
ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΜΑΣ 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ 






ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 
Στον Άραχθο, το μήκος του ανέρχεται στα 145 μέτρα Οι 
τέσσερεις ημικύκλιες καμάρες του δεν έχουν καμία 
συμμετρία μεταξύ τους.  



ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ 
Στον ¨Αραχθο, το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων και 
το τρίτο μεγαλύτερο της Ευρώπης το άνοιγμα της καμάρας του 
φτάνει τα 40 μέτρα και το μέγιστο ύψος της από την κοίτη του 
ποταμού τα 21 μέτρα, στο κέντρο της καμάρας. 



Γέφυρα του Παπαστάθη 
Στον Καλαρρύτικο- Άραχθο, εξυπηρετούσε τους κατοίκους του 
Συρράκου, των Καλαρρυτών την επικοινωνία τους με την πόλη των 
Ιωαννίνων: 37 μέτρα μήκος, 4,7 μέτρα το ύψος της ψηλότερης 
καμάρας 
 



Γέφυρα του Βοϊδομάτη 
 
Στον Βοιδομάτη-Αωός μονότοξο γεφύρι, το άνοιγμά του οποίου είναι 20 
μ. και το ύψος του 9,15 μ. 



Γεφύρι Καλογερικό ή του Πλακίδα 
Στον Βίκο-Αωο, διαστάσεις με 56 μ. μήκος και 3,15 μ. πλάτος 
καταστρώματος, διαθέτει 3 καλοχτισμένα τόξα και λόγω του σχήματός 
του χαρακτηρίζεται παραστατικά ως «Κάμπια εν κινήσει» 



Το γεφύρι της Κόνιτσας 
Στον Αώο, μεγάλο μονότοξο γεφύρι με άνοιγμα 36 μέτρα 
και ύψος 20 μέτρα 



Του Μύλου – Κήποι Ζαγορίου 
Στον Μπαγιώτικο ρέμα-Αώο 



Το Γεφύρι του Καμπέρ-Αγά 
Στον Ζαγορίτικο-Αώο Το άνοιγμά του αγγίζει τα 18 μέτρα και το 
ύψος του τα 5 μέτρα 



Το Γεφύρι του Μίσιου 
Στον Ξεροπόταμο-Βίκο--Αώο Είναι δίτοξο χτισμένο εκεί που 
αρχίζει το Φαράγγι του βίκου. Η μεγάλη καμάρα έχει μήκος 18 
μ. και ύψος 10 μ. 



Το Γεφύρι της Βροσίνας 
Στον Καλαμά Το άνοιγμα της καμάρας είναι 10,30 μ. και το 
ύψος 5,30 μ. 



Το Γεφύρι του Κόκκορου ή Νούτσου 
Στον Βίκο μονότοξο με άνοιγμα 23,60 μ. και ύψος 13 μ. 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Δομικό υλικό είναι η πέτρα 
 ομοιογενής 
 συμπαγής 
 ανθεκτική 
 χωρίς ρωγμές και  αποσάθρωση με το νερό ή τον αέρα 
σχιστόλιθος. 

Συνδετικό κονίαμα, το κουρασάνι  
 σβησμένος ασβέστης 
 νερό 
  χώμα 
 κεραμίδι. 
( ελαφρόπετρα, ξερά χόρτα, ασπράδια αυγών και τρίχες ζώων, 
τα οποία λειτουργούν ως ενισχυτικές ίνες.)  
 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Βαριοπούλα 
Εργαλείο του νταμαρτζή. 
Σιδερένιο σφυρί μικρότερο από τη 
βαριά. 
Χρησιμοποιείται από αρκετούς τεχνίτες 

Βαριά 
Εργαλείο του νταμαρτζή. 
Μεγάλο σιδερένιο σφυρί, που χρησιμεύει 
για την αποσύνθεση σκληρών πετρωμάτων 

Ματρακάς 
Εργαλείο του πελεκάνου. Σχετικά ογκώδες 
σιδερένιο 
σφυρί με τετράγωνες κεφαλές και λαβή 
μικρού μήκους. 
Χρησιμοποιείται για την κρούση σμιλών 

Λοστός ξεκαλουπώματος 



(Μ)πικούνια 
Εργαλεία του κτίστη (Α) και του 
νταμαρτζή (Β).Χονδρά χαλύβδινα 
σφυριά που χρησιμοποιούνται για 
το «ξάκρισμα» των λίθων (Α) και την 
εκσκαφή σκληρών πετρωμάτων (Β). 

Χτενιά ή θραπίνα 
Εργαλείο του πελεκάνου. 
Πλακοειδές σφυρί με δύο κωνικά άκρα 
κρούσης που φέρουν δόντια. 

Σκεπάρνι 
Εργαλείο του μαραγκού. Μικρό κοπτικό 
εργαλείο με 
ξύλινη λαβή και πεπλατυσμένη λεπίδα 
τροχισμένη στην 
εσωτερική πλευρά. 

Σβανάς ή χειροπρίονο 
Εργαλείο του μαραγκού. 
Απλό χειροπρίονο με ορθογώνια 
λεπίδα. 



Καλέμι ή κοπίδι 
Εργαλεία του πελεκάνου. Εργαλεία σαν 
τα βελόνια,μήκους 15-20 εκ. με το ένα 
άκρο τους πεπλατυσμένο και κοφτερό, 
για τη λείανση της πέτρας 

Ντεσιλιδάκι 
Εργαλείο του πελεκάνου. Σμίλη με 
λεπίδα μικρού πλάτους με δόντια, που 
χρησιμοποιείται στη λάξευση μικρών 
πέτρινων επιφανειών με πολλές 
λεπτομέρειες 

Εργαλείο του νταμαρτζή. Σιδερένιο 
πρισματοειδέςεργαλείο που 
χρησιμοποιείται στη ρηγμάτωση και στη 
θραύση σκληρών πετρωμάτων με 
κρούσεις 

Ζύγι (νήμα της στάθμης) 
Εργαλείο του κτίστη. 
Ένα βαρίδιο κωνικής μορφής δεμένο σε 
σχοινί, που 
χρησιμοποιείται στον έλεγχο της 
κατακόρυφης δόμησης 



1. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
• Στήνεται ο ξυλότυπος. 
•  Η θεμελίωση. Χρησιμοποιούνται πέτρες μικρού 

μεγέθους, εκτός από τα σημεία της έδρασης 
στους βράχους, οι οποίες είναι μεγαλύτερες 

•  Το χτίσιμο ξεκινά ταυτόχρονα και από τις δύο 
πλευρές, της βάσης του γεφυριού 

• Προχωρά σταδιακά προς την κορυφή, 
διαμορφώνοντας το τόξο.  

• Στην κορυφή του τόξου τοποθετείται η πέτρα 
"κλειδί".  

• Χτίζεται το γέμισμα του γεφυριού, επάνω στο 
τόξο, το οποίο γίνεται από ξηροδομή (χωρίς 
κονίαμα). 





ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ 



Αναπαράσταση Κατασκευής 



ΜΠΟΥΛΟΥΚΙΑ 

ΜΑΣΤΟΡΟΙ 
Κατασκευαστές-Δημιουργοί 



ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ 

• Η Ήπειρος είναι κοιτίδα των μαστόρων 
• Τα χωριά της Κόνιτσας 
• Τα Τζουμέρκα 
• Τους Χουλιαράδες.  
• Τα παλιότερα μαστοροχώρια είναι η 

Πυρσόγιαννη και η Βούρμπιανη (Κόνιτσα).  



ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 
 • .Οργανωμένοι σε μικρές ομάδες, τα 

λεγόμενα μπουλούκια ή συνάφια. 
•  Ταξίδευαν σε όλο τον ελληνικό χώρο και   

εξωτερικό έχτιζαν τα κτίρια, τα γεφύρια , τις 
βρύσες, τους μύλους  

• Ερχόταν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς 
και ομότεχνούς του με τους οποίους είχαν την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις.  



ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 
• Δούλευαν και σε μεγάλη ηλικία, ακόμα και 

στα 80 τους χρόνια. 

•  Τα τεχνικά μέσα και τα εργαλεία τους  ήταν 
πολύ απλά 

• Δεν υπήρχαν γραπτές συμβάσεις εργασίας 
Συμβόλαιο ήταν ο λόγος του πρωτομάστορα 

• Ζούσαν κοινοβιακά  
• Την αμοιβή τους την καθόριζε ο 

πρωτομάστορας, ανάλογα με την αξία τους 
 



ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 
•  Η δουλειά είχε από πριν συμφωνηθεί από 

τον πρωτομάστορα.  
• Η αποδημία διαρκούσε από την Απόκρια 

μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη περίπου 
•  Η ομάδα ξεκινούσε πριν τα ξημερώματα με 

τους συγγενείς  να τους ξεπροβοδίσουν 
συναισθηματικά φορτισμένοι 

• Η επιστροφή είχε δώρα για την οικογένεια -  
και τον γκόρο (μεγάλο βόδι για το κρέας του 
χειμώνα). 
 
 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣΤΟΡΩΝ 
• Καταγωγή από ορεινά και βραχώδη χωριά  
• Χαμηλό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, 

τους έστρεφαν  στην οικοδομική 
• Είχαν έμφυτη την αρμονία και το μέτρο, όπως 
     κάθε καλλιτέχνης 
• Κατόρθωναν να επιλύουν δύσκολα στατικά 

προβλήματα 
•  Σέβονταν και υπολόγιζαν πάντα τη φύση. 

Είχαν σαν μέτρο τον άνθρωπο. 
 



ΜΑΘΗΤΕΙΑ 
• Ξεκινούσε από την ηλικία των 15ετών περίπου 
• Περνούσε από γενιά σε γενιά υπό την επίβλεψη 

του αρχιτεχνίτη (πρωτομάστορα) 
• Ταυτόχρονα γίνονταν και η πνευματική αγωγή 

του μαθητευόμενου οικοδόμου 
• Μάθαινε την τοπική παράδοση  
• Να κατανοεί την πολυπλοκότητα των φυσικών 

στοιχείων και τις σχέσεις ανάμεσα στο φυσικό 
περιβάλλον και το έργο του 

• Ερχόταν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, 
εξαιτίας των ταξιδιών 



Οι ειδικότητες των μαστόρων 
• Επικεφαλής  ήταν ο πρωτομάστορας 

εργολάβος, εργοδότης και συνέταιρος 
• οι τεχνίτες και οι κάλφες. 
•  παραγιούς, οι μαθητευόμενοι μάστορες  
• τσιράκια ή μαστορόπουλα 
• Ειδικότητες: Πελεκάνος, Χτίστης, Νταμαρτζής 

ή Μαντεμτζής, Ταβανατζής ή ταβαντζής 
(μαραγκός), Ασβεστάς, Σκαλιστής, 
Μπογιατζής, Τσιράκι (Λασποπαίδι).  



ΓΛΩΣΣΑ-ΚΟΥΔΑΡΙΤΙΚΑ 
• η μυστική, συνθηματική γλώσσα 

επικοινωνίας του σιναφιού 
• μετέδιδαν από γενιά σε γενιά όπως και τα 

μυστικά της δουλειάς  
• αποτελούνταν από λέξεις-δάνεια  
• από το τοπικό ιδίωμα και από  τα Βλάχικα, τα 

Αρβανίτικα, τα Ρόμκα=γύφτικα), τα 
Αλειφιάτικα, τα Σώπικα, τα Μουτζούρικα και 
κυρίως από λέξεις που τις επινόησαν οι ίδιοι 
οι μάστορες 
 
 



ΛΙΓΑ ΚΟΥΔΑΡΙΤΙΚΑ 
• Βούζιος, μη ξυφλιάς, τουλίζ’ ου μπαρός 

(=Σιωπή, μη μιλάς, ακούει το αφεντικό). 
• Τι κρεμμύδω φορείς; (=Τι ώρα είναι;) 
• Άραξι μια φουντιάρα (=Δώσε μου ένα 

τσιγάρο). 
• Μας γράπωσε η χουζούρω (= Μας έπιασε η 

βροχή). 
• Ο μπαρός είναι λαγουλεμένος με όρματι 

μπαρέσω,(=το αφεντικό είναι παντρεμένο με 
ωραία γυναίκα)  
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