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ΑΡΓΥΡΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΝΩΊΉΣ 

«ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΚΩΔΩΝΟΣΤΆΣΙΑ» 

ΕΝΑ Δ ΥΓΙΚΟΤΡΟΠΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΩΝ 19ου ~ 20ού ΑΙΩΝΑ 

Αφιερώνεται η α1'ακοίνωση στον αθόρυβο της Ηπείρου μελετηηj 

στον Ευάγγελο Θ. Πριώνη (1929 ·)από την πρώτη Κασι:άνιανη, φιλόλογο, 

που δίδαξε την ελλψική λαλιά έως και τψ Αιθιοπία 

Τα «'Γζουμερκιώτικα κωδωνοστάσια» είt'αt τοιχωτά (όχι πυργωτά) με τους ανώτερους ορόφους 

τους να έχουν τις πλάγιες πλευρές τους όχι κατακόρυφες, όπως απαιτεί η σι:ατική, αλλά κοιλες. Οι 

πλευρές αυτές καταλήγουν στα άκρα τους σε λίθινους κυλίνδρους. Η απόληξή τους επάνω είτε εί1ιαι 

αετωματικιj, είτε οριζόντια με μια σειρά λίγων (σι.ίνι)θως τριών) ισόπλευρων τριγώνων. Κτίζονταν εί

τε ανεξάρτητα, συχνά ως πυλώνες, είτε σι:η δυτιΚ1ί πρόσοψη κατ ' επαφήν της ή πάνω σ' αυτή σε μι

κρό μέγεθος. Οι Τζουμερκιώτες μαστόροι με τα έργα αυτά οδηγιjθηκαν αε ομαδικιj δημιουργία. Τα 

εμπνεύστηκαν από τα τοιχωτά κωδωνοστάσια ;επτανησιακού μπαρόκ. Πλησιέστερες πηγές έμπtιευ

σης βρ·ήκα σε παραδείγματα από την Κεφαλληνία (Ευαγyελίστρια Κάστρου, μο>rή Αγίου Γερασίμου 

Ομαλών). Οι επιδράσεις αυτές εμφανίστηκαν ,έναργέστερα σε δ·ύο από τα παλαιότερα παραδείγμα

τα που γt'ωρι'ζ,οvμε: στον παλαιό Αγω)ρyη Αιtωλικσύ, και στην Αγία Θεοδώρα Αρτας. Μετά από αυ

τά η μορφή ραγδαία εξελίχτηκε και απλοποοjθηκε. 1'έτοια )'ωδωt'Οστάσια μόνο οι τt;ουμερκιώτες 

μαστόροι εφάρμοζαν έως ακόμα και στο Μεσοπόλεμο. 

Στο παρόν άρθρο δεν θα γίνει λόγος για το aξιομνημόνευτο κωδωνοστάσιο του Αγίου Βησσα

ρίωνα στη Φιλιππιάδα, έργο στα 1913 του Πραμαντιώτη αρχιμάοτορα Βασίλη Χ. Γεωργάκη 
(1886-1936), άλλά για εκείνα τα «Τζουμερκιο)τικα κωδωνοστάσια» παλαι6τερης εποχ1Ίς, μια πρω
τότυπη δημιουργία. 

Αυτά που ονομάζω «Ί'ζουμερκιώτικα κωδωνοστάσια» είναι ένα ξεχωριστό είδος καμπανα

ριcδν. Το δημιούργησαν ομαδικά οι αρχιμάστ;ορες από τα μαστοροχcόρια στα Τζουμέρκα, εννοώ 

και τα ΧουλιαροχcΔρια, εξελικτικά κατά τον 19ο αιιόνα. Και οι ίδιοι Ί'ζουμερκιώτες μαστόροι κατ' 

αποκλειστικότητα το εφό.ρμοζαν και το τροποποιούσαν, ιδί.ως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 

και στις αρχές του 20ού. 

Ένα δεί-yμα της πρώιμης φάσης των «Ί'ζουμερκιιίπικων καμπαναριών» είναι αυτό που κτίστηκε 

πάνω στην προϋπάρχουσα βυζαντινή εκκλησία της ΑγCας Θεοδcί.1ρας στην Αρτα (εικ.11). 

</Γζουμερκιι6τικα κωδωνοστάσια» κτίζονταν ιδιαίτερα στον προνοί-ιιακό χώρο όπου «τc.:.ιξίδευ
αν» οι Τζουμερκιώτες μαστόροι. Πυρήνας αυτού του χci)ρου ήταν η ευρύτερη περιοχή Άρτας -
'Γζουμέρκων, εκτεινόμενη δυτικά στα μέρη της Πρέβεζας, ανατολικά έως και τη θεσσαλικΊi Πίνδο 
(όπου κυρίως εργάστηκαν Πραμαντιι.ότες) , νότια, έστω πιο αραιά, στην Αιτωλοακαρνανία, επίσης 

πυκνά και στα γειτονικά Κατσανοχci)ρια. Ορθώθηκαν <(tζουμερκιώτικα κωδωνοστάσια>> και βο

ρειότερα σε άλλα μέρη των Ιωαννίνων , έως και το Πωγι1)νι. Ανιχνεύτηκαν μέχρι στιγμής Μο πα-



362 ΑΡΓΥΡΗΣ Π. lΙΕτΡΟΝΩΠΙΣ 

ραδείγματα πέράν των συνόρων, ένα στη Σούχα της Λυντζουριάς και το άλλο στους Δρυμάδες 

Χειμάρρας. Το τελευταίο όχι τυπικής μορφής. . 
Από τα 61 παραδείγματα «Ί'ζουμερκιώτικων καμπαναριών» που μέχρι τώρα γνωρίζουμε, τα 

44 βρίσκονται στον ευρύτερο αρτινό - τζουμερκιώτικο χώρο, όπως τον περιγράψαμε μαζί με τα 
Κατσανοχώρια, και 17 συναντάμε στον υπόλοιπο νομό Ιωαννίνων. Υπογραμμίζεται ότι πουθενά 
αλλού στην άλλη Ελλάδα, στεριά και νησιά, δεν αΠαντάμε ούτε ένα δείγμα. 

Αυτά τα ιδιαίτερου είδους καμπαναριά που προσδιορίζω ως «τζουμερκιώτικα κωδωνοστά

σια» δεν είναι πυργωτά με τετράγωνη κάτοψη, όπως αυτό -τ:ου Αγίου Βησσαρίωνα Φιλιππιάδας. 

Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι: 

α) κατασκευάζονταν τοιχωτά μακρόστενα, όπως αυτό της Σίμου, χωριού της ορεινής Ναυπα

κτίας, παράδειγμα ώρφης μορφής του 1869 ( εικ. 1) και β) οι πλευρές των ανώτερων τμημάτων 
τους, χωρισμένων με πέτρινα ζωνάρια, δεν είναι στο ζύγι κατακόρυφες, αλλά κτίζονταν επίτηδες 

με έντονες κοιλάνσεις, βαθουλώματα. Οι κοιλάνσεις αυτές, τα βαθουλώματα, στα παλαιότερα πα

ραδείγματά πάντοτε κατάληγαν στις άκρες τους σε πελεκητούς κυλίνδρους, συχνά και στα νεώτε

ρα. Τα μέτωπα των κυλίνδρων χαράζονταν με κύκλους. Ούτε οι κύλινδροι, ούτε οι χαράξεις είναι 

τυχαίες προσθήκες. Θα δούμε τη σημασία τους. 

Υπάρχει πόικιλία στο σχέδιο των «Ί'ζciυμερκιώτικ,ων καμπαναριών» ως προς τη μορφή, το μέγε

θος, τον αριθμό των τμημάτων τους αυτά όταν έχοm:.'τοξωτά ανοίγματα χαρακτηριζονται όροφοι ή 
«φανάρια». Επίσης, διάφορες λύσεις παρουσιάζοντ~ι στη θέση του καμπαναριού ως προς την εκ
κλησία. Αυτές ουσιαστικά είναι δύο: α) πάνω ή κατ' iεπαφήν με την εκκλησία και β) ανεξάρτητα από 

αυτήν. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι εμφανίζονταν μεταβολές και υπάρχουν φάσεις εξέλιξης. 
Παραδείγμάτα καμπαναριών πάνω στην εκ*λησία διαθέτουμε πολλά, μερικά απλά, άλλα 

πλουσιότερα. Μια σχετικά λιτή λύση παρουσιάζει το καμπαναριό του 1891 στη Μπαμπίνη, χωριό 
περιοχής Βόνιτσας- Ξηρόμερου. Χωρίζεται σε δύο τμήματα: κάτω η βάση με τοξωτό άνοιγμα Ι 

καμπανοστάτη, πάνω το τμήμα ι.ίε τις κοίλες πλ~~ρές και ένα μικρό άνοιγμα. Το όλο στέφεται με 
ένα σχεδόν τριγωνικό αετωματικό κορύφωμα~· Κωδωνοστάσιο εφαπτόμενο με την έκκλησία και 

εδραζόμενο στη γη είναι αυτό στη Σίμου Ναυπ~κτίας. 

Τα περισσότερα «'Γζουμερκιώτικα κωδωνοστάσια>> καταλήγουν επάνω σε τριγωνικό τοίχο, 

που σκεπάζεται με δίρριχτη στεγούλα. Αρκετές φορές αυτή η τριγωνική απόληξη μετασχηματίζε

ται με την κατασκευή ενός οριζόντιου πέτρινου ζωναριού σε κανονικό αέτωμα, σε «ελληνικό» 

όπως λέγαν παλιοί μαστόροι. 

Σε λίγες περιπτώσεις το κορύφωμα του καμπαναριού διαμορφωνόταν διαφορετικά. Μία συνηθι

σμένη λύση ψαν ο τοίχος να τελειώσει άλφαδιά με ένα οριζόντιο γείσο, μια «Ύρηπίδα>>. Και πάνω 

εκεί να φκιαχτεί μια σειρά, συχνά, από τρία πυραμιδωτά τρίγωνα, βενετσιάνικης ανάμνησης. Τη λύ

ση αυτή βλέπουμε στο καμπαναριό της εκκλησίας των Αγίων Νικολάου και Κωνσταντίνου στο χωριό 

Αν"ε:'ζα Άρτας (εικ. 2). Στην περίπτ:ωση αυτή είμαστε τυχεροί γιατί συνεξετάζοϋμε το παράδειγμα 
ενός ανεξάρτητου καμπαναριού, μάλιστα με πλήρη στοιχεία από άποψη σχεδίων, χρονολόγησης και 

ταύτισης των . μαστόρων. 

Πριν αναφερθούμε σ' αυτά, μία ουσιώδης παρατήρηση: Ενώ στην περίπτωση των ανεξάρτη

των καμπαναριών, αυτά θα μπορούσαν ή θα έπρεπε, για λόγους μεγαλύτερης ευστάθειας, να κτι

στούν πυργωτά με ,;ετράγωνη βάση, ωστόσο οι !ζουμερκιιδτες αρχιμαστόροι επιμένουν στην τοι

χωτή καταάκευή τους. Συχνά, όμως, για μεγαλύτερη σταθερότητα, το κάτω μέρος με τον πυλώνα 
διευρύνουν κατά. τι. · · , 

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα κωδωνοστάσια κατά κανόνα τοποθετούνταν στον αυλόγυρο 

της εκκλησίας και η ευρεία βάση τους διαμορφωνόταν σε πυλώνα. Αυτό έκαναν και στην Ανέζα. · 
Πάνω από την βάση-πύλη του καμπαναριού υψώθηκε το κvριο σώμα του, χωρισμένο σε τρία τμή-

' 
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ματα-φανάρια, με βαθμιαία καθ' ύψος μειούμενο το πλάτος τους. Είναι λύση ευπρόσδεκτη από 

την αλληλένδετη άπΟψη και της αντοχής και ,;ης αισθητικής. Μόνο στις πλευρές του ανώτερου 

τμήματος διαμορφώθηκαν σε όλο το ύψος τους οι χαρακτηριστικές κοιλάνσεις, τα βάθουλώματα. 

Μία δε επιγραφή αναφέρει, μεταξύ άλλων ποιοί Ί'ζουμερκιώτες μαστόροι δημιούργησαν -co προ
κείμενο έργο και πότε ακριβώς: «-coύ-co το κωδωνοστάσιον Ι εκτίσθη επί της επιτρο Ι πής των κ•ιv Χ. 

Σάκουλα & Ι Ι. Σωτήρ δαπάνη του ιδίου I ναού και τη επιμελεία Ν. Ι Ιερέως Οικονόμου - Ι τέκτονες δε 

ήσαν οι αυ - I τάδελφοι Κ & Β. Μπέκα Ι από Πράμανδα - 1873 Μαρ I τ ίου 5». 
Η λύση του οριζόντιου τελειώμα-cος με τα πυραμιδωτά τρίγωνα στην κορυφή, που βλέπουμε στο κω

δωνοστάσιο της Ανε'ζας, πρέπει ν' ακολούθησε της ίδιας μορφής καμπαναριό στην Κορακονησιά. 

Όμοια λύση συναντάμε στο «ΤζουμερκιcίJtικο καμπαναριό» της μονής Ροδιάς. ΣημειcίΥΥω ακόμα ότι το 

κορύφωμα με πυραμιδωτά τριγωνάκια άρεσε ώmε να βρει μιμητές σε κωδωνοστάσια, χωρίς όμως τα 

τυπικά τζουμερκιώ-cικα βαθουλώματα, ιδίως στη Λάκκα Σούλι. Παραδείγματα: εκκλησία Αγίας Τριά

δας χωριού Παπαδάτες (τέλη 19ου-αρχές 20ού α.ι.), Άγιος Αθανάσιος του 1850 με κωδωνοστάσιο-πυ
λrfJνα του 1920 στο χωριό Ντάρα (νυν Ελαία), Γενέσιο της Θεοτόκου στα Λέλοβα (τώρα Θεσπρωτικό), 
χρονολογούμενο στη δημοσίευση το 1808; (χρονολίΥ'yία aταίριαστη), Κοίμηση της Θεοτόκου του 1863 
στο χωριό Μπουλμέτι ( σημεριν6 Γαλατά) με κωδωνοστάσιο -πυλώνα του 1.923. 

Παραλείποντας την αναφορά σε τρία κωδωνοστάσια, αξιόλογα δείγματα πειραματισμού, περι

γράφουμε το εξελιγμένης μορφής κωδωνοστάσιο των Ταξιαρχών στο χωριό Πεδινή (πριν Ραψίστα) 

Ιωαννίνων. Αυ-cό το κωδωνοστάσιο είναι αντιπροσωπευ-cικό παράδειγμα «Τζουμερκιώτικου καμπα

ναριού» της τελευταίας πια φάσης ( εικ. 3). Φέρει το παλαιότερο τυπικό γωνιακό κορύφωμα. Διατηρεί 
το χαρακτηρισtικό τζουμερ·ιιιώτικο βαθούλωμα, αλλά τώρα κατά τρόπο συμβολικό, αφού διαμορ

φώνει μόνο ένα μικρού μεγέθους και το μεταθέτει ευπρόσδεκτα ·ψηλά και κάτω από την κατάληξη του 

τοίχου . Διευρύνει δε και τη βάση κάτω με χτίσιμο «σκάρπα», χάρη μεγαλύτερης ευστάθειας, σύμφωνα 

με βενετσιάνικη και επτανησιακή πρακτική. Με δυσκολία διαβάζω στην πέτρα τη φθαρμένη, μαζί 

με άλλα, τη χρονολογία 189-και ακολουθεί ίσως 4- οπότε 1894. Στο τέλος πάλι διακρίνω «ΑΡχτ», 
που αντιστοιχεί στο «ΑΡΧ[Ι]τ [ΕΚΤΩΝ]». Και πιο κάτω αρχίζει ένα σκάλισμα μάλλον με ΔΗΜ ... , 
που ταιριάζει με το όνομα του 'Γζουμερκιώτη aρχιμάστορα από το Μιχαλίτσι Μήτρου (δηλ. Δημή

τρη) του Γιάνν' Λαγού. 

Η μορφή του τελευταίου καμπαναριού έγινε.-cόσο αποδεκτή, .ώστε .κτιζόταν στο εξής επί δεκα

ετίες aπαράλλακτη. Από τα πάμπολλα παραδείγματα δεν αναφέρω παρά μόνο ένα, το τελευταίο 

χρονολογικά. Πρόκειται για το κωδωνοστάσιο που κτίστηκε το 1930 από Χουλιαράδες μαστόρους 
στα Πεστά, στον αυλόγυρο της εκκλησίας της Κοίμησης. Θεωρώ ότι αν και -cυπικό, παρότι μεταγε

νέστερο -βρισκόμαστε στα όρια της φθίνουσας αρχιτεκτονικής παράδοσης- στέκει αγέραστο και 

παραμένει από τα πιο ομορφοδουλεμένα του είδους. 

Στα χρόνια μας επαναλαμβάνεται ο πειραματισμός, όταν το 1958 κτίστηκε ένα οπωσδήποτε 
παραπλήσιο κωδωνοστάσιο. Κτίστηκε σ-cο Μιχαλίτσι, ατομιχό πλέον δημιούργημα του εκεί aρχι

μάστορα Αποστόλη Κ ΚρικrfJνη (1.904-1985). Διαφορετικό από τα τυπικά στην όλη διαμόρφωση, 
οι:ο κορύφωμα, κυρίως όμως γιατί έγινε πυργωτό. Όμως από την παράδοση διατηρεί τα χαρακτη

ριστικά βαθουλc.δματα στο ανώτερο τμήμα, έστω παραλλαγμένα. Αξιόλογο ως ατομικό έργο. 

Η αξία του αυξάνει γιατί η δημιουργός του υιοθέτησε ένα σχέδιο καμπαναριού που είδε στη Ζά

κυνθο, όπου εργάστηκε μετά τους σεισμούς του 1953. Βέβαια γνωρίσαμι:: πως συγγενικά «'Γζουμερ
κιι.ό-cικα κωδωνοστάσια» κτίζονταν ήδη από -cον 19ο αιόJΥα. Ωστόσο, η αναφορά του Μιχαλιτσιώτη 

αρχιμάστορα δίνει έναυσμα να αναζητrjσουμε τις πηγές έμπνευσης των καμπαναρω)ν αυτών. 

Πραγματικά, στα νησιά του Ιονίου θα πρέπει στραφούμε για να εξηγήσουμε την ιδιαίτερη 

~ιπαρόκ μορφή που έχουν -cα ι<Τζουμερκιώτικα κωδωνοστάσια». Καταρχήν σημειά)νουμε ότι 

Ηπειρώτες μαστόροι εργάζονταν στα Επtάνησα, τουλάχιστον από δυόμιση αιά)Vες πριν. Υπάρχει 
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συμφωνητικό της 24ης Μαρtίου 1745 για την οικοδομή εκκλησίας και καμπαναριού στη Λευκάδα 
τα οποία θα κtίζαν «Ο μαστρονικολ6ς, ο μαστρομιχάλης και ο μαστροδήμος». 

Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στις χειροπιαστές επιδράσεις της επτανησιακής αρχιτεκτονικής 

στην παραλιακή ζώνη της Ηπείρου (από τη Σαγιάδα έως tην Πρέβεζα), ούtε ειδικά στις πολλές 

πηγές επιρροής πάνω στα «Ί'ζουμερκιώτικα κωδωνοστάσια», αλλα ούτε και σε θέματα του χρονο

λογικού πλαίσιου. Θα παραθέσω λίγα παραδείγματα περιοριζόμενος μόνο σε συγγενείς μορφές 

κωδωνοστασίων από Παξούς και Κεφαλληνία. 

Το παξινό κωδωνοστάσιο του Παντοκράτορας στα Μακριάτικα Γαtου του έτους 1768 ( εικ. 4) 
αντιγράφηκε από το καμπαναριό της μονής Λεκατσά Μυρσίνης Πρέβεζας στα 1813 ( εικ. 5). Πι-

: στεύω ότι ήρθαν και το κτίσάνε Παξινοί μαστόροι, γιατί το θύρωμα του καθολικού της μονής Λε
κατσά (εικ. 6β) και τα τυπικά θυριΟματα στους Παξούς, όπως η πορτοσιά του αρχοντικού Γραμμα
τικού- Ντριχούτση σtο χωριό ΓραμματικαCίκα της Λάκκας, έργο Ενεtικής εποχής ντόπιων Παξι

νών πεtράδων (εικ. 6α), δείχνουν κοινό διακοσμηηκό θεματολόγιο και λιθοξο'ίκή επεξεργασία 

άγνωστα στην Ήπειρο. Οι ίδιο Παξινοί θα επεξεργάστηκαν και τα όμοια θυρώματα της γειτονι

κής μονής Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου. 

Το κωδωνοστάσιο tου Αγίου Αθανασίου στην Πρέβεζα, των μέσων του 19ου αιώνα (εικ. 7), 
χτυπητά δανείζεται στοιχεία από το κωδωνοστάσιq του Αγίου Σπυρίδωνος στη Σάμη Κεφαλλη

νίας των μέσων του 18ου αιώνα ( εικ. 8). Η Κεφαλλήνιά είναι η κυριότερη πηγή πλούσιων μορφο
λογικών ιδεών που συνετέλεσαν στη δημιουργία /r.ων «Ί'ζουμερκιώτικων καμπαναριών» τεχνο-
τρόπίας μπαρόκ. ; 

Οι κοίλες πλάγιες πλευρές με κυλίνδρους στις ~κρες τους χαραγμένους με ιωνίζουσες ελικώσεις 
(προδρόμους των αντίστοιχων Ίζουμερκιώτικων) frtoυ βλέπουμε, είτε στο επίσης τοιχωτό καμπανα

ριό της Ευαγγ~λίστριας στο Κάστρο Κεφαλληνίαζ του έτους 1709, είτε σ' αmό της μονής του Αγίου 
Γερασίμου στα Ομαλά, των αρχών 19ου αιώνα ( εικ. 9), βρίσκουν απήχηση στο παλιό καμπαναριό του 
Αη-Γιώργη στο Αιτωλικό (εικ. 10). Καμπαναριό σίγουρα πρώιμο, υποθέτω του δεmέρου τετάρτου 
του 19ου αιώνα, σήμερα κατεδαφισμένο μετά το σεισμό του 1965. Το αποδίδω σε Ίζουμερκιώτες μα
στόρους, που έκτισαν αργότερα και τα παρόμοια σε ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία. 

Χρονικά, μετά το αιτωλικό καμπαναριό του Αη-Γιώργη, λείπει μια αλυσίδα μνημείων. «Ίζου

μερκιώτικα κωδωνοστάσια» πρέπει να κτίστηΚαν σε μια aπλουστευτική εξέλιξη, αν και σήμερα 

εξαφανισμένα. Ο επόμενος κρίκος είναι το πράγματι συγγενικό μεν, αλλά απλούστερο κωδωνο

στάσιο της Αγίας Θεοδώρας Άρτας (εικ. 11). Κ~:ίστηκε ίσως γύρω στα 1850 ή λίγο ίσως αργότερα. 
Η παλαιότερη απεικόνισή του είναι του 1898. Κατεδαφίστηκε το 1936. 

Την παραπέρα εξέλιξη των «'fζουμερκιcίΥt;ικων καμπαναριών» παρακολουθήσαμε επιλεκτικά 

στην προηγούμενη περιγραφή τους. Τελειώνω με δύο παρατηρήσεις: 

α) Εντυπωσιάζει και προβληματίζει η προσήλωση των aρχιμαστόρων από τα 'fζουμέρκα στον 

τύπο των «Ί'ζουμερκιώτικων καμπαναριών», όταν κατά βυζαντινή (υστεροβυζά.ντιvή) παράδοση η 

νεοελληνική πρακτική στρεφό-tαν κατά κανόνα στα πυργωτά κωδωνοστάσια με τετράγωνη κάτο

ψη. Η βυζαντινή παράδοση ήταν και είναι ακόμα παρούσα, εκτός άλλων, στο Άγιον Όρος, στο 

Μυστρά και στην Καρύταινα. Πυργωτά καμπαναριά εξαρχής, ήδη από τους χρόνους της Τοορκο

κρατίας, · είχαν ορθώσει και οι Τηνιακοί μαρμαράδες, Παράδειγμα αποτελεί το καμπαναριό των 

Ταξιαρχών στη Χώρα Τήνου του 1803. Προσφιλές ήταν και στους Κονιτσιώτες πρωtaμαστόρους. 

Παραδειγματικό έργο είναι το πυργωτό καμπαναριό που οικοδόμησαν επώνυμοι Πυρσογιανvίτες 

το 1888 δίπλα στον Άγιο Χαράλαμπο Δημητσάνας. Βέβαια, τα «'fζουμερκιώτικα κωδωνοστάσια» 
ήταν νεώτερισμός εmανησιακής μπαρόκ εμπνεύσεως, που οφείλεται στους 'fζουμερκιώτες. 

β) Η δεύτερη παρατήρηση και η σημαντικότερη σχετίζεται με τη δημιουργικότητα ή μη των 
μαστόρων· βοηθάει δε και στην κατανόηση της πρώτης παρατήρησης. Οι γνώμες διίστανται. Οι 
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ιδεαλιστές υποστήριζαν ότι όλοι οι μαστόροι και ιδιαίτερα οι πελεκάνοι είχαν καλλιτεχνικές προ

θέσεις . Οι ρεαλιστές ήθελαν όλους τους μαστόρους σκέτους μεροκαματιάρηδες. Η ακαδημα"ίκή 

παιδεία μου με ενσωμάτωσε αρχικά στους πρώτους, αλλά αργότερα μαθαίνοντας υποτιμητικά 

συμβάντα μαστόρων και σαν μηχανικός τής-nιάτσα~ ακούγοντας πολλά, δικαίωνα τους δεύτερους. 
Αλλά τελικά, το καταστάλαγμα ,;ης εμπειρίας μου ηταν ότι υπήρξαν μαστόροι και πρωτομαστόροι 
αδιαφιλονίκητα πραγματικοί καλλιτέχνες. 

Μελετώντας 1α «Ίζουμερκιώτικα κωδωνοστάσια» και τους οικοδόμους τους έχω την ενtύπωση 

ότι βρισκόμαστε εμπρός σε ομαδικό επίτευγμα μάλιστα γενε<δν μαmόρων. Ωθούμαι λοιπόν να πιστέ

ψω ότι και στα νεώτερα χρόνια δεν υπήρξε μόνο ατομική δημιουργικότητα, αλλά και ομαδική δημι

ουργία ,;ων μαστόρων. Τούτο άραγε δεν θυμίζει κάπως τους ναοδόμους των αρχα'ίκών και κλασσικών 

χρόνων; Ελπίζω η π.αραπέρα έρευνα να βοηθήσει στην εμβάθυνση του θέματος. 
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Εικ. 2. «Ί'ζσυμερκιώτικο κωδωνοστάσιο» στην Ανέζα Άρτας. Αυλόθυρα στο.Υ περίβολο της εκκλησίας 
Αγίων Νικολάου και Κωνσταντίνου. Μάστορες από την Πράμαντα, 1873. (Σχέδιο Σταύρου Μαμαλούκσυ). 
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Εικ. 3. Πζουμερκιώτικο κωδωνοστάσιο>) στην Πεδινή Ιωαννίνων (πρώην Ραψίστα), 1894 (;). 
Μάστορες από το Μιχαλίτσι (Φωτ. Αρyύρη Πετρονώτη). 
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Εικ. 5. Κωδωνοστάσιο μπαρόκ «παξινής» μορφολογίας στη μονή Λεκατσά Μυρσίνης Πρέβεζας, 1813. 
(Σχέδιο Σταύρου Μαμαλούκου). 
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Εικ. 6. Θυρώματα «Παξινής μορφολογίας». 
α. Παξοί, αρχοντικό Γραμματικού-Ντριχούτοη στο χωριό Γραμματικαίίκα της Λάκκας. 

Περίοδος Ενετοκρατίας, Παξινοί μαστόροι. 

β. Μονή Λεκατσά, Μυρσίνη Πρέβεζας, Καθολικό. 
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Εικ. 7. Πρέβεζα. Κωδωνοστάσιο ναού Αγίου Αθανασίου, μέσα 19ου αι. (Σχέδιο Σταύρου ΜαμαλΟ'όκου). 
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Εικ. 8. Σάμη Κεφαλληνίας. Κωδωνοστάσιο μπαρόκ Αγίου Σπυρίδωνος, μέσα 18ου αι. 
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Εικ. 10. Αιτωλικό. Πρώιμο <<Ί'ζουμερκιώτικο Κωδωνοστάσιο» στον παλαιό Αγιώργη. Κατεδαφισμένο. 
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Εικ. 11. «Ί'ζουμερκιώτικο κωδωνοστάσιο» ~j ΑγCα Θεοδώρ~ Άρτας. Κατεδα(p~στηκε το 1936. 
(Σκαρίφημα Αρ~ρη Πiτρονcότη). 
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