό Μικρό Χωριό και το Νόστιµο περί τα µέσα του 20ου αιώνα. 
 
Β-1) Έργα στη Μονή Προυσού. 

 
Το µοναστήρι ευρίσκεται πλησίον του 
οµώνυµου χωριού που αποτελεί και έδρα του 
∆ήµου Προυσού, στην οδό Καρπενησίου – 
Θέρµου - Αγρινίου και σε απόσταση 31 
Κ.Μ. από το Καρπενήσι. Η Ίδρυση της 
µονής, κατά την ΙΕΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
χρονολογείται κατά την Εικονοµαχία στα 
µέσα του 9ου αιώνα µ.Χ., ενώ από ειδικούς 
ερευνητές µεταξύ 12ου και 13ου αιώνα.  
 
 
 
 

Εικόνα 9. Άποψη του µοναστηριού, φωτογραφία του 1984. 
Foto  9. View of the monastery, photo taken in 1984. 
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Είναι αφιερωµένη στην Κοίµηση της Θεοτόκου (23 Αυγούστου) Η εικόνα της 

Παναγίας θεωρείται θαυµατουργή και αντίστοιχης σηµασίας µε αυτής της Παναγίας Τήνου. 
Το γεγονός αυτό δηµιουργεί πλήθος προσκυνητών µε αποτέλεσµα την καθιέρωση της µονής, 
ως ενός ακτινοβόλου θρησκευτικού µνηµείου της Στερεάς Ελλάδος.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 10. 
Τοπογραφικό 
διάγραµµα της µονής 
Προυσού. 
Foto 10. 
Topographic map of 
Proussos monastery. 

 
 

Το κτηριακό συγκρότηµα 
της µονής περιλαµβάνει το 
καθολικό, του οποίου το 
παλαιότερο τµήµα χρονολογείται 
στον 13Ο αιώνα, καθώς και 
τέσσερα µεγάλα κτήρια µε 
βοηθητικούς χώρους και κελιά, 
που απεικονίζονται στην Εικόνα 
10 µε τα στοιχεία (Ι) – (ΙΙ) – (ΙΙΙ) 
- (ΙV). Από τα τέσσερα αυτά 
κτήρια, το (Ι) φαίνεται ότι 
ολοκληρώθηκε το 1883, το (ΙΙ) 
υλοποιήθηκε την χρονική 
περίοδο 1921- 1927.  

 
 
Εικόνα 11. Το συγκρότηµα της µονής Προυσού µετά την 
πυρπόληση του 1944 από τα γερµανικά στρατεύµατα. 
Foto 11. The Prousos monastery complex after the 1944 
arson by German troops. 

 
Τα υπό στοιχεία (ΙΙΙ) και (ΙV) είναι νεότερα της δεκαετίας 1970-1980 που 

τοποθετήθηκαν όµως στα περιγράµµατα παλαιοτέρων που καταστράφηκαν κατά την 
πυρπόληση της µονής από τα Γερµανικά στρατεύµατα Κατοχής το 1944. 

Κατά την περίοδο της επιστηµονικής έρευνας για την ιστορία και την αρχιτεκτονική 
του συγκροτήµατος (2004-2007), ευρέθηκαν µία σειρά από στοιχεία που τεκµηριώνουν την 
εργασία Ηπειρωτών οικοδόµων στη µονή για την δηµιουργία σηµαντικών έργων. Πρόκειται 
για γραπτά στοιχεία που ευρέθηκαν στην Βιβλιοθήκη της µονής, και λιθανάγλυφες επιγραφές 
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που ευρίσκονται στο Μουσείο της µονής ή είναι ενσωµατωµένες σε τοιχοποιΐες. 
Συγκεκριµένα πρόκειται για τα εξής: 
 
 

1) Το από 28 Ιουνίου 1870 εργοληπτικό 
συµφωνητικό µεταξύ του 
ηγουµενοσυµβουλίου της µονής Προυσού 
και του οικοδόµου Ζήση Μητσόπουλου από 
την Κόνιτσα, που αυτοαποκαλείται 
αρχιτέκτων, για την οικοδόµηση του κτηρίου 
που κατελάµβανε την θέση του κτηρίου (ΙΙΙ). 
Λόγω των σηµαντικών πληροφοριών που 
αυτό παρέχει, το συµφωνητικό παρατίθεται 
ολόκληρο ως ακολούθως : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 12. Το συµφωνητικό της 28ης 
Ιουνίου 1870. 
Foto 12. The 28th of June 1870 agreement. 
 
 

 
 
                       Εν’ Μονή Προυσού την  28  Ιουνίου 1870 

 
 Αφ’ ενός το Ηγουµενοσυµβούλιον  της Ιεράς  Μονής  Προυσού  
µε    την    συναίνεσιν    και    των  λοιπών   µελών   της   αδελφότητος   
της αυτού  Μονής,και αφ’ ετέρου ο αρχιτέκτων  Ζήσης Μητσόπουλος   
αλλοδαπός   από Κόνιτσα  της  Ηπείρου,  σπουδαίως  και  ευχαρίστως   
συνεφώνησαν  τα   εξής. 
 Ο Ζήσης Μητσόπουλος αποδέχεται την υποχρέωσιν και υπόσχε 
ται   να   κτίσει   εκ   θεµελίων  µετ’  ασβεστολίθων   τοίχον   το  προσ- 
σδιορισθέν και συµφωνηθέν  µέρος  του εµπρησθέντος τούτου  Μονα- 
στηρίου  συµφώνως    µε   την  σχεδιογράφησιν  και   το  περί   τούτου  
διάγραµµα     του    Μηχανικού   κατά    πλάτος,    µήκος   και    ύψος,  
την   έναρξιν   των  οικοδοµικών  εργασιών  θέλη  κάµη  την   21  Ιου-  
λίου  τρέχοντος  έτους  και  εξακολουθήση  συνεχώς  και   αδιακόπως  
µέχρι περατώσεως των τοίχων και  της  στέγης ( ή τσατής  ):  θέλη κά- 
µη   την   οικοδοµήν    στερεάν   και   ασφαλή,   τα   κατώγαια    θολω- 
τά   και   όλα   τα   πατώµατα   µε   τας   αναγκαίας   θύρας   και     πα-  
ράθυρα :  θέλη   µεταφέρη    µε   εδικά   του  ζώα  και   δι’   ιδίων  του 
εξόδων    την     άσβεστον    και    την   άµµον   όση    χρειάζετα   ….. 
.……………………………………………………… ………την    α- 
σβεστοκάµινον  όµως  θέλη   κάµη  η  Μονή  δι’ εξόδων  της, αλλ’  υ-  
ποχρεούται  και  υπόσχεται   Ζήσης  να  …………ενταύθα    ένα   της  
οµάδος   του  µάστορα    ηδήµονα    να    εργασθή    µετ’  άλλων   από   
τούδε   εις  την  ασβεστοκάµινο  και   την   κατασκευή  της  ασβέστου 
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επί  ηµεροµισθίω  δραχµ 1  80/00 και της συνήθους τροφοδοσίας του  
εκ   της  Μονής   πληρωτέος.  Αι   θύραι   και   τα   παράθυρα  θα    γί- 
νουν  για πέτρινα λαµπαδιά και τοξωτά, αι θύραι …….οντας 
και      λαµπαδιά     πελεκητά ,      τα     λιθάρια    τότε    θα       βγάλη 
ο   Ζήσης,  και   όσα   δεν   µεταφέρονται    µε   ζώα,   θέλει   συµβοη- 
θήση  και  το  µοναστήριον  µε  εργάτας ανθρώπους  εις  την  µεταφο- 
ράν    τους ,   την τσατήν    της   οικοδοµής    υποχρεούται    να     την   
κάµη   ο   Ζήσης    και   σκεπάση    µε    όσην   πλάκαν    ευρεθή    να    
έχη    η   Μονή   ετοίµη    εις    την   εποχήν    εκείνη,    άνευ   ιδιαιτέ-  
ρας     πληρωµής     δια    την   τσατή  και   το   σκέπασµα.  Το  πάχος  
του   τοίχου  της  οικοδοµής  θέλει  αρχίσει   ο  τέκτων   ένα  εκατόµε- 
τρον ( ή γαλόµετρον )  εκ  θεµελίων  και  θέλη  περατώση  αναλόγως  
της    θέσεως   και    του  ύψους   και   υπό  πάσα  ευθύνη    του    
µέχρι της οροφής  εις 60 /00 ήτοι εξήκοντα εκατοστά του γαλόµετρου.  
          Το    Ηγουµενοσυµβούλιον  υπόσχεται    εν   ονόµατι   και   διά  
λογαριασµόν της οποίας  …   Μονής   να  πληρώσει  προς  τον  τέκτο- 
να   Ζήσην   Μητσόπουλον  δι’ αντιµίσθιον  και  αµοιβή  των  οικοδο- 
µικών  εργασιών µετά το πέρας της εργασίας  1) δραχµάς 2  &   50/00  
δύο και µισήν δι’ έκαστον τεκτονικόν πήχυν των τοίχων, λογιζοµένου  
του πήχεως 73/000.  2) προς µίαν οκάν άλευρον και τριάκοντα λεπτά  
γεµικλήκι    δι’    έκαστον     εργατικόν     άνθρωπον     της    εταιρίας  
του   τέκτονος   καθ’  ηµέραν ,   και   διακόσια   δράµια    οίνον    την    
ηµέρα     δι’    έκαστον    εργάτην.    3)   µισήν   οκάν   ρακήν   την  η  
µέραν  δια είκοσι άνδρας   της τεκτονικής  εταιρίας. 4) εν  συνόλω δε     
και    κατ’  αποκοπή   δι’  όλην   την   οµάδα   των   εργατών   και  δι’   
όλην   την   εργασίαν   θέλει    δώσει    το   Μοναστήριον   δεκαπέντε   
σφαχτά ,   δέκα   οκάδες    βούτυρον ,    δέκα  οκάδες   λάδι  ,   είκοσι   
οκάδες    τυρί    και    τριάντα   οκάδες   ξυνοτύρι    και   ταύτα   προς   
βρώσιν  των.    5)  θέλη   δώσει   προσέτι   η   Μονή  ανά   µίαν  οκάν  
κριθήν    την    ηµέραν    δι’   έκαστον    φορτηγόν     και     εργατικόν     
ζώον    των   µαστόρων  και  εν  εργασίµους  και  εν  εορταίς ηµέραις, 
εκτός   όταν   εν   εργασίµους   µέρας   δεν  εργάζονται   τα   ζώα   εις   
την   περί  ής     πρόκειται  εργασίας.      6)   πάσα  εργασία    αφορού- 
σα   την   κούφωσιν,  ή  την  ισοπέδωσιν   του  οικοπέδου της γενησο- 
µένης οικοδοµής θέλη γίνη δι’εξόδων της Μονής, ως προς την      
θραύσιν  του βράχου κλπ. 
 Επί   τούτω   συνετάχθη    το παρόν   συµφωνητικό   εις  διπλούν  
και   αναγνωσθέν    εις   επήκοον    των συµφωνούντων  µερών υπογρά- 
φεται ως  έπεται  
         Τα  Συµφωνηθέντα  µέρη 
 
 
ο   Τέκτων                                               Το Ηγουµενοσυµβούλιον 
 
 
 
 
2) Από σχετικές περιγραφές επισκεπτών παρελθόντων ετών, πιστοποιείται η ύπαρξη µη 
σωζόµενης σήµερα λιθανάγλυφης επιγραφής µε την ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 1870 που 
ήταν ενσωµατωµένη σε τοίχο του παλαιού κτηρίου (ΙΙΙ), και πιστοποιεί την εργασία του 
Ηπειρώτη Ζήση Μητσόπουλου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: 
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     ΕΠΙ  ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  ΑΝΘΙΜΟΥ 
                    ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ 
    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣ.ΑΡΒ. 
                   ΣΕΠΤ.  30   1870                       Εικόνα 13. Λιθανάγλυφη επιγραφή,1870. 
                                                                       Foto 13. Stone carved inscription,1870. 
    
 

3) ∆ύο έγγραφα µε αντίστοιχες 
ηµεροµηνίες 5 Νοεµβρίου 1870 
και 9 Νοεµβρίου 1870 αποτελούν 
επιµέτρηση οικοδοµικών εργασιών 
το πρώτο και απόδειξη καταβολής 
αµοιβής το δεύτερο, σχετικά µε το 
προαναφερθέν έργο. 
 
 
 
 
Εικόνα 14. Εικόνες εγγράφων 
(5/11/1870 – 9/11/1870). 
Foto 14. Documents (5/11/1870 – 
9/11/1870).    

 
4) Το από 20 Μαΐου 1873 εργοληπτικό συµφωνητικό µεταξύ του ηγουµένου και του 
συµβουλίου της µονής Προυσού και των οικοδόµων Νικολάου Αναγνώστου και Κόστα 
Χρήστου από τα Τζουµέρκα, για την εκτέλεση οικοδοµικών έργων στον περιβάλλοντα χώρο . 
 

5) Λιθανάγλυφη επιγραφή µε ηµεροµηνία 15 
Νοεµβρίου 1883 που σήµερα ευρίσκεται στο 
µουσείο της µονής, ενώ παλαιότερα ήταν 
ενσωµατωµένη στον τοίχο της παλαιά πύλης, και 
αναφέρει : 
 
 
 
     ΜΕΓΑ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
                                     + 
               ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΡΟΥ 
               ΣΙΩΤΙΣΑ           ΒΟΗΘΗΣΟΝ 
               ΗΜΑΣ          ΤΟΥΣ    ΤΕΚΤΟ 
               ΝΑΣ     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΝΟΥ 
               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             ΛΜΠΙ 
               ΛΙ        ΧΡΗΣΤΟΣ    Ζ.      ΒΑ 
              ΖΟΥΚΗΣ         ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΑΙ  
               1883      ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ        15 
 

Εικόνα 15. Λιθανάγλυφη επιγραφή, 1883. 
Foto 15. Stone carved inscription, 1883.    
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6) Λιθανάγλυφη επιγραφή µε την χρονολογία  1883 που ευρίσκεται στο µουσείο της µονής, 
ενώ παλαιότερα ήταν επίσης ενσωµατωµένη σε τοίχο της παλαιά πύλης, και αναφέρει  
 
                                  ΙΣ    ΧΣ 
                                  ΝΙ   ΚΑ 
 
  ΜΕΤΑ      ΤΟΝ      ΕΜΠΡΗΣΜΟΝ       ΜΕΤΑ 
  ΒΑΝΤΟΣ     ΤΟΥ   ΙΕΡΟΘΕΟΥ   ΕΙΣ      ΑΘΗ 
  ΝΑΣ                 ΖΗΤΗΘΕΙΣΑΣ            Α∆ΕΙΑΣ   
  ΚΑΙ             ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙΣΗΣ         ΑΛΛΑ 
  ΧΟΘΕΝ     ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ      ΑΛΛ     Η       ΘΕ 
  ΛΗΣΙΣ         ΚΑΙ     ΑΠΟΦΑΣΙΣ    ΤΟΥ      ΒΑ 
  ΣΙΛΕΩΣ         ΤΩΝ      ΕΛΛΗΝΩΝ             ΓΕ 
  ΩΡΓΙΟΥ    ΤΟΥ      Α’      ΑΝΗΡΕΣΕΝ    ΤΑΣ 
  ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ                ΚΑΙ         ΕΠΕΤΡΕΨΕ    
  ΤΗΝ              Α∆ΕΙΑΝ   ΤΗΣ       ΕΚ     ΝΕΟΥ    
  ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ            ΤΗΣ                ΜΟΝΗΣ    
  ΚΑΤΑ              ΣΥΝΕΠΕΙΑΝ      ΤΗ        ΒΟΗ 
  ΘΕΙΑ          ΤΩΝ                       ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ    
  ΚΑΙ         ΚΥΡΙΩΣ        ΤΗ            ΕΠΙΜΕΛΕΙ 
  Α        ΜΕΤΑ        ΖΗΛΟΥ    ΠΟΛΛΟΥ    ΚΑΙ 
  ΚΟΠΟΥ      ΠΟΛΛΟΥ     ΤΟΥ      ΚΤΙΤΟΡΟΣ    
  ΙΕΡΟΘΕΟΥ   Κ.           ∆ΕΡΜΑΤΑ         ΙΕΡΟ         
  ΜΟΝΑΧΟΥ       ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ          ΓΕΝΝΗ       
  ΘΕΝΤΟΣ      ΕΝ        ΜΙΚΡΩ    ΧΩΡΙΩ      ΤΟ    
  ΕΡΓΟΝ   ΕΠΕΡΑΙΩΘΗ!  ΤΟ     1883                     Εικόνα 16. Λιθανάγλυφη επιγραφή.  
   ΓΕΩΡΓ.   Ζ.    ΒΑΖΟΥΚΗΣ                                   Foto 16. Stone carved inscription. 
 
7) Λιθανάγλυφη επιγραφή µε την χρονολογία  1874 που είναι ενσωµατωµένη στον 
αναληµατικό τοίχο του βορείου περιβόλου της µονής, και αναφέρει : 
 

 
 
            ΤΟ        ΕΤΟΣ  1874  ΤΗΝ  1  ΙΟΥΛ 
            ΙΟΥ    ΕΠΙ     ΗΓΟΥΜΕΝΙΑΣ   ΙΕΡΟ 
            ΘΕΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ  ΕΚ  
            Μ Ι Κ Ρ Ο Υ   ΧΩΡΙΟΥ    ΚΑΙ  ΤΩΝ  
            ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,        ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙ 
            ΟΥ     Π Α Π Α Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ 
            Λ Ο Υ,    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ   ΠΑΝΟΥ  
            ΑΝΩΚΟ∆ΟΜΗΘΗ      ΤΟ   ΠΑΡΟΝ  
            Τ Ε Ι Χ Ο Σ 
 

Εικόνα 16. Λιθανάγλυφη επιγραφή. 
Foto 16. Stone carved inscription.    
 
8) Λιθανάγλυφη επιγραφή µε την χρονολογία 1878 που είναι ενσωµατωµένη σε τοίχο 
παράπλευρο της κλίµακος καθόδου στην βρύση ( αγίασµα) και αναφέρει: 
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                                ΙΣ    ΧΣ 
                                ΝΙ   ΚΑ 
  
   ΕΡΓΟΝ    ΣΤΕΡΕΟΝ   ΚΑΤΩΘΕΝ   ΤΗΣ  
   ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ  ΥΠΟ  ΤΟΥ  
   ΑΝΑΞΙΟΥ    ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ   ΙΕΡΟΘΕ 
   ΟΥ    Κ    ∆ΕΡΜΑΤΑ     ΕΚ        ΚΩΜΗΣ 
   ΜΙΚΡΟΥ     ΧΩΡΙΟΥ    ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ 
   1878     ∆ΙΑ     ΧΕΙΡΟΣ      ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
   ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ    ∆ΑΡΛΑ 
 
 
                       Εικόνα 16. Λιθανάγλυφη επιγραφή. 
                       Foto 16. Stone carved inscription.    
 
 

Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η προέλευση των οικοδόµων από την Ήπειρο, στις δύο 
τελευταίες επιγραφές, προκύπτει έµµεσα από τα δισύλλαβα ονόµατά τους που γενικά 
χαρακτήριζε τους Ηπειρώτες, αλλά και το γεγονός ότι τα µεγάλα οικοδοµικά έργα της µονής, 
λόγω της τεχνικής και της ποιότητάς τους, φαίνεται να υλοποιήθηκαν από  αυτούς. 
 
Β-2) Εκκλησίες στο Παλαιό Μικρό Χωριό και το Νόστιµο  
Στοιχεία για την εργασία Ηπειρωτών οικοδόµων σε εκκλησίες της Ευρυτανίας, υπάρχουν για 
το ναό στο Παλαιό Μικρό Χωριό και το Νόστιµο που σήµερα ανήκουν στο ∆ήµο Ποταµιάς. 
Συγκεκριµένα αναφέρονται τα παρακάτω: 
 
1. Εκκλησία στο Παλαιό Μικρό Χωριό 
Πρόκειται για το ναό της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος, που υλοποιήθηκε την χρονική 
περίοδο 1924-1929. Την αρχιτεκτονική µελέτη του ναού, που ανήκει στον τύπο των 
σταυροειδών εγγεγραµµένων µετά τρούλλου, συνέταξε ο αρχιτέκτων, καθηγητής και 
ακαδηµαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος, µε προϋπολογισµό κατασκευής άνευ παροχής υλικών 
495.000 δραχµές. Το έργο υλοποίησαν δύο Ηπειρώτικα συνεργεία. Πρόκειται για το 

συνεργείο του Αρτινού (Τζουµερκιώτη) Βασιλείου 
Γεωργάκη που εργάστηκε την περίοδο 1924-25 και του 
Κονιτσιώτη Γεωργίου Τσαρτάλη που εργάστηκε την 
περίοδο 1925-28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 19. Άποψη του ναού της Μεταµόρφωσης του 
Σωτήρος στο Παλαιό Μικρό Χωριό. 
Foto 19. View of Metamorphosis Sotiros Church in 
Palaio Mikro Xorio. 
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2. Εκκλησία στο Νόστιµο 
Πρόκειται για το ναό της Μεταµόρφωσης 

του Σωτήρος, που υλοποιήθηκε την χρονική 
περίοδο 1937-1938. Το έργο υλοποίησαν δύο 
Ηπειρώτικα συνεργεία από τα Τζουµέρκα. 
Πρόκειται για τα συνεργεία του Κωνσταντίνου 
Βήτα και του Χρήστου Τσιρώνη που 
συνεργάστηκαν κατά την οικοδόµηση της 
εκκλησίας.  
 
 

 
Εικόνα 20. Κάτοψη Ιερού Ναού της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στο Νόστιµο. 
Foto 20. Plan of Metamorphosis Sotiros Church in Nostimo. 
 

Ο ναός χαρακτηρίζεται από µία απλή σύνθεση αλλά ιδιαίτερα επιµεληµένη λίθινη 
κατασκευή, µε αντισεισµική προστασία που επιτυγχάνεται από την τοποθέτηση µεταλλικών 
ελκυστήρων κατά το µήκος και το πλάτος της κάτοψης. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι, 
όπως προκύπτει από τις µαρτυρίες των ηλικιωµένων κατοίκων, οι πρωτοµάστορες δεν 
διέθεταν τεχνική µελέτη. Το γεγονός αυτό φανερώνει το υψηλό επίπεδο της τεχνογνωσίας 
των οικοδόµων σε σχέση µε την εγγράµµατη παιδεία τους. 
 
Γ. Κατοικίες. 
Από τη σχετική επιστηµονική έρευνα, προκύπτει ότι στην µεγαλύτερη περιφέρεια της 
Ευρυτανίας εργάστηκαν τα Ηπειρώτικα συνεργεία από τα Τζουµέρκα, πλην µιας περιοχής 
χωριών κοντά στο Κρίκελλο και τη ∆ονίστα, τα Βλαχοχώρια, που οικοδοµήθηκε από 
τοπικούς τεχνίτες. Ιδιαίτερα στην περιοχή των Πολιτοχωρίων, στην οποία κατοικούσαν 
σχετικά εύπορες οικογένειες µεταναστών στην Κωνσταντινούπολη (Πόλη), οι Ηπειρώτες 
κατασκεύασαν υψηλού επιπέδου κτήρια, ορισµένα από τα οποία θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν αρχοντικά, µέχρι και την πρώτη µεταπολεµική δεκαετία (1950-60).Στη 
συνέχεια θα παρουσιαστούν κατά µία διαχρονική σειρά, κτήρια ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος 
από τα οποία προκύπτει η ποιότητα της εργασίας των Ηπειρωτών οικοδόµων καθώς και 
στοιχεία για την ταυτότητά τους σε ορισµένα. 
 
 
Γ-1) Πυργόσπιτο  Λέφα στο Μαραθιά 

Tο κτήριο έχει κατασκευασθεί το 
1855 από τον Σεραφείµ Λέφα., 
που ήταν µετανάστης στην 
Κωνσταντινούπολη, στον 
οικισµό Μαραθιάς που σήµερα 
ανήκει στο ∆ήµο Φραγκίστας.  
 
 
 
 
Εικόνα 21. Βορειοδυτική όψη 
πυργόσπιτου, 1986. 
Foto 21. North-west view of a 
tower house, 1986. 
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Κατά  την προφορική παράδοση του χωριού, το 
κτήριο κατασκεύασαν Αρβανίτες, που για τα µέσα 
του 19ου 

αιώνα σηµαίνει  συνεργείο ηπειρωτών 
οικοδόµων. Έχει κτισθεί σε απόκρηµνη περιοχή µε 
αποτέλεσµα να έχει ύψος (πλην στέγης) 5,30 M 
κατά την ανατολική όψη, ενώ 12,00 M κατά τη 
δυτική. Το περίγραµµα της κατόψεως προκύπτει 
από την σύνθεση δύο ορθογωνίων 
παραλληλογράµµων, έκαστο των οποίων έχει 
πλάτος 6,00 M, και από την οποία προκύπτει 
σύνθετο οκτάπλευρο σχήµα µέγιστου µήκους 13,10 
M και συνολικής επιφανείας 79,70 
M2.Περιλαµβάνει τρία επίπεδα: υπόγειο – ισόγειο – 
όροφο. 
 

 
Εικόνα22. Λεπτοµέρεια πυργίσκου, φωτογραφία. 
Foto22. Tower detail. 
 
 

Εντυπωσιακός είναι ο οχυρός του χαρακτήρας του κτηρίου που προκύπτει από το 
µεγάλο του ύψος, την τοποθέτηση των παραθύρων στις πιο ασφαλείς πλευρές του κτηρίου 
που ανερχόµενα καθ’ ύψος µεγαλώνουν το µέγεθός τους, οι µικρού ύψους θύρες όπου ο 
εισερχόµενος πρέπει να σκύψει, οι πολεµίστρες που πλαισιώνουν τις θύρες, οι εξώστες που 
τοποθετούνται στο υψηλότερο επίπεδο, η καταχύστρα πάνω από την είσοδο στο ισόγειο και ο 
πεταλοειδούς κάτοψης πυργίσκος µάχης. Το κτήριο χαρακτηρίζεται επίσης από το υψηλό 
επίπεδο της κατασκευής (άψογη τοιχοποιΐα µε µη εµφανείς ξυλοδεσιές – εξαιρετική 
οργάνωση του χώρου).Θα πρέπει να τονιστεί επίσης, ότι στον πολυετή βίο του χωρίς καµία 
επέµβαση, το κτήριο δεν παρουσίασε ρηγµατώσεις. Το κτήριο επισκευάστηκε προ δύο (2) 
ετών περίπου και χρησιµοποιείται ως Ξενώνας. 

 
 

Γ-2) Οικία Κοµπορόζου στο Παλαιό Μικρό Χωριό. 
Όπως προκύπτει από την κτητορική του 
επιγραφή, το κτήριο κατασκευάστηκε το 
1862 στον οικισµό Παλαιό Μικρό Χωριό. 
Περιλαµβάνει ισόγειο και όροφο µε 
περιγράµµατα σχήµατος Γ, τα σκέλη του 
οποίου έχουν µήκη 13,10 και 8,50 Μ.  
 
 
 
Εικόνα 23. Οικία Κοµπορόζου, όψη. 
Foto 23. Elevation of Komborozos house. 
 

 
Τα επίπεδα του κτηρίου συνδέονται µε εξωτερική κλίµακα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρων 

χώρος είναι το λιακωτό στο επίπεδο του ορόφου που καλύπτεται µε κληµαταριά και 
στηρίζεται σε θόλους, δηµιουργώντας ένα ηµιυπαίθριο χώρο στη στάθµη του ισογείου. 
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Σηµαντικές πληροφορίες για το χρονικό της κατασκευής προκύπτουν από την 
µαρµάρινη ανάγλυφη επιγραφή, από την οποία προκύπτει ο χρόνος κατασκευής (1862), ο 
ιδιοκτήτης/εργοδότης ( Αθανάσιος Γεωργίου Κοµπορόζος) και ο πρωτοµάστορας( Γεώργιος 
Κουλής) που αυτοαποκαλείται αρχιτέκτων, και µάλλον πρέπει να είναι Ηπειρώτης 
λαµβανοµένου υπ’ όψιν του δισυλλάβου ονόµατος και του συστήµατος της κατασκευής.  
 

 
   Μικρό  Χωρίο  +    Tη 10  Ιουλίου  
                        1  8  6  2 
       E ί κ ο ς    ε υ τ υ χ ή ς      ι κ ο 
       δ ο µ ί θ η     δ ι ά    ε ξ ό δ ω ν  
       τ ο υ     A θ α ν α σ  ί ο υ      γ ε                      Εικόνα 24.Κτητορική επιγραφή 
       ω ρ γ ί ο υ    κ ο µ π ο ρ ό ζ ο υ                 οικίας Κοµπορόζου στο Μικρό  
       α π ο     τ ο υ     α ρ χ ι τ έ κ τ ο            Χωριό. 
       ν ο ς   γ ε ω ρ γ ί ο υ    κ ο υ λ ή      Foto 24. Ownership inscription 
                                                                     of Komborozos house in Mikro  
                                                                                               Xorio. 
 
Γ-3) Οικία Τσαούση στην Αµύριανη Μαραθιά. 

Κτίσθηκε το 1895 στον οικισµό Aµύριανη 
που σήµερα ανήκει στο ∆ήµο Φραγκίστας, 
από τον µετανάστη στην 
Κωνσταντινούπολη µεγαλέµπορο 
Tσαούση. Έχει ορθογώνιο περίγραµµα 
διαστάσεων 11,45M X 9,20M και 
περιλάµβανε υπόγειο, ισόγειο και A’ 
όροφο. Εντυπωσιακή είναι η ποιότητα 
κατασκευής της λιθοδοµής, αλλά και των 
ξυλοκατασκευών.  
 
Εικόνα 25. Οικία Τσαούση, όψη. 
Foto 25. Elevation of Tsaousis house. 

 
Το κτήριο διέθετε κεντρικό εξώστη που εδράζεται σε λίθινους κίονες. Οι εξωτερικοί τοίχοι 
του κτηρίου περιλαµβάνουν εσωτερικές ξυλοδεσιές που ανά όροφο τοποθετούνται στη βάση 
του πατώµατος, τη βάση των παραθύρων και το πρέκι. Τα ανοίγµατα των θυρών και των 
παραθύρων διαµορφώνονται µε θυροστόµια. Από σχετικές πληροφορίες φαίνεται ότι 
κτίσθηκε από Ηπειρώτες οικοδόµους. Εγκαταλείφθηκε µετά τον εµφύλιο, και σταδιακά 
άρχισε να καταρρέει. Το 1996 οι ιδιοκτήτες του κατεδάφισαν τον A’ όροφο. Στη  
λιθανάγλυφη κτητορική επιγραφή του, εµφανιζόταν το όνοµα του ιδιοκτήτη και το έτος 
κατασκευής . 
 
Γ-4) Οικία Παπαγιαννόπουλου στους Κορυσχάδες. 
Kτίσθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στον οικισµό Kορυσχάδες που σήµερα ανήκει στο ∆ήµο 
Καρπενησίου. Έχει ορθογώνιο περίγραµµα διαστάσεων 11,00 M X 8,50 M και περιλαµβάνει 
υπόγειο σε τµήµα του περιγράµµατος του κτηρίου, ισόγειο και όροφο. Tο υπόγειο 
περιλαµβάνει δύο αποθηκευτικούς χώρους, ενώ το ισόγειο κεντρικό χώρο εισόδου-διαδρόµου 
µε κλίµακα ανόδου στον όροφο, τρία µεγάλα δωµάτια εκ των οποίων το ένα αποτελεί 
µαγειρείο και δύο µικρότερους που πιθανότητα αποτελούν αποθήκη και χώρο υγιεινής.O 
όροφος περιλαµβάνει τον κεντρικό διάδροµο µε την κλίµακα και εκατέρωθεν αυτού έναν 
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επιµήκη χώρο υποδοχής και δύο όµοιου µεγέθους υπνοδωµάτια, µε δυνατότητα συνένωσης, 
µέσω τετράφυλλης θύρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ποιότητα των ξυλοκατασκευών 
του κτηρίου (κουφώµατα - εξώστες) καθώς και η βελτιωµένη διαρρύθµιση του κτηρίου µε τη 
δυνατότητα ενοποίησης χώρων και το συνδυασµό των δύο εφαπτοµένων δωµατίων µε τους 
εξώστες της πλαγίας όψης. 

 
Εικόνα 26. Οικία Παπαγιαννόπουλου, σχέδιο όψης.    Εικόνα 27. Οικία Παπαγιαννόπουλου. 
Foto 26. Elevation of Papagiannopoulos house.            Foto 27. Papagiannopoulos house.       
 
Γ-5) Οικία Κανούτου στο Νόστιµο.  

 
H οικία του µετανάστη στις H.Π.A. 
Γεωργίου Κανούτου, κτίσθηκε στην 
περίοδο 1937-38 από το συνεργείο 
Ηπειρώτη αρχιµάστορα Κωνσταντίνου 
Bήτα, που όπως προαναφέρθηκε 
συµµετείχε και στην οικοδόµηση της 
εκκλησίας του χωριού.  
 
Εικόνα 28. Το συνεργείο του 
Τζουµερκιώτη πρωτοµάστορα 
Βήτα(1938). 
Foto 28. Το συνεργείο του 
Τζουµερκιώτη πρωτοµάστορα 
Βήτα(1938). 

 
Το µεγάλο ορθογώνιο της κατόψεως έχει 
διαστάσεις 9,80 M X 5,70 M. Στην οικία αυτή 
έχει ενσωµατωθεί η νέα τεχνολογία του 
οπλισµένου σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται 
στους δύο εξώστες, ενώ οι εσωτερικοί τοίχοι 
έχουν κτισθεί µε πριστό πωρόλιθο. Καινοτοµίες 
παρουσιάζει και η κάτοψη του ισογείου µε την 
κατασκευή χώρου υγιεινής, και τη δυνατότητα 
ενοποίησης υπνοδωµατίου και χώρου υποδοχής 
µε τετράφυλλη θύρα.  

Εικόνα 29. Οικία Κανούτου, όψη. 
Foto 29. View of Kanoutos house. 
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Σύµφωνα µε τη µαρτυρία της συζύγου του ιδιοκτήτη Βασιλικής Κανούτου, µε σκοπό την 
επιλογή της µορφής της κατοικίας ο σύζυγός της και ο πρωτοµάστορας επισκέφθηκαν το 
Παλαιό Μικρό Χωριό, όπου συναποφάσισαν τη µορφή, το µέγεθος και το είδος της 
κατασκευής του κτηρίου αφού προηγουµένως είδαν τα πλέον αξιόλογα σπίτια του οικισµού 
και εξέτασαν ποιό από αυτά θα ταίριαζε περισσότερο στις ανάγκες του Ιδιοκτήτη. Κατόπιν 
συµφώνησαν την αµοιβή του συνεργείου. Η οικογένεια των ιδιοκτητών και οι οικοδόµοι 
εικονίζονται σε φωτογραφία της εποχής.   
 
2. Περιοχή Φωκίδας 
Για την δραστηριότητα των Ηπειρωτών οικοδόµων στην Φωκίδα, τα στοιχεία προέρχονται 
από την µελέτη του Λαογράφου ∆ηµήτρη Λουκόπουλου για τα σπίτια της Αρτοτίνας, που 
περιλαµβάνονται στο βιβλίο του ΑΙΤΩΛΙΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΑΙ που 
πρωτοεκδόθηκε το έτος 1925.Από το βιβλίο αυτό προκύπτουν τα εξής: 
 

 
 

 
Εικόνα 30. Εξώφυλλο 
βιβλίου του ∆ηµήτρη 
Λουκόπουλου. 
Foto 30. Dimitris 
Loukopoulos’ book cover. 

Εικόνα 31. Τύποι κατοικίας. 
Foto 31. Dwelling typology. 

 
α. Οι περιοδεύοντες Ηπειρώτες οικοδόµοι, που στην Ρούµελη τους αποκαλούσαν Αρβανίτες, 
εργάστηκαν στην περιοχή όπως και σε όλη την Στερεά Ελλάδα. 
β. Αυτοί δηµιούργησαν τους τύπους των παλαιών οικιών της Αιτωλίας ( στερφογάλαρο, 
χαµόγειο, µονόσπιτο, ντιβέτικο, ανωκάτωγο ) µεταφέροντας τα πρότυπα από τα χωριά της 
πατρίδος τους. 
γ. Τα µεγέθη των οικιών σε µήκος- πλάτος - ύψος, είναι πολλαπλάσια του τεκτονικού πήχη : 
0,75 Μ. Έτσι ο πήχης αυτός αποτελεί ένα δοµικό µέγεθος (εµβάτης) που καθορίζει πλάτος 
λίθινών τοίχων, διάστηµα µεταξύ ξύλινων διαζωµάτων (ξυλοδεσιών), ύψος παραθύρων κλπ. 
δ. Οι Ηπειρώτες συνεργάζονται µε µηχανικούς, µε αποτέλεσµα την µεταφορά των νέων 
υλικών και τεχνολογιών (χρήση ασβέστη στο κονίαµα, αύξηση µεγέθους παραθύρων και 
χρήση υαλοπινάκων κλπ). 
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ε. Οι κατασκευαστικοί νεωτερισµοί των Ηπειρωτών, θα δηµιουργήσουν την αντίδραση των 
τοπικών οικοδόµων που θα συνεχίσουν τους παλαιούς τρόπους δόµησης. 
στ. Τα κτήρια υλοποιούνται από δύο συνεργεία, εκ των οποίων το πρώτο είναι οι κτιστών που 
κατασκευάζουν το λίθινο φέροντα οργανισµό - τους ξύλινους δοκούς των πατωµάτων και τη 
στέγη, ενώ το δεύτερο είναι των ξυλουργών (µαραγκοί) που ολοκληρώνουν την οικοδοµή. 
 

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι τα προαναφερθέντα περί του τρόπου εργασίας στην 
Φωκίδα, διαπιστώθηκε ότι εφαρµόσθηκαν και στην Ευρυτανίας η οποία άλλωστε αποτελεί 
τµήµα της παλαιάς Αιτωλίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 32. Τύποι κατοικίας. 
Foto 32. Dwelling typology. 

 
3. Περιοχή Φθιώτιδος 
Για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στην περιοχή της ορεινής Φθιώτιδος, δεν υπάρχουν 
εκτεταµένες και συστηµατικές µελέτες. Αξιόλογα στοιχεία έχει συγκεντρώσει ο Νίκος 
Κύρκος, που θα παρατεθούν στη συνέχεια. Από σπουδαστικές εργασίες της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, που έχουν διεξαχθεί σε ορεινούς οικισµούς των ∆ήµων 
Μακρακώµης και Σπερχειάδος προκύπτει ότι εκεί υφίστανται οικίες που ακολουθούν τους 
τύπους που περιγράφει ο Λουκόπουλος για την Φωκίδα. Αυτό κατ’ αρχήν δηλώνει την 
εργασία ή την επιρροή της αρχιτεκτονικής που υλοποίησαν οι Ηπειρώτες οικοδόµοι στην 
περιοχή της παλαιάς Αιτωλίας που περιλάµβανε και τµήµα της ορεινής Φθιώτιδας. 
 
Όσον αφορά συγκεκριµένους Ηπειρώτες και τα έργα τους, τα στοιχεία είναι τα εξής:  
 
1. Ο παλαιότερος Ναός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στην Γιαννιτσού, κτίστηκε από τον 

Ιωάννη Μακρυγιάννη. 
2. Στην Μακρακώµη εργάστηκε ο Γιαννούλης Πασσάς από το Κεράσοβο της Ηπείρου. 
3. Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου στην άνω Φτέρη Σπερχειάδος, κτίστηκε από Ηπειρώτες 

οικοδόµους. Γνωστός είναι ο πελεκάνος µε το όνοµα Μαρίνος. 
4. Τα περισσότερα σπίτια καθώς και ο Ναός της Αγίας Παρασκευής. στους Κοµποτάδες 

κτίστηκαν από Ηπειρώτες οικοδόµους. Σε λιθανάγλυφη κτητορική επιγραφή του ναού 
µε χρονολογία 1910 ΜΑΡ (Μάρτιος), στην οποία ο πρωτοµάστορας αυτοαποκαλείται 
αρχιτέκτων. 

5. Στη Γραµµένη Οξιά εργάστηκαν και κατόπιν εγκαταστάθηκαν οικογένειες Ηπειρωτών 
οικοδόµων. Γνωστές είναι οι οικογένειες Βητυτού, ∆ρόσου, Ζυγούρη από το Σούλι, 
καθώς και Πολύζου (∆ρούγου), Φλώρου, Παπαϊωάννου από την Άρτα. 
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6. Η παρουσία Ηπειρωτών οικοδόµων στην περιοχή υποδηλώνεται επίσης και σε άλλες 
δύο λιθανάγλυφες κτητορικές επιγραφές. Πρόκειται για την επιγραφή µε την 
χρονολογία 1884 ΗΟΥΛΙΟΣ (Ιούλιος) που ευρίσκεται στο Ναό του Αγίου Αθανασίου 
της Καστανιάς Υπάτης και αυτή µε τη χρονολογία 25 ΜΑΪΟΥ 1893 που είναι 
ενσωµατωµένη σε οικία του οικισµού Άγιος Σεραφείµ, όπου πάλι πρωτοµάστορας 
αυτοαποκαλείται αρχιτέκτων. 

 
 
 
Εικόνα 33. Λιθανάγλυφη επιγραφή Ναού. 
Foto 33. Stone carved inscription of Agia 
Paraskevi Church.    

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 34. Ναός της Αγίας Παρασκευής. στους Κοµποτάδες. 
Foto 34. Agia Paraskevi Church in Kombotades. 
 

 
Εικόνα 35. 
Λιθανάγλυφο από 
την οικία. 
Foto 35. Stone 
carved inscription 
of the house. 
 
 

 
 

Εικόνα 36. Οικία στον Άγ. Σεραφείµ. 
Foto 36. House in Agios Seraphim. 
 

 
 
Εικόνα 37. 
Λιθανάγλυφο από τον 
Ναό. 
Foto 37. Stone carved 
inscription of Agios 
Athanasios Church.    
 
 

 
Εικόνα 38. Ναός Αγ. Αθανασίου στην Καστανιά Υπάτης. 
Foto 38. Agios Athanasios Church in Kastania of Ipatis. 
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Abstract 
Research on Greek traditional architecture brought to light information that highlight the 
contribution of Epirus craftsmen in a series of important building projects in mountain 
communities in Greece. This applies to both the era of the Ottoman rule, and the years after 
the formation of the independent Greek state. The projects include infrastructure (bridges, 
streets, aqueducts etc), domestic and community ones (houses, churches, schools).  

Research data so far is indicating that two areas of Epirus in particular, were the starting 
points of craftsmen's companies that operated in Greece as well as in major Ottoman cities of 
the time. Those areas were around the villages surrounding Konitsa and Tzoumerka. 
Especially important were the projects that these companies realized in the mountain areas of 
Central Greece. They were technical achievements characterized by deep knowledge and high 
aesthetic value, despite the fact that they were created under the harshest conditions.  

Of those extraordinary projects in Central Greece, the most important ones are either 
houses, or bridges. In a series of bridges studied so far, one can observe the technical 
expertise and almost superhuman effort of those craftsmen. Finally, by studying the 
dwellings, one is amazed by the skill of the masons, the construction system, the coordination 
between workers and the discipline characterizing the whole building process. 


