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Γεώργιος Πετρήc; 
Τερεύς 

Αργύρηc; Π. Π. Πετρονώτηc; 
Καθηγητής Αρχιτέκτων 

ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΛΙΟΙ, 

ΝΤΟΠΙΟΙ & ΕΠΗΛΥΔΕΣ ΟΜΟΤΕΧΝΟΙ 
ΣΤΗΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑ 

Μέρος πρώτο 

ΑΥι ιJ.(ιοcι C..\ Βάσει οίκοδομικwν έπιγροφwν κοί επισήμων έγγράφων 

Εiσαγωγή 

Τό μέρος αύτό, βάσει οίκοδομικwν έπιγραφwν καί έπισήμων έγγρά

φων, άσχολεΤται μέ τεχvΤτες οί όποiοι άπό τίς άρχές τοιJ 17ou αί. aφησαν 

τά όνόματά τους πάνω στά οίκοδομικά δημιουργήματά τους ή τούς 

γνωρίζουμε άπό έργολαβικά συμφωνητικά. Τούς συναντομε νά τά έχουν 

χαράξει σέ μαρμαρόγλυπτες ή ξυλόγλυπτες έπιγραφές, νά τά άναφέ

ρουν καί νά ύπογράφουν μ' αύτά σέ λιτά έγγραφα ή σέ ίδιωτικά συμ

φωνητικά, προκειμένου νά έκτελέσουν κάποια οίκοδομική έργασία ή 

άποδείξεις άπολαβwν τους. Θά έξεταστοιJν έν μέρει τεχνικά στοιχεΊα 

πού άντλοιJνται άπό τίς παρεχόμενες πληροφορίες αύτwν των πηγwν. 

Παράλληλα, οί κοινωνι κές, οί έργασιακές, καί έν γένει πολιτισμικές συν

θfjκες οί όποΙες άνέδειξαν τά έργα τους. Θεωροuμε δτι μέσα άπό τά κεί

μενα αύτά όναδύεται μία έποχή μέ σημαντι κά χαρακτηριστικά. Οί 

πληροφορίες aντλήθηκαν, ϋστερα όπό έπιτόπια έρευνα, κυρίως έπιγρα

φwν, έντοιχισμένων σέ κυνουριακά μνημεΊα . Ακόμα καί άπό λιτά έγ

γραφα τοιJ 1sou καί 19ou αί . τά όπΟια άντλήσαμε όπό τά ΓΑΚ κυρίως 

Λεωνιδίου, τήν ίδιωτική συλλογή τοιJ Δικηγόρου όπό τή ΜελιγοιJ Αρκα

δίας Νικολάου Γεωργa, άπό aλλα aρχεΊα καί τό προσωπικό μας όρχεΤο. 



ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΜΑΠΟΡΟΙ ΚΑ1 /1.ιv\ΟΙ ΠΜΙΟΙ, ΝτΟΠΙΟΙ & ΕΠΗΛΥΔΕΣ 0ΜΟτΕΧΝΟΙ ΣτΗΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑ 61 

Εuχαριστουμε θερμοτατα τούς παρακάτω:τόν κ. Αριστείδη Κορολόγο, 
προϊστάμενο των ΓΑΚ, ατό παράρτημα Λεωνιδίου, καί τόν κ. Νικόλαο 

Γεωργδ, δχι μόνο γιατί έκαναν τόν κόπο νά άνασύρουν άπό τά άρχεϊα 

τους καί νά μδς.διαθέσουν τά έγγραφα, άλλά καί γιά τίς ύποδείξεις τους 

καί διορθώσεις τους κατά τή μετεγγραφή των έγγράφων, καθώς κai τόν 

κ . Κωνσταντϊνο Τροχάνη γιά τό γενικότερο ένδιαφέρον του. 

Διαβάστηκαν εiκοdιτρεϊς έπιγραφές, έκτων όποίων μia ξυλόγλυπτη, 
καί τριάντα δύο λιτά έγγραφα. Oi έπιγραφές καταλαμβάνουν τό χρονικό 

διάστημα άπ6 τό έτος 1627 μέχρι του έτους 1968. 'Ένα μικρό δεϊγμα 

των έπιγραφων πρωτα, καί των έγγράφων δημοσιεύουμε ατή συνέχεια: 

1. 1627. Στόν όμφαλό του Καθολικου τfjς Μονfjς Αρτοκωστδς εΊναι το
ποθετημένος δικέφαλος μέ άνάγλυφη έκτυπη τετράπλευρη έπιγραφή 

στήν όποία μεταξύ ολλων άναφέρεται ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΜΑΠΡΟΙΩΑΝΝΟΥ. 

(εiκ. 1). 

2. 20-5-1723. Μαρμάρινη έπιγραφή aτόν Πραστό. (εiκ.2). ΕΤναι έντοι
χισμένη ατό υπέρθυρο τfjς Ν. πλευρδς τfjς οiκίας του πατρός Λά

μπρου Κοντομούρτου. Ο ΔΕ ΠΡΟΤΟΜΑΠΟΡΙC ΛΕΟC TANECH. 

3. 1726. Ξυλόγλυπτη έπιγραφή, χαραγμένη στή"ν έπίστεψη μιδς άπό τiς 
Πuλες του τέμπλου του 'Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Πλατάνου Κυνουρίας. 

'Έργο: ΜΑcτΟ' .. ΠΟΥ 'ΙΩΆΝΟΥ ..... (εiκ. 3). 

4. Ό μαρμαρογλύπτης ΚωΠΑC ΚΑΡΠCΙΟΤΗC, έχει χαράξει τό όνομά 

του σέ δύο έργα του: τό ένα βρίσκεται έντοιχισμένο ατό Ναό τfjς Πα

ναγίας ατό Παλιοχώρι (1727), δπου ύπογράφει ΠΕΛΕΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 

(εiκ. 4), καί τό aλλο ατό δάπεδο του Ναου των Ταξιαρχων aτόν Προ

ατό (1734). (εiκ . 5) Στό πρωτο έργο (του 1727) είναι σκαλισμένο 

στήν έμμετρη έκφρασή του καί τό όνομα του πρωτομάστορα ΤΕ

κτΩΝ ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟC. 

5. Tμfjμa μεγάλης έπιγραφfjς τοu 1806 άπό τό Ναό τfjς Παναγίας ατά 

Τσίντζινα. (είκ. 6). Ό 'Ιάκωβος έπίσκοπος Ρέοντος καί Πραστοu έσχη-

τούς ναούς τfjς 'Ι . Μονής Έλώνης, (1809), καί Εuαγγελισμοu (1809) 
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Λεωνιδίου, οί οποίοι άνεγέρθησαν έπί των ήμερων του, σύμφωνα μέ 

τίc; κτητορικέc; έντοιχισμ ένεc; έπιγραφέc; πού βρίσκονται στά παρα 

πάνω μνημεlα. 

Ώc; προc; τά λιτά έγγραφα . Καταγράφηκαν αύτά ένίοτε άπο άγνω

στους συντάκτες, άλλά καί έπώνυμους μοναχούc; καί συμβολαιογράφους 

(Λεωνιδίου καί :Αγιάννη Κυνουρίας) καί άλλα προσωπα. Χρονολογοϋνται 

άπό το έτοc; 1714 έωc; το έτοc; 1916. :Αναφέροντα ι: 

1. Σέ κατα<;rκευέc; Ί. Ναων: τοϋ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Μελιγοϋc; (είκ . 

7), καί περιτοιχισμάτων τοϋ Τιμίου Προδρομου ΤυροΟ. 

2. Στήν άνέγερση κωδωνοστασίων: των ναων τfjc; Παναγίας καί τfjc; :Αγ . 

Κυριακfjc; Λεωνιδίου (είκ. 8) . 

3. Σέ έπιστρώσειc; δαπέδων ναων μέ μάρμαρα: στούc; ναούc; :Αγ. Αίκα

τερίνης (είκ. 9) καί Τριων Ίεραρχων Λεωvιδίου (εiκ.10). 

4. Σέ κατασκευές ξυλογλυπτων τέμπλων: Εiσοδίων τfjc; Θεοτοκου Με

λάνων (εiκ. 11), καί τfjc; :Αγ. Αίκατερίνηc; Λεωνιδίου (εiκ. 12). 

5. Σέ άνεγέρσειc;: σπιτιων δπωc; τοϋ ίεροδιακονου Κλεάνθους Οικονομου 

στό Λεωνίδιο (εiκ.13), Βασιλείου Κοράλλη στόν :Αγιάννη (είκ.14), κα

λυβιων τοϋ Χατζηπαναγιώτη στούc; Ασωμάτουc; (εiκ. 15) καi ύδατο

δεξαμενfjc; στο Λεωνίδιο (εiκ. 16). 

6. Στήν κατασκευή στόν :Αγιάννη «άλληλοδιδακτικfjc; σάλαc;» , δηλαδή 

α'ίθουσαc; άλληλοδιδακτικοϋ σχολείου. 

7. Στήν προσθήκη τfjc; στέγηc; τοϋ Ί. Ναοϋ τfjc; Γεννήσεως τοϋ Χριστοϋ 

στά Πούλιθρα (εiκ. 17). 

8. Τέλος, ένα έγγραφο άναφέρεται στήν ύλοτομηση κα ί μεταφορά στο 

':Αστροc; ξυλείαc; άπο τόν Πάρνωνα γιά χτίσιμο πλοίου (εiκ . 18). 
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Παρατηρήσεις 

1. Ή καταγωγή τwν μαστόρων. Οί σημαντικώτεροι καί παλαιότεροι άπό 

τούc; μαστόρουc; εΊναι Κυνουριάτες, μέ πρώτους τούc; Τσάκωνες: . Λε
νιδιwτες, Τυριwτεc;, Πραστιwτεc;. Μετά έρχονται οί Άγιαννίτες, Κα

στρίτεc;, Δολιανίτες, Κοσμίτεc;. "λλλοι έχουν έρθει άπό τό 'Άργος, τίς 

Σπέτσες, τήν Πjνο. καί ολλα νησιά, τά Λαγκάδια καί τά Μαγούλιανα 

Γορτυνίας, τόν Σόλο καί τήν Άγ. Βαρβάρα Καλαβρύτων. Δέν λείπουν 

οί Δυτικομακεδόνες καί οί Ήπειρwτες έστω κα ί ολιγάριθμοι. 

2. Τά έργα κατασκευάζονταν μέ βάση τό σχέδιο πού ύπέβαλε 6 κατα

σκευαστής στούc; έπιτρόπουc; τwν ναwν ή στούc; ίδιοκτfjτεc; οίκιwν ή 

έχοντας ώc; πρότυπο τό σχέδιο γειτονικwν οίκοδομwν. Προκαλοϋν 

έντύπωση οί φράσεις νά ποιήση (τό κωδωνοστάσιο) ... άνώτερον τijς 

έργασίας καί καλονijς . . . τijς ένταϋθα έκκληaίας τijς Θεοτόκου ή ... 
τό τέμπλον (τf)ς Άγ Αίκατερίνηc;) έσεται κατά τόν κανονισμόν καί τήν 

καλωνήν άνώτερον έκείνου τοϋ είς τήv ένταϋθα των Ταξιαρχων 'Εκ

κλησίαν ή ή ... σκάλα τijς οίκίας μέ τό χαγιάτι έσονται άπαραΜάκτως 
δμοια μέ τοϋ Αναστασίου Τζεμπελij, άπαράλλακτον καθ' δλα με τήν 

έκεϊσε συμπληζιάσουσαν οίκίαν τοϋ Γείτονος Π. Γ. Μπουγο, θέλει 

είσθε κατά τόν τρόπον των Σπεντζων κ.ο. , τά παράθυρα ... θέλουν 
είσθε κατά πρόσωπον κατά τόν νέον σειρμόν. Άσφαλwc; κατανοΕι ό 
μελετητής τό ζωηρό ένδιαφέρον τwν έπιτρόπων γιά τόν καλλωπισμό 

τοϋ ναοϋ τfjc; ένορίαc; των . Μήπωc; δμωc; ύποκρύπτεται καί έναc; 

άνταγωνισμός καί έπίδειξη άνωτερότηταc; μεταξύ τwν ένοριwν ( όμο

ειδwν κοινωνικwν όμάδων) τfjc; άνερχόμενηc; οίκονομικά καί πολιτι

σμικά κλειστfjc; κοινωνίας τοΟ Λεωνιδίου ατά τέλη τοϋ ιgou αί.; 

3. Άναφέρονται καί κληρικοί οίκοδόμοι έκτόc; τοϋ έπισκόπου Ρέοντος 

'Ιακώβου, ό όποίοc; σχεδίασε καί φρόντισε τήν άνέγερση ναοϋ ατά 

Τσίντζινα (βλ. είκ. 6). Ό Γρηγόριος ίεροδιάκονος καί 6 μοναχός Γα

βριήλ Γιαννακούλιας ό Τεγεάτης, πού έργάστηκαν στίc; Μονέc; Κο-

ντολινac; καί Τιμίου Προδρόμου ατό Καστρί. 
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4. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά μέ τεχνικούς δρουc;, προϋποθέσεις 

καί μέσα. Έτσι δταν τό πέτρωμα κατά τή θεμελίωση ί']ταν βραχωδεc; 
καί ό έκβραχισμόc; ί']ταν άδύνατοι:; διό . μπίκων, ό ίδιοκτήτηc; έπρεπε 
vά προμηθεύσει τόν οίκοδόμο μέ πυρίτιδα, ώστε ή έξόρυξη νά γίνει 

μέ τάς φουρνέλας. Ώc; μέσα μεταφορδc; τοΟ νεροΟ iiχαν τά τουλού
μια(= άσκιά), καί γιά τήν πέτρα τά κοφίνια. Τά ύλικά πού τά προμη

θεύονταν όπά" Μήνα (μάρμαρα, ξυλεία), γ ιά τίc; κατασκευές πού 

άφοροuσαν στό Λεωνίδιο, έφθαναν μέχρι τόν δρμο του στήν Πλάκα 

μέ πλοΤο. Οί έπίτροποι των ναων ήξεραν καί άπαιτοuσαν τό ύπό κα

τασκευή τέμπλο νά έχει κορινθιακά κιονόκρανα καί οί κίονες νά εΤναι 
λουκωτοί (ραβδωτοί). Άκόμα τέχνικοί δροι άναφέρονται στό μπα

γδατί ταβάνι, στό κορασάνι μπορτζιλιάνα, τό λεγόμενον άμυγδαλω

τόν, τά ξυλοδάλουκα, τό έξωτερικό δάπεδο λιθόστρα, καθώς καί ό 

θόλος τοϋ χαγιατίου θέλει εΤσθε είς τό πpόσωπον μέ πελεκητούς λί
θους fίτοι τό λεγόμενον έξωτρόχι. Τό νερό, (γιά τό Λεωνίδιο άπό τό 

ποτάμι καί τίc; στέρνες) ό άσβέστηc;, ή ξυλεία (γιά τά κουφώματα) ή 

καρφική ϋλη βαραίνουν τόν ίδιοκτήτη. Τό μέτρημα των κατασκευα

σμένων τοίχων γινόταν, ύπό έμπείρων, ι.!_έ τόν τεκτονικό πfϊχυν, ή μέ 

τήν πήχυν, fίτις παρακατατέθη είς τό Δημαρχείον τcί:ίν Θυρεοτcί:ίν ή 

μέ μέτρων βασιλικcί:ίν, καί άκόμα ή οίκοδομή μετρηθήσεται δπασα μέ 

τόν σωστόν τεκτονικόν πfjχυν τfjς Παναγίας (ύπfϊρχε κοινfjc; άποδο

χfϊc; μέτρο πού φυλασσόταν στό ΔημαρχεΤο ή στό ναό τfjc; Παναγίας 

τοΟ Λεωνιδίου) . Τέλος, άξίζει νά σημειωθεΊ καί ή πληροφορία κατά 

τήν όποία έναc; μάρτυρας κάποιου έργολαβικοΟ χαρακτηρίζεται ώς 

τηλεγραφοφύλακαc; 1880. 

5. ΠροκαλεΤ έντύπωση ή έλλειψη άναφορδc; σέ κληρικούς ώc; προέδρους 

των Έκκλησιαστικων Συμβουλίων, οί όποΙοι νά άναμειγνύονται στήν 

έκτέλεση έργων στούc; ένοριακούc; τουc; ναούc;. Οί συμφωνίες καί οί 

οiκονομικέc; συναλλαγές γίνονται άπό τά λαϊκά μέλη των ένοριων, 

τούc; έπιτρόπουc; (έμπόρουc;, άγροτοκτηματίεc;) . Έγκρίσειc; δέν φαίνε

ται νά παίρνουν όπά τήν οiκεία έκκλησιαστική άρχή, τό Μητροπολίτη, 
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οuτεδίδουν άπολογισμό γιά δσα πράπουν σ' αύτόν. ί\ντίθετα, μερικά 

έργα έχουν τήν έγκριση δχι μόνο τfίς τοπικfίς δημοτικfίς άρχfίς, άλλά 

καί τfίς νομαρχιακfίς. 

6. Ό ίδιοκτήτης άμείβει τόν πρωμάστορα καί τό συνεργεΤο του μέ χρή

ματα, (ξεκοπή η μέ τό μέτρο) καί μέ εΤδος, η παρέχοντας ο'ίκημα, 
νερό, λάδι καί aφθονον οΤνο, δσπρrα, κρέας τράγιον, καί μίαν προ
βατίναν διό νά τρώγωμεν. 

Στήν πληρέστερη δημοσίευση τfίς έργασίας θά παρουσιαστοΟν δσα 

τεκμήρια γνωρίζουμε, τίς έπιγραφές καί τά έγγραφα, δπως διαβάστηκαν 

καί μεταγράφηκαν καί περισσότερο φωτογραφικό ύλικό πού έχει σχέση 

μέ αύτές. 

Είκ. 1. Ι. Μονή Αρτοκωστδς Κυνουρίας. Ομφάλια Καθολικού, 

όπου ό δικέφαλος άετός, διακρίνεται ή κτητορική έnιγραφή. (1627) 
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Είκ. 2. Πραστός. 'Η έπιγραφή (1723) όπως φαiνε:ται στό άνώφυλλα 

τfjς κυρiας είσόδαυ στό σπiτι τau παπα-Λάμπραυ Κανταμούρτου στόν Πραστό. 

Πρός εύκολία τfjς άνάγνωσης σημειώσαμε μέ μολύβι μέρος τfjς γλυφfjς τfjς έπιγραφfjς. 

Είκ. 3. Πλάτανος Κυνουρiας. Τ. Ναός Μεταμορφώσεως. 

Έπιγραφή στό ξυλόγλυπτο τέμπλο. 
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ΕI κ. 4. Παλιοχώρι Κυνουρίας. Έπιγραφή μέ όνόματα τέκτονα ( = έδw πρωτομάστορας) 

Κωνσταντίνου καί μαρμαρογλύπτη Κώστα Καριτσιώτη. (1727) 

Εiκ. 5. Πραστός. Τ. Ναός Ταξιαρχών. Ομφάλιο δαπέδου καί λεπτομέρεια 

μέ τό όνομα τοΟ μάστορα Κώστα Καριτσιώτη. (1734) 
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!Ξί!<. 9. Λεωνίδιο. Τ. Ναός Άγ. Αίκατερίνης. Μαρμαρόστρωση δαπέδου 

όπά Τηνιακό μάστορα Τωόwη Θεοτικό (1867). Τμijμο δαπέδου καί όπόσπασμα 

ταϋ έργολαβικσϋ κατασκευijς του. 
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Εiκ. 11. Μέλανα Κυνουρίας. Τ. Ναός Είσοδίων τijς Θεοτόκου. Ξυλόγλυπτο τέμπλο. 

Απόσπασμα δψης του καί έργολαβικό κατασκευijς του τijς 6ης Ιουλίου 1865 

όπά τόν Κοσμίτη Τωόwη Σάρρα ή Παζαρντζij. 
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Είκ.12. Λεωνίδιο. 1. Ναός Άγ. Αίκατερίνης. Ξυλόγλυπτο τέμπλο κ.ά. Λεπτομέρεια 

μέ σύνθετο κορινθιάζον κιονόκρανο καί όπόσπασμα έργολαβικοίJ κατασκευfίς του 

τfίς 7ης Ιουνίου 1867 άπό τόν Λαγκαδι(α)νό ξυλογλύπτη Μιχαήλ Θωμόπουλο. 
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Εiκ.13. Λεωνίδιο. Οίκία Κλεάνθους Οίκονόμου, ίεροδιακόνου. 

Απόσπασμα έργολαβικοu κατασκευfίς τfίς lΟης Φεβρουαρίου 1872 

όπά Λενιδιώτες μαστόρους καί ή κτητορική έπιγραφή της. 
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Εικ. 15. Οίκισμός Άσώματοι Κυνουρίας (στό δρόμο Άγ. Άνδρέα-Χορόδρου). 

Καλύβια Κωνσταντfί Χαντζηπαναγιώτου. 'Εργολαβικό κατασκευfίς τους 

τfίς 30ής Νοεμβρίου 1830 όπά Κλουτσινιώτες (ή ΒαρβαρΤτες) μαστόρους 

Καλαβρύτων/ όπά τό χωριό Σάλος. 
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Εiκ.ιs. Ύποδειγματικό λεπτομερές συμφωνητικό τfίς 9ης Μαίσυ 1839 ύλστόμησης 

ξυλείας Μαλεβσϋ (Πόρνωνα) Κυνουρίας καί παράδοσής της στό Παράλιο Άστρος 

άπό ΜαγουλιανΤτες ξυλοκόπους_ μέ λεπτομερή άναφορά τών ποικίλων χαρακτηριστικών 

~j ~~~ [~ ~f~[ ~~~~ ~~~~~~~~[ ~~ ~j~~~ 
Φωτογραφία πρώτης σελίδας τοϋ συμφωνητικού. 
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Μέρος δεύτερο 

Συμπληρωματικές πληροφορίες γιά δλους τούς μαστόρους 

στήν Κυνουρία 

Οί κτητορικέc; έπιγραφέc; καί τά έργολαβικά συμφωνητικά άπαρτίζουν 

τή ραχοκοκκαλιά τflc; έργασίαc; μαc;. Αύτων παραθέσαμε δειγματολη

πτικά μικρό μέροc;. Ε'ίμαστε έτοιμοι νά παραθέσουμε όλόκληρο τό ύλικό, 

καί εΤναι λίαν έκτεταμένο αύτό πού κατέχουμε. 'Ελπίζουμε μέ τή βοήθεια 
των φίλων Τσακώνων γρήγορα νά δημοσιευτεΊ. 'Όμωc;, τήν έργασία μαc; 

όλοκληρώνουμε καί μέ άλλεc; πολλέc; πληροφορίεc; καί γιά άναφερθέντεc; 

καί γιά πολλούc; άλλουc; μαστόρουc;, γιά τήν ποικίλη καταγωγή τουc;, καί 
τά άξιόλογα έργα τουc; πού γνωρίζουμε άπό παραδόσειc;, τήν βιβλιογρα

φία καί άκούσματα. των πληροφοριων αύτων παρουσιάζουμε έδω επι

λεγμένα δείγματα: 

Κατ' άρχήν άc; άναφέρουμε δύο λαϊκέc; παροδόσειc;. Σύμφωνα μέ γορ

τυνιακή παράδοση, δχι τσακώνικη, Τσάκωνεc; μαστόροι έχτισαν τά δύο 

πρωτα τόξα τοϋ σωζώμενου πεντάτοξου «γεφυριοϋ τflc; Κυρac;» στό 

Λάδωνα (είκ. 19). Τό χτίσιμό του έγινε μέ έντολή τflc; Φράγκισσαc; Κυρac; 

τflc; 'Άκοβαc;, τflc; Μονοβύζαc;. Έάν τυχόν ή ηγεμονίδα αύτή θεωρητικά 

θά μποροϋσε νά ταυτιστεΊ μέ τή Μαργαρίτα τflc; 'Άκοβαc; (Marguerit d' 

Akoνa), τότε η κατασκευή των δύο τόξων τοΟ γεφυριοΟ θά έχρονολο

γεΊτο στά 1300, επαναλαμβάνουμε έντελωc; άβέβαια. 

Ή άλλη παράδοση σχετίζεται μέ τή νflσο Πάρο. 'Έχει είπωθεΊ δτι τόν 

έκεΊ ναό τflc; Έκατονταπυλιανflc; τόν έχτισαν μαστόροι όπά τήν Κυνου

ρία, «70 σφυριά» όπά τό χωριό Πλάτανοc;. 'Όμωc; ή βασιλική αύτή, όρ

θότερα ή Καταπολιανή, εΤναι κτΊσμα των χρόνων τοΟ αύτοκράτορα 
ΊουστινιανοΟ Α' ( 527-565), ήτοι τοΟ 5au αiωνα, δπωc; aποκαταστάθηκε 

σήμερα (εiκ. 20). 'Ωστόσο τυχόν συμμετοχή Κυνουριατων μαστόρων 

μπορεΊ θεωρητικά νά συνδυασθεΊ μόνο μέ τήν όναμόρφωση τflc; έκκλη-
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σίαc; σέ ρυθμό άπλοποιημένου μπαρόκ (είκ. 21), δπωc; δείχνει τό δια

σωθέν μνημειwδεc; θύρωμα έργο βέβαια Αίγαιοπελαγίτη μάστορα τοD 

έ.τουc; 1678. 

Σέ στέρεο ίστορικό έδαφος πατδμε μέ τή δραστηριότητα μαστόρων 

άπό τόν Κοσμδ σέ ένα άλλο νησί τοϋ Αίγαίου, τή Mfjλo: 'ΕκεΊ ταξίδευαν 

οί Κοσμϊτεc;, λατομοϋσαν καί σκάλ ιζαν μυλόπετρες άπό τόν 18° αίwνα 

(εί κ . 22). 'Υπογραμμίζεται δτι ό Γάλλοc; Πουκεβίλ πού κάτι σχετικό εΊχε 
άκούσει, μπέρδεψε τά πράγματα, παρασύροντας σύγχρονους μελετη

τές, καί έγραψε δτι στόν Τδιο τόν Κοσμδ Γiταν πού λάξευαν μυλόπετρες 
καί τίc; έκαναν έξαγωγή σέ νησιά τοϋ Αρχιπελάγουc;. 

Τό Καστρί, Γiταν κέντρο μαστόρων. 'Επώνυμοι Καστρϊτεc; δούλεψαν 
στά άναστηλωτικά έργα τfjc; 'Επιδαύρου, δπωc; οί Χαρίλαοc; & Βασίληc; 
Καραχάλιοc;. 'Ίσως ό πιό φημισμένος Καστρίτηc; πρωτομάστορας Γ)ταν ό 
Κωνσταντϊνοc; Ν. Φαρμασόνηc;. "Εχτισε τό 1885 (είκ. 23) τήν τρισυπό

στατη έκκλησία τfjc; Κοίμησηc; στό Βασσαρδ Λακωνίαc;. 'Εργάστηκε στά 

1894 στήν Παναγία Καταφυγιώτισσα (είκ. 24) στά Ανώγεια Σπάρτηc;, 

καθώς κ.ά. Άλλοι Καστρϊτεc; ναοδόμοι: Γiταν ό Δ.Π . Τάμπαρηc;, ό Γρη
γόρης Λαμπίρηc;, κ.ά. 

Τό Άστροc; έχει μαστόρουc; άπό παλιά. Στά 1735 (είκ. 25) ό πρωτο

μάστορας Κωνσταντfjc; Μαρούδηc; έκτιζε στό Θεολόγο τοD χωριοD 

Αγιάννη. Άραγε Αστρινοί νά έχτισαν στά χρόνια τfjc; Τουρκοκρατίας τό 

διώροφο σχολεΊο Άστρουc;; (είκ. 26) έμπλουτίζοντάς το μέ κελλιά στήν 

αuλή γιά τούc; μαθητέc;; Σώζεται ώc; σήμερα καί χρησιμεύει ώς Αρχαι

ολογικό ΜουσεΤο. Βέβαια ή ύπαρξή του, διερωτδται κανείς εύλογα, 

μήπως θολώνει τήν παράδοση περ ί «κρυφwν σκολειών» . 

Στά βορειότερα χωριά, στά Δολιανά καί ίδίωc; στή Βέρβαινα, έχουν 

καταγραφεΊ άρκετοί χτίστεc;. Στή Βέρβαινα ξεχωρίζει ό Κώσταc; Γκάβροc; 

τοϋ Γυφτολιδ, γϋφτοc; καί ό 'ίδιοc; δηλ. σιδηρουργός, άλλά καί λαϊκόc; 

γλuπτης. Σώζονται έργα του (είκ. 27 α, β, γ, δ). Καί σέ άλλα χωριά τfjc; 
Κυνουρίας γνωρίζουμε μαστόρους μέ τό δνομά τουc; καί τά έργα τουc;. 

r ιrι f~!~J ~! ~~, ~ f~, .~ '"'~11 ~~· ,,!llf~'ί ~~rr,, 
στήν Κυνουρία. Πολλοί Λαγκαδινοί (Γ1 Λαγκαδιανοί) έκτισαν στά μέρη 
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μας. Σώζονται τΕκμήρια. Παλαιότερα τό προβάδισμα τό έΓχαν οί Κλου
κινιGπες (f\ ΚλουτσινιGπες) μαστόροι (i\ καί Βαρβαρϊτες) χωριων άπό 

τήν περιοχή των Καλαβρύτων, γι' αύτό όνομάζονταν καί Καλαβρυτινοί, 

πού μέ αuτό τό όνομα τραγουδήθηκαν άπό τή λαϊκή μούσα: «Μοστόροι 

Κολοβρυτινοί κοί μορμοροχτιστόδες ... ». Σώζετα ι , έκτός ολλων τεκμη

ρίων καί έργων, καί συμφωνητικό τοu 1830 δύο μαστόρων άπό αuτούς 

άπό τό παλαιό μεyάλο μαστοροχώρι Σόλο πού έχτισαν στά Καλύβια τοu 

Άγιαντρέα . 

Άθρόeι ίlταν καί οί νησιωτες μαστόροι. Πλησιέστεροι οί Σπετσιωτες, 
πιό aπομακρυσμένοι οί Καρπαθϊτες, συνηθέστεροι οί Ντηνιακοί μαρμα

ράδες, δημιουργοί των κομψων καμπαναριων (είκ. 28). Άναφέρονται 

καί Μυκονιάτες, πού λέγεται χωρίς όλοι νά συμφωνοuν, ότι χτίσανε γε

φύρι έξω άπό τό 'Άστρος (εiκ. 29). Άκόμα γνωρίζουμε καί έναν κρητικό 

πρωτομάστορα, τόν οίκοδόμο κωδωνοστασίου στήν Κουνουπιά, Κων

σταντΊνο Μολινάκη τό 1862 (111892;;). 

Δέν λείψανε καί οί Βορειοελλαδi'τες: Ό μάστορας Νικόλαος Ζαγο

ραΤος ποu δούλεψε τό 1810 στή Μονή Καρυος (εiκ. 30) πρέπει νά ίlταν 
'Ηπειρώτης. Ή Ζαγορά Πηλίου, πού μερικgί θεώρησαν πατρίδα του, 

έβγαζε καράβια , όχι χτιστάδες. 'λλλωστε, τό Πήλιο εΤχε κατακλυστεΊ 
νωρίς άπό Δυτικομακεδόνες Ζουπουνιωτες μαστόρους. Ζουπουνιωτες 

μαστό ρο ι άπό τό τρανό μαστοροχώρι Ζουπάνι (σήμερα Πεντάλοφος) 

ΒοΊΌυ Κοζάνης έργάζονταν καί στήν Άρκαδία π .χ. στή Βυτίνα, στου 

Ντάρα, στό Μπεζενίκο (σήμερα Βλαχέρνα) κ.ο. Άπό τόν Ντόλο (σήμερα 

Βυθός), δίπλα στό Ζουπάνι, μαστόροι κατέβαιναν περπατώντας 15 

μέρες στήν Κυνουρία . Στό τέλος μία οΙκογένεια όπά αuτούς, ή οΙκογέ

νεια Νικοδήμου έγκαταστάθηκε στό 'Άστρος. 

Ύπάρχει καί μ ία ολλη κατηγορία μαστόρων, κάπως μυστηριώδης: Οί 

Τσούσηδες, όναφερόμενοι στά συμφωνητικά καί στήν προφορική πα

ράδοση, γιά τούς όποίους όπαιτέlται περαιτέρω έρευνα. 
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Εiκ. 19. Τό σωζόμενο «γεφύρι τής Κυρδς» κατακλυζόμενο κατά έποχές 

στόv ποταμό Λάδωvα τής βόρειας Γορτυνίας. 

Αvαστηλωμέvη σημερινή άποψη τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής άπό ΝΔ. 
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Εiκ. 23. Βασσαρδς Λακωνίας. Κτηταρική έπιγραφή 1885 μέ τό όνομα τοϋ Καστρίτη 

πρωτομάστορα Κ. Φαρμασόνη. 
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Εiκ. 24. Άνώγt;ια Σπάρτης. 

Παναγία Καταφυγιώτισσα. Ή πρώτη αύλόθυρα 

τοϋ περιβόλου,1894, έργο Κ. Φαρμασόνη . 
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α β 

γ δ 

Είκ. 27 α, β, γ, δ . Βέρβαιvα. Έργα Κώστα Γκόβρου (1858-1922). 
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Εiκ. 29. Μυκονιότες μοστόροι μόλλον 

έχτισαν τό πρώτό μεγάλο γεφύρι 

στό δρόμο Άστρους- Καστριοu. 

Εiκ. 30. Μονή Καρυός: πίνακας Ντιάνας Άντωνακάτου. 
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Μέροc; τρίτο 

Μερικά λόγια γιά τά έργα Τσακώνων οίκοδόμων 

Οί Τσάκωνες μαστόροι παρουσιάζουν μερικές Iδιαιτερότητες στή 

δουλειά τουc;, όπωc; δικιά τουc; μορφή δίνουν στic; τοξωτές αύλόπορτεc; 

μέ τριγωνι.κή άπόληξη τοϋ τοίχου τουc; (εiκ. 31) 

Στό σκέπασμα χαμηλwν χώρων χρησιμοποιοϋσαν σταυροθόλια (εiκ. 

32) πού διαμορφώνονται άπό δύο διασταυρούμενους ήμικυλινδρικούc; θό

λους. Πρόκειται γιά μία μορφή θόλου aγνωστη, άπό ό,τι ξέρουμε, στούc; 

πολλούς Μωραlτεc; κτίστες. Πραγματικά τό σταυροθόλιο ίlταν σπάνιο στήν 
όλη νεοελληνική λαϊκή άρχιτεκτονική. Διαμορφώνουν, μaλλον κάτω άπό 

σπετσιώτικη έπίδραση (εiκ. 33α), τίς καμινάδες τουc; κομψές (εiκ. 33β & 

γ) μέ τυποποιημένα φύλλα άκάνθου καί μπουμπούκια λουλουδιwν. 

Κατ' έξοχήν καί άποκλειστικά τσακώνικο δομικό μορφολογικό στοι

χεΤο εΤναι ή πέτρινη λοξότμητη γρηπίδσ flτοι γεΤσο, άντί τfjc; συνηθισμέ
νης όρθογώνιαc; διαμόρφωσης (εiκ. 34 α & β). Μaλλον τή μορφή αύτή 

έμπνεύστηκαν τουλάχιστον άπό τόν ιgον αίwνα πρwτοι οί Πραστιwτεc;. 

Αύτό γιατί άπαντάει τότε στό Καθολικό τfjc; Κοντολινac;. Μετά έφαρμό

στηκε άπό δλουc; τούc; μαστόρουc; ντόπιους άκόμα καί τούc; ξένους στά 

χωριά τfjc; Κυνουρίας καί μόνο σ' αύτά! 

Τέλος, οί Τσάκωνες πρωτομαστόροι δημιούργησαν, θά λέγαμε, δικό 

τουc; άρχιτεκτονικό iδίωμα. Διαμόρφωσαν, έκτός aλλων, ίδιαίτερο τύπο 

άρχοντικwν συνθέτοντας τήν δομή πελοποννησιακwν λίθινων κατα

σκευwν μέ έλαφρά στοιχεΤα βορειοελλαδίτικων άρχοντικwν (είκ. 35 α & 
β): Τά τσακώνικα άρχοντικά έχουν κατά βάσιν κάτοψη γάμα καί στήν 

έσωτερική γωνία τουc; ψηλά στόν όροφο κατασκευάζουν ξύλινο άνοιχτό 

έξώστη, τό ξουστάγι. Σ' αύτό κατέληγε ή έξωτερική πέτρινη σκάλα . 

Πολύ, πολύ περισσότερα θά δημοσιευτοϋν σέ αύτοτελfj τόμο, όπωc; 

έλπίζουμε. Εύχαριστοϋμε γιά τήν προσοχή σαc;. 
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Εiκ. 31. Oi χαρακτηριστικές αύλόπορτες τfίς Τσακωνιος, έργα ντόπιων μαστόρων. 

Σχηματοποιημένο 
παρό:δειγμα 
σταυροθ-ολίου 

Εiκ. 32. Σταυροθόλιο στήν Τσακωνιά, χαρακτηριστικό έργο ντόπιων παλαιών μαστόρων. 
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β Υ 

Είκ. 33. α) Καμινάδα στίς Σπέτσες_ β) καί γ) καμινάδες στά Λεωνίδιο 

καί μολλον στά Πέρα Μέλανα. 
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Είκ. 34. Ή χαρακτηριστική Τσακώνικη γρηπίδα 

(άποκλειστικά στήν Κυνουρία έφαρμοζόμενη). 
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