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Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ   Κ Α Ι  Γ Ε Φ Υ Ρ Ι Α  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 Οι γέφυρες έχουν την ίδια ηλικία με τον άνθρωπο. Ένας πεσμέ-
νος κορμός δέντρου επάνω από ένα ποτάμι , μια κληματίδα που έχει 
φυτρώσει ανάμεσα σε δυο δέντρα στις όχθες ενός ποταμού, μια σειρά 
βράχων μέσα σε έναν ποταμό , χωρίς να εμποδίζουν τη ροή του ή μια 
καμπύλη σε ένα βράχο που σχηματίστηκε από τη διάβρωση που προκά-
λεσαν τα στοιχεία της φύσης είναι οι γέφυρες που δημιούργησε και δη-
μιουργεί η φύση. 

 Ο άνθρωπος από την αρχή της ύπαρξής του χρησιμοποίησε τις 
φυσικές διαβάσεις. Προχώρησε όμως και περισσότερο κατασκευάζο-
ντας τις πρώτες γέφυρες από απλά υλικά της φύσης με ελάχιστη επε-
ξεργασία . Χρησιμοποίησε κορμούς δέντρων ή μεγάλες πέτρινες πλά-
κες για να γεφυρώσει ρυάκια και μικρά ποταμάκια     

 
Γέφυρα με κορμούς δέντρων.              Γέφυρα με πέτρινες πλάκες 
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Λεσιά στον Καλαμά 

 Σαν εκείνες τις γέφυρες συναντάμε και σήμερα πάνω από μικρά 
ποταμάκια της ελληνικής υπαίθρου . Κατασκευάζονται γρήγορα και σύ-
ντομα με μηδενικό κόστος. 

Προσπαθώντας να κατασκευάσει μια ασφαλέστερη γέφυρα 
,τοποθέτησε πάνω σε πέτρινα βάθρα παράλληλους κορμούς δέντρων 
και πάνω τους στερέωσε ξύλινο πάτωμα, όπως φαίνεται στις εικόνες. 

  
             Ποταμός Σαραντάπορος 

Ένα άλλο είδος γέφυρας που συναντάμε στην αρχαιότητα είναι οι 
πλωτές γέφυρες. Το  515 π. Χ. ο Σάμιος Μανδροκλής κατασκεύασε 
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πλωτή γέφυρα στο Βόσπορο για να περάσει το στρατό του στην Ελλάδα 
ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείος. 

 

Οι αρχαιότερες  γέφυρες  της Ευρώπης  και όλου του κόσμου  βρί-
σκονται στην Αργολίδα.  Το ρεκόρ έχει καταχωρηθεί και στο βιβλίο 
«Γκίνες». Εντυπωσιακό είναι το μέγεθος των ογκόλιθων που χρησιμο-
ποιήθηκαν σε αυτές τις γέφυρες κατατάσσοντάς τες στα κυκλώπεια κτί-
σματα. 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τη μυκηναϊκή γέφυρα της Κα-
ζάρμας (διαστάσεις 22 Χ 5,60 Χ 4 μέτρα) , είναι χτισμένη στο 15ο  χι-
λιόμετρο του δρόμου Ναυπλίου- Επιδαύρου, στο Αρκαδικό. Είναι κατα-
σκευασμένη με πέτρες χωρίς συνδετικό υλικό (λάσπη κ.λ.π.). Κατα-
σκευάστηκε γύρω στο 1300π.Χ. και βρίσκεται κατά μήκος ενός καλο-
κατασκευασμένου μυκηναϊκού δρόμου, που συνδέει τις Μυκήνες και την Τί-
ρυνθα με την Επίδαυρο. 

            

Λεμβόζευκτη γέφυρα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
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Αυτό το δρόμο χρησιμοποιούσαν κάποτε οι Μυκηναίοι πολεμιστές και από αυ-
τόν περνούσαν οι πομπές με τα βασιλικά άρματα. Διακρίνεται η τεχνολογία 
της τριγωνικής πρόσοψης του ανοίγματός της. 

 

Οι Ρωμαίοι μηχανικοί είναι οι πρώτοι που σκέφτηκαν και κατα-
σκεύασαν γέφυρες με ημικυκλικά τόξα. Τα τόξα είναι λεπτά και τα βά-
θρα  έχουν υπερβολικό πάχος. 

Εκτός από τις τοξωτές γέφυρες οι Ρωμαίοι και αργότερα οι Βυζα-
ντινοί κατασκεύασαν υδατογέφυρες για την υδροδότηση των πόλεων. 
Επί Ιουστινιανού, για την ύδρευση της Κωνσταντινούπολης, κατα-
σκευάστηκε μια υδατογέφυρα με μήκος 240μ. και ύψος 33. 
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Υδατογέφυρες σώζονται 
μέχρι σήμερα στον ελλαδι-
κό χώρο από τη βυζαντινή 
εποχή. 

 

   

 

  

Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα η λαϊκή τέχνη της κατασκευής πέτρινων 
τοξωτών γεφυριών φτάνει πολύ ψηλά με λεπτά τόξα, ανθεκτικά βάθρα, 
οικονομία υλικών, αξεπέραστη αντοχή και υψηλή αισθητική. 

 
 
 

Υδατογέφυρα στο Νικηφόρο Ξάνθης 

Υδατογέφυρα στην Καβάλα 
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• Συμπληρώνω   την   μεσοστιχίδα   των   γ ε φ υ ρ ι ώ ν :  

1.       Γ        
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               

 

1.Ρήμα  σε –ώνω  από  το  ουσιαστικό  γέφυρα. 

2.Τα  τοξωτά  γεφύρια  είναι  φτιαγμένα  από  …………… . 

3.Κατασκευάστηκαν για την υδροδότηση των πόλεων στη βυζαντινή 
εποχή. 

4. Τις  πρώτες  γέφυρες  ο  άνθρωπος  της  κατασκεύασε  με  απλά  
υλικά  της   ………….. . 

5.Βασιλιάς  που  πέρασε  στην  Ελλάδα  με   πλωτή  γέφυρα. 

6.Έβαλαν  πρώτοι  τα  ημικυκλικά  τόξα  στις  γέφυρες. 

7.Γέφυρα  της μυκηναϊκής  εποχής. 
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Τα  πέτρινα  τα  τοξωτά  γεφύρια  της  Ελλάδας 

Γιατί  έστησαν  οι  άνθρωποι  τα γεφύρια 

 Σ  εκείνα  τα δύσκολα χρόνια δεν υπήρχαν πολλές δίοδοι επικοι-
νωνίας . Οι άνθρωποι ζούσαν απομονωμένοι σε μικρές κοινότητες , ι-
δίως στις ορεινές περιοχές. Για να επικοινωνήσουν με τους άλλους 
τόπους έπρεπε να διανύσουν αποστάσεις περνώντας από δύσβατα μο-
νοπάτια, από «φουσκωμένα» ποτάμια, από βραχώδεις βουνοπλαγιές. 

 Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη για την κατασκευή κάποιων γεφυριών 
που θα διευκόλυναν το πέρασμα τους από τον ένα τόπο στον άλλο και 
τη μεταφορά των αγαθών τους. Χρησιμοποιώντας τις γέφυρες ο άν-
θρωπος μπόρεσε να σταθεί και να διαβεί πάνω από τα ορμητικά νερά 
των ποταμών. Η κατασκευή των γεφυριών ήταν μια κατάκτηση του αν-
θρώπινου μυαλού που προήλθε από την εμπειρία  πολλών γενιών μα-
στόρων. 

 
Πώς χ τ ί ζ ο ν τα ν  τ α  γ εφύρ ι α  

 Στην ανέγερση ενός γεφυριού συμμετείχαν μάστοροι με δοκιμα-
σμένες ικανότητες. Ο πρωτομάστορας ήταν αυτός που λαμβάνοντας 
υπόψη τη γεωγραφική θέση, τη μορφολογία του εδάφους και τα υλικά 
που θα χρησιμοποιούσε , υπέβαλλε το σχέδιο του γεφυριού  Αναζητού-
σε ένα βραχώδες στένωμα του ποταμού με γερούς βράχους στις όχθες 
για να στηρίξει με ασφάλεια το γεφύρι. Οι γεφυροποιοί γνώριζαν ότι 
όσο μικρότερη η καμάρα τόσο πιο στερεό το γεφύρι και τόσο μικρότερο 
το κόστος κατασκευής. 

 Η κατασκευή ενός τέτοιου μεγάλου έργου απαιτούσε κάποιο χο-
ρηγό που θα δαπανούσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να πληρώσει 
τα υλικά και τους τεχνίτες. Από τις ονομασίες πολλών γεφυριών του 
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ελλαδικού χώρου φαίνεται ότι συνήθως το «στήσιμο»  του γεφυριού το 
αναλάμβανε ένας πλούσιος κάτοικος ή κάποιος ηγούμενος μοναστηριού 
της περιοχής , που ήταν και ο ονοματοθέτης του. Αυτό το «βάφτισμα» 
γινόταν με την πάροδο του χρόνου καθώς οι κάτοικοι του τόπου εκεί-
νου συνήθιζαν να το λένε π.χ. «το γεφύρι του Πλακίδα» για να αποδώ-
σουν τιμή στο άτομο εκείνο που το έστησε. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
κάτοικοι ενός τόπου συγκέντρωναν από κοινού το πόσο της δαπάνης. 

Μορφολ ο γ ι κ ά   χ αρακ τ η ρ ι σ τ ι κ ά   των   γ εφυρ ιών  

 Όλα τα πέτρινα γεφύρια , ανάλογα με τον αριθμό των τόξων τους, 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα μονότοξα και τα πολύτοξα.  

                

 Η μορφολογία των ποταμών ακολουθεί την εξής λογική: στα ορει-
νά εδάφη  όπου η κλίση του εδάφους είναι μεγάλη τα ποτάμια έχουν μι-
κρό πλάτος και έτσι είναι πιο ορμητικά, ενώ στα πεδινά εδάφη όπου η 
κλίση είναι ελαχίστη τα ποτάμια έχουν μεγάλο πλάτος και χάνουν την 
ορμητικότητά τους.  Έτσι, συμπεραίνουμε ότι:  τα μονότοξα γεφύρια 
βρίσκονται στα βουνά και τα πολύτοξα στις πεδιάδες. Επειδή η Ελλάδα 
είναι κατεξοχήν ορεινή χώρα , τα περισσότερα γεφύρια είναι μονότοξα 
και βρίσκονται σε ορεινές περιοχές. 

 Κανένα γεφύρι δεν είναι ολόιδιο με κάποιο άλλο, γιατί το κάθε ένα 
έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. 
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Τα υ λ ι κ ά  των  γ εφυρ ιών  

 Η βασική πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσαν για το χτίσιμο ενός 
γεφυριού είναι η πέτρα, που υπάρχει άφθονη στην Ελλάδα. Για συνδε-
τική ύλη χρησιμοποιούσαν ένα είδος υδατογενούς ασβεστοκονιάματος 
το «κουρασάνι». Αυτό το έφτιαχναν οι ίδιοι οι μάστορες, έχοντας μυ-
στικά τα υλικά του και την αναλογία τους. Συνήθως αποτελούνταν από 
ένα μίγμα τριμμένου κεραμιδιού, ασβέστη, ελαφρόπετρας, χώματος νε-
ρού και ξερών χόρτων. 

Τα μπου λ ο ύκ ι α  των  μασ τό ρων  τ η ς  τ έχ ν η ς  

 Οι μάστορες  της  πέτρας ήταν άνθρωποι απλοϊκοί, χωρίς επι-
στημονικές γνώσεις, οι οποίοι όμως είχαν την ευφυΐα και κατόρθωναν 
να λύνουν δύσκολα προβλήματα, για τα οποία σήμερα θα χρειαζόταν 
ειδική επιστημονική μελέτη. Οι πρωτομάστορες, όπως ονομάζονταν οι 
λαϊκοί εκείνοι αρχιτέκτονες, εκτός από τις πρακτικές ανάγκες που ε-
ξυπηρετούσαν με το χτίσιμο διαφόρων οικοδομημάτων,  εξυπηρετού-
σαν και την αισθητική. Είχαν έμφυτη την αρμονία και το μέτρο, όπως 
κάθε καλλιτέχνης. Σέβονταν και υπολόγιζαν πάντα τη φύση. Στην πε-
ρίπτωση μάλιστα των γεφυριών, συμπλήρωναν την ομορφιά του τοπίου 
με το δικό τους δημιούργημα. Γι αυτό, παρατηρούμε να μην είναι κανέ-
να γεφύρι όμοιο με το άλλο και όλα είναι φτιαγμένα με σεβασμό στο πε-
ριβάλλον. Η καταγωγή αυτών των φημισμένων μαστόρων της πέτρας 
ήταν  από περιοχές κυρίως της ηπειρωτικής Ελλάδας ( Ήπειρο, Μα-
κεδονία) και λιγότερο της νησιωτικής.  

 

 

 

 



 11 

Η οργά νωση  των  μασ τ ό ρων  σ ε  μπου λ ο ύκ ι α  

 Οι μάστορες ήταν οργανωμένοι σε ομάδες ή τσούρμο ή συντεχνί-
ες.  Αυτές οι ομάδες ήταν εποχιακές. Διαρκούσαν από την άνοιξη ως 
το χειμώνα, που τελείωνε λόγω καιρού και η εργασία τους, για να ορ-
γανωθούν ξανά τη επομένη άνοιξη. Δεν υπήρχαν γραπτές συμβάσεις 
εργασίας, γιατί οι περισσότεροι ήταν αγράμματοι. Συμβόλαιο ήταν ο λό-
γος του πρωτομάστορα. Ζούσαν  όλοι μαζί και την αμοιβή τους την κα-
θόριζε ο πρωτομάστορας ανάλογα με την αξία τους στη δουλειά. 

 Τα μπουλούκια αποτελούνταν συνήθως από αδερφοξάδερφα  του 
πρωτομάστορα και όταν δε συμπλήρωναν και περίσσευε θέση, τότε έ-
παιρναν και κάποιον άλλο, ο οποίος δεν είχε συγγένεια με τους υπό-
λοιπους, αλλά καταγόταν από το ίδιο χωριό. Σπάνια συμμετείχε κά-
ποιος από άλλο χωριό. Αν καμιά φορά τύχαινε να πάρουν μαζί τους 
κανένα παιδί από διπλανό χωριό, τότε το έβαζαν να κάνει μόνο βοηθη-
τικές δουλειές, όπως να κουβαλάει πέτρες,  να φτιάχνει και να κουβα-
λάει λάσπη και να βόσκει τα ζώα εργασίας τα  βράδια στα λιβάδια. 

 Στα τέλη του χειμώνα, τα μπουλούκια των μαστόρων ετοιμάζο-
νταν να φύγουν για τα ξένα. Η μέρα της αναχώρησης ήταν η Τετάρτη 
μετά την Καθαρά Δευτέρα ή αργότερα κοντά στη γιορτή του Αγίου Γε-
ωργίου. Όλο το καλοκαίρι δούλευαν σκληρά για να καζαντήσουν (βγά-
λουν λεφτά) και το φθινόπωρο , κοντά στη γιορτή του Αγίου Δημητρί-
ου, έπαιρναν το δρόμο της επιστροφής. Οι γιορτές των δύο καβαλάρη-
δων αγίων λειτουργούσαν ως τα χρονικά όρια για την αναχώρηση και 
την επιστροφή στο χωριό. Αυτό το γεγονός μας το περιγράφει το πα-
ρακάτω δημοτικό τραγούδι: 
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Γυρνάει Αϊδημήτρης κι λέει τον λέγ  τον Αϊγεώργη.                                       
–Αϊγεώργη,  Αϊγεώργη,  βούλγαρι και σκουρπουφαμιλήτη                           
ιγώ μαζούνω φαμπιλιές κι εσύ με τις χουρίζεις                                           
σμαζώνω μάνες με παιδιά και εσύ με τις χουρίζεις                                      
ιγώ σμίγου αντρόγυνα κι συ μι τα σκουρπίζεις                                               
Γυρνάει Αϊγεώργης κι τουν λέει,  γυρνάει κουβεντιάζει.                               
–Δεν φταίγω γω Αϊδημήτρη μου δεν φταίγου αδερφέ μου                       
μον φταίγει ου σκυλουβασιλιάς ου αφέντης ου βεζύρης                           
που έδουκεν τουν ορισμό να φύγουν οι μαστόροι.  
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Οι προετοιμασίες  για την αναχώρηση των  μαστόρων 

 Οι προετοιμασίες για την αναχώρηση του κάθε μάστορα είχαν αρ-
χίσει από πολλές μέρες πριν. Ο ίδιος ο μάστορας είχε πάει στο γύφτο 
του χωριού  για να επισκευάσει και να ανανεώσει τα σιδερένια εργαλεία 
του και για  να ετοιμάσει το ζώο του για το μακρύ ταξίδι. Η νοικοκυρά 
και οι άλλες γυναίκες του σπιτιού είχαν ετοιμάσει τα λιγοστό ρουχισμό 
που  θα έπαιρνε ο μάστορας μαζί του και το αποχαιρετιστήριο τραπέζι 
με τη φασολάδα και τη ριζόπιτα.  Επίσης , οι γυναίκες έφτιαχναν την 
παραδοσιακή πίτα με τυρί και χόρτα που θα έπαιρνε στο δισάκι του ο 
μάστορας για τις πρώτες μέρες του ταξιδιού. Ο παπάς είχε ενημερω-
θεί για τα σπίτια που θα έπρεπε να ευλογήσει και όλοι οι συγγενείς 
έρχονταν από νωρίς  για να συμμετάσχουν στο τραπέζι για το καλό ξε-
προβόδισμα  του μπουλουκιού. 

 Ο νέος που θα πρωτοταξίδευε τύχαινε ιδιαίτερης φροντίδας, α-
φού μερικοί συγγενείς του έδιναν διάφορα νομίσματα και οι γυναίκες 
του έδιναν κυδώνια ή μήλα για το δρόμο. Τέλος, στο κατώφλι της εξώ-
πορτας του έβαζαν ένα νόμισμα που έπρεπε να δρασκελίσει και να πε-
ράσει φεύγοντας για να είναι ο δρόμος στρωμένος με χρυσό. 

 Για το μάστορα, έβαζαν στην πόρτα ένα κλωνάρι κρανιάς μέσα σ  
ένα γκιούμι και δίπλα το θυμιατό. Μόλις ο μάστορας έφτανε στην πόρ-
τα, κλωτσούσε το γκιούμι, ώστε έτσι γρήγορα που χύνεται  το νερό, να 
γυρίσει κι αυτός. Την κρανιά την έβαζαν για να μείνει γερός σαν την 
κρανιά στην ξενιτιά και το θυμιατό για να φύγουν οι δαίμονες – εμπόδια 
από το δρόμο του. 

 

Το παραπάνω αρχείο συνοδεύεται από παρουσίαση ρowerpoint. 
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Η ακ ρ οσ τ ι χ ί δ α  τ ο υ    Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Σ Τ Ο Ρ Α   
1.   ……  ……  ……  ……  …… 
2.   ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……   
3.   ……  ……  ……  ……  …… 
4.   ……  ……  ……  ……  ……  ……  …… 
5.   ……  ……  ……  …… 
6.   ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  …… 
7.   ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  …… 
8.   ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  …… 
9.   ……  ……  ……  ……  ……  ……  …… 
10. ……  ……  ……  ……  …… 
11. ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  …… 
12. ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  …… 
13. ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  …… 
 

1. Ευλογούσε τα σπίτια των μαστόρων που έφευγαν. 
2.  Φαγητό που υπήρχε στο αποχαιρετιστήριο τραπέζι. 
3. Το ρήμα  σμαζώνω (μαζεύω) το έχει δυο φορές. 
4.  Οι συγγενείς συμμετείχαν στο αποχαιρετιστήριο …. 
5.  Κλωτσούσε το γκιούμι και χύνονταν το … (αντίστροφα). 
6.  Οι μάστορες ήταν οργανωμένοι σε … 
7.  Συγγένεια μεταξύ των μαστόρων. 
8.  Η αναχώρηση και η επιστροφή των μαστόρων είχε σχέση με δυο αγίους 

που είναι … (αντίστροφα). 
9. Οι ομάδες των μαστόρων λεγόταν και … 
10. Σ’ αυτόν ο μάστορας επισκεύαζε τα σιδερένια εργαλεία του. (αντίστρο-

φα).  
11. Έπαιρνε μαζί του λιγοστό … 
12.Οι μάστορες δεν έκαναν γραπτές συμβάσεις γιατί ήταν … 
13.Έρχονταν στο σπίτι του μάστορα για το ξεπροβόδισμα. 
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Πετρογέφυρα του Πηνειού από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα 

 
Μόλις έξι πετρογέφυρα "δάμαζαν", κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, τον Πη-
νειό, κατά μήκος των 225 χιλιομέτρων πεδινής διαδρομής του, από το χάνι 
Μουργκάνη της Καλαμπάκας, μέχρι τις εκβολές του στον Θερμαϊκό Κόλπο. Τις 
τότε ανάγκες διάβασης του Πηνειού συμπλήρωναν πλωτά μέσα (βάρκες, σχεδίες 
κ.ά.), τα πορθμεία, οι "περαταριές", που λειτουργούσαν όταν το επέτρεπε ο Σα-
λαμπριάς ( Πηνειός ) και δεν είχε πολύ "φουσκωμένα" τα νερά του, οι ξυλογέφυ-
ρες, αλλά και οι ράμπες διάβασης μέσα στο νερό.  
Τα παραπάνω ανέφερε ο Αντώνης Γαλερίδης, πολιτικός μηχανικός, μέλος του 
συλλόγου φίλων του ποταμού Πηνειού και παραποτάμιου πολιτισμού, "ταξιδεύο-
ντάς" μας σε μια νοητή πλοήγηση στο ζωοδότη ποταμό. 
Διευκρίνισε πως οι λόγοι της μικρής πυκνότητας των έξι γεφυριών του Πηνειού, 
στα 225 χιλιόμετρα της διαδρομής του, συνοψίζονται, ουσιαστικά, σ' έναν: στο 
μεγάλο κόστος κατασκευής τους, που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί από τους 
"παπάδες ή πασάδες", που σύμφωνα με τη γνωστή λαϊκή έκφραση, ήταν οι χορη-
γοί των πετρογεφυρών στην τουρκοκρατούμενη τότε Ελλάδα.  
 
Δεν είναι τυχαίο ότι, ο σημαντικότερος "γεφυροποιός της Θεσσαλίας", σημειώνει 
ο ίδιος, ήταν ο μητροπολίτης Λάρισας Βησσαρίων, ο οποίος, με χορηγίες του, μέ-
σω εράνων που έκανε, έχτισε τρία από τα σημαντικότερα γεφύρια της Θεσσαλίας, 
το γεφύρι του Κοράκου στον Ασπροπόταμο, της Πόρτας στον Πορταϊκό και της 
Σαρακήνας στον Πηνειό, αλλά και άλλα μικρότερα.  
Σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Γαλερίδη, σώζεται το γεφύρι της Σαρακίνας και τμή-
ματα του γεφυριού της εξόδου των Τεμπών. 
 
Ξεκινώντας τη νοητή αυτή πλοήγησή μας στον Πηνειό, στο πεδινό τμήμα του, 
κοντά στην Καλαμπάκα, ατενίζουμε το επιβλητικό γεφύρι της Σαρακήνας. Έργο 
του μητροπολίτη Λάρισας Βησσαρίωνα, που θεμελιώθηκε μετά το 1520, ένωνε τα 
χωριά του Ασπροπόταμου με την Καλαμπάκα. Το συνολικό μήκος του είναι 120 
μέτρα. Αρχικά, ήταν εξάτοξο, με τρία ανακουφιστικά ανοίγματα σε κάθε κεντρικό 
του μεσόβαθρο και δύο σε κάθε ακραίο. Στις αρχές του 19ου αιώνα, κατέρρευσε 
λόγω υποσκαφής το δεύτερο από τη δεξιά όχθη του βάθρο του. Το έργο επι-
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σκευής ανέλαβε αργότερα ο πρωτομάστορας Κώστας Μπέκας, προσθέτοντας α-
κόμα ένα μεσόβαθρο.  
Αφήνοντας πίσω μας τη Σαρακήνα, συναντάμε τις Περαταριές της Φωτάδας και 
του Παραπόταμου, σταματώντας στην Περαταριά του Καραβόπορου, όπου δια-
κρίνουμε υπολείμματα βάθρων δύο γεφυριών.  
Φαίνεται, εξηγεί ο κ. Γαλερίδης, ότι το μικρό πλάτος του Πηνειού, δημιουργώ-
ντας μεγάλες ταχύτητες ροής, ανέτρεψε τα δύο γεφύρια. Για το λόγο αυτό, δεν 
ξαναεπιχειρήθηκε ανακατασκευή, αλλά τα γεφύρια αντικαταστάθηκαν με περατα-
ριά.  
 
Διασχίζοντας την πεδιάδα των Τρικάλων, συναντάμε το "σανιδωτό" γεφύρι των 
Μ. Καλυβιών και την περαταριά του και στη συνέχεια τις περαταριές Αγ. Κυρια-
κής, Αγναντερού, Γλίνου, Νομής, Κόρδας, Γεωργνάδων, Κλοκωτού, φτάνοντας 
στο γεφύρι του Αλή Εφένδη. Ήταν χτισμένο δίπλα στο Κεραμίδι και ένωνε τη 
Φαρκαδόνα με την Καρδίτσα. Προ διετίας ήταν άγνωστη η μορφή του, έως ότου 
μας την "αποκάλυψε" μια φωτογραφία. Το τετράτοξο γεφύρι ανατινάχτηκε από 
τους Βρετανούς, κατά την υποχώρησή τους το 1941.  
Συνεχίζοντας την πλοήγηση μας, συναντάμε τις Περαταριές του Ζάρκου, της 
Πηνειάδας, του Κουτσόχερου και μπαίνουμε στα στενά της Γούνιτσας, όπου αντι-
κρίζουμε τα ψηλά πέτρινα βάθρα της Τουρκογέφυρας, μήκους 170 μέτρων, που 
χτίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τους Τούρκους, με φορέα μεταλλικό. 
 
Μπαίνοντας στη Λάρισα, αντικρίζουμε το εννεάτοξο γεφύρι της, που στους πα-
ρελθόντες αιώνες αποτελούσε το σύμβολο της πόλης για τους Έλληνες και τους 
Τούρκους κατοίκους της. Ήταν χτισμένο στη θέση της πρώτης σημερινής γέφυ-
ρας που κατασκευάστηκε το 1950 "πατώντας" πάνω στη θεμελίωση του πετρο-
γέφυρου. Το δεύτερο  τμήμα  της σύγχρονης γέφυρας κατασκευάστηκε στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1980 , παραπλεύρως της πρώτης, για την κάλυψη των 
κυκλοφοριακών αναγκών της πόλης. 
Η επικρατούσα άποψη θέλει -επισημαίνει ο κ. Γαλερίδης- το γεφύρι της Λάρισας 
να είναι κτισμένο από το Χασάν Μπέη, εγγονό του πορθητή της Λάρισας, Τουρ-
χάν.  
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του γεφυριού είναι λεπτομερώς γνωστά, από 
στοιχεία που αντλήθηκαν από την αποτύπωση της αγγλικής εταιρείας Boot, η 
οποία κατασκεύασε προπολεμικά τα αντιπλημμυρικά έργα της Θεσσαλίας.  
 
Το συνολικό μήκος του γεφυριού ήταν 118,26 μέτρα και το πλάτος του ήταν 4,75 
μέτρα.  
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Ο Βρετανός αρχαιοδίφης και τοπογράφος William Martin Leake, στο έργο του 
«TRAVELS IN NORTHERN GREECE» αναφέρει ότι το πλάτος του γεφυριού ή-
ταν τόσο, ώστε να μπορούν να διασταυρωθούν πάνω του δύο άμαξες. 
Μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα το 1881, το κατάστρωμα του 
γεφυριού διαπλατύνθηκε από 4,00 σε 4,57 μέτρα, από ελληνική μονάδα του μη-
χανικού, με καθαίρεση τμήματος των στηθαίων και προστέθηκαν πεζοδρόμια μή-
κους 1,50 μ. . 
Το γεφύρι στη ζωή της πόλης  
Το γεφύρι «Αλκαζάρ», όπως αποκαλούνταν μεσοπολεμικά αλλά και σήμερα λόγω 
της γειτνίασης του με το άλσος Αλκαζάρ (άλσος Νυμφών), αποτελούσε αναμφί-
βολα το σημαντικότερο κτίσμα της Λάρισας. Καθημερινά το κατάστρωμα του έ-
σφυζε από ζωή και κίνηση, αφού εκτός των λειτουργικών του αναγκών αποτε-
λούσε και χώρο περιπάτου.  
 
Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πλημμύρων του ποταμού οι κάτοικοι της πόλης 
παρακολουθούσαν τα φουσκωμένα νερά του Πηνειού πάνω απ’ το κατάστρωμα 
του. Μεσοπολεμικά δεν υπήρξε Λαρισαίος αλλά και επισκέπτης που να μη φωτο-
γραφήθηκε μπροστά στο γεφύρι.  
 
Το γεφύρι ένωσε την πόλη της Λάρισας με τη συνοικία του Πέρα Μαχαλά και ου-
σιαστικά την Βόρεια με την Νότια Ελλάδα. Μέχρι σήμερα πάνω απ’ το γεφύρι γί-
νεται η κατάδυση του Τίμιου Σταυρού την ημέρα των Θεοφανείων. Το γεφύρι 
«Αλκαζάρ» ήταν αναμφίβολα ενταγμένο στη ζωή της πόλης.  
 
Το ιστορικό καταστροφής του γεφυριού  
Την Μεγάλη Παρασκευή του έτους 1941, με την είσοδο των Γερμανών στην Ελ-
λάδα, οι Βρετανοί ανατίναξαν ένα τόξο προκειμένου να καλύψουν την υποχώρηση 
τους. Η καταστροφή όμως του γεφυριού ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1944, 
με την υποχώρηση των Γερμανών, οι οποίοι ανατίναξαν όλα τα τόξα εκτός από 
δυο.  
 
Μετά την ανατίναξη, η επικοινωνία προς Τύρναβο – Ελασσόνα σε πρώτη φάση γι-
νόταν με βάρκες και πορθμείο (περαταριά) και στην συνέχεια στήθηκαν δύο ξυ-
λογέφυρες, μέχρι το 1950 που παραδόθηκε στην κυκλοφορία η πρώτη γέφυρα 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 
Φεύγοντας από τη Λάρισα, βλέπουμε τις περαταριές Γυρτώνης και Μαυρόλιθου, 
και αφήνοντάς τες πίσω μας, βρισκόμαστε στα βραχώδη στενά του Βερνέζι με 



 18 

τον καταρράκτη, λίγο μετά τον οποίο αντικρίζουμε το γεφύρι στο Βερνέζι. 
 
Το γεφύρι ήταν μονότοξο, ανοίγματος 18 μέτρων, μ' ένα ανακουφιστικό άνοιγμα, 
στην αριστερή όχθη, θεμελιωμένο σε βράχους. Το κατάστρωμά του είχε πλάτος 
τρία μέτρα και δεν ήταν σε καλή κατάσταση, αφού μετά δυσκολίας επέτρεπε τη 
διάβαση ιππέα. Ένωνε το Μακρυχώρι με τους Γόννους. Ανατινάχτηκε τη νύχτα 
της 10ης προς 11ης Απριλίου του 1897, κατά την υποχώρηση του ελληνικού 
στρατού.  
Συνεχίζοντας την πλοήγηση, αφήνουμε πίσω τις περαταριές Γόννων, Τεμπών, 
την ξυλογέφυρα των Τεμπών και μπαίνουμε στην κοιλάδα των Τεμπών, στην έ-
ξοδο της οποίας σταματάμε στα υπολείμματα του "Πετρογέφυρου", στο γεφύρι 
της εξόδου των Τεμπών που ένωνε το Ομόλιο με τον Πυργετό.  
Είναι ένα γεφύρι φυτεμένο σε μια δασώδη έκταση . Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά 
της εισόδου  της κοιλάδας των Τεμπών . Το χώρο τον διάλεξαν για τους έξής 
κυρίως λόγους: 
Α)Εκεί απλώνει η κοίτη του ποταμού και η στάθμη του νερού χαμηλώνει. 
Β) Τα νερά δεν είναι ορμητικά.  
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι παρμένα από το ναό του Απόλλωνα και 
των ριγμένων κτισμάτων που ήταν στην κοιλάδα των Τεμπών. . 
 Το γεφύρι κτίστηκε το έτος 1726, από τον Λαρισινό  Οσμάν πασά   με δικά του 
έξοδα , όπως αναφέρει μια οικοδομική επιγραφή που βρέθηκε στο πρώτο τόξο 
του γεφυριού. ( Η πλάκα αυτή φυλάσσεται στα Δήμο Κάτω Ολύμπου.) Πιθανότα-
τα όμως δεν πρόκειται για τη χρονολογία κατασκευής του γεφυριού, αλλά για τη 
χρονολογία ανακαίνισής του, μιας και το γεφύρι είναι παλιότερο , ίσως βυζαντινό. 
Το πρώτο γεφύρι είναι άγνωστο πότε χτίστηκε . Ο Ατσουλέλο ήταν λοχαγός της 
αγγλικής φρουράς , αναφέρει  στο ημερολόγιο του ότι ο Μωάμεθ ο Β΄ το 1470 
πολιόρκησε  και κυρίευσε την Εύβοια και πέρασε από το γεφύρι   με 70.000 
στρατό το οποίο ήταν αρίστης κατασκευής , έχοντας μαζί του σαν αιχμάλωτο και 
τον λοχαγό αυτόν. 
Στο τέλος του γεφυριού σώζεται καλντερίμι σ’ έκταση 40 περίπου μέτρων. Ήταν 
ο παλιός δρόμος προς τη Μακεδονία. Ένας γέροντάς του χωριού ο κ. Ι. Σαράφης 
λέει ότι το 1918 οι Γάλλοι έλεγαν ότι το γεφύρι είναι του Μ. Αλεξάνδρου.  
 Η Άννα η Κομνηνή στην ιστορία της λέει ο πατέρας της αυτοκράτορας Αλέξιος ο 
Κομνηνός , στον πόλεμο κατά των Νορμανδών , το 1083 δεν ακολουθεί το συνη-
θισμένο δρόμο μέσω Τεμπών, αλλά τον πανάρχαιο και δύσκολο των Θεσσαλικών 
ακτών, μέσω Ογαλίου  , Γιώτη φοβήθηκε ότι  οι  Νορμανδοί θα είχαν οχυρώσει 
τα στενά των Τεμπών. 
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Ενδεχομένως, ήταν το μεγαλύτερο γεφύρι του σημερινού ελληνικού χώρου, αφού 
όπως εκτιμάται το μήκος του ήταν  περί τα 250 μέτρα ή κατά άλλους 400 μ. , 
αφού το  τμήμα  που διασώθηκε  υπερβαίνει τα 133 μέτρα. Λέγεται ότι το γεφύρι 
αυτό είχε 18 τόξα και τα τον Ρήγα Φεραίο 20 . Τα 4  ήταν μεγάλα και περνούσε η 
κύρια κοίτη του ποταμού και τα υπόλοιπα αποτελούσαν την πλημμυρική κοίτη . 
Σήμερα  σώζονται μόνο 10 από την πλευρά του  Πυργετού. Ότι δεν κατέστρεψε 
ο χρόνος  το κατέστρεψε η άγνοια των κατοίκων που έπαιρναν τις πέτρες και 
έκαναν τα σπίτια τους. 
Το 1820 ο Αλή Πασάς για να κάνει δικό του κράτος γκρέμισε κάποια τόξα για να 
μην έρχονται σουλτανικά στρατεύματα . Το 1950 έγινε η γέφυρα του Λαγανά ό-
πως λέγεται και λύθηκε το πρόβλημα του Πηνειού ποταμού. 
Αλλά η "βαρκάδα μας" -καταλήγει ο κ. Γαλερίδης- τελειώνει εδώ, λίγα μόνο χι-
λιόμετρα πριν από τις εκβολές του Πηνειού στη θάλασσα.  
 
Εδώ τελειώνει η ιστορική αναδρομή στα πέτρινα γεφύρια. 
 
Όση μαγεία έχει το υπέροχο τρεχούμενο νερό, άλλη τόση μαγεία έχει η ανθρώπι-
νη προσπάθεια να ξεπεράσει το εμπόδιο. Γι’ αυτό τα πέτρινα γεφύρια βρίσκονται 
στην κορυφή των υπέροχων χειροποίητων ανθρώπινων κατασκευών. Αποτελούν 
δείγματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής, πηγή λαογραφικού υλικού, άριστη «χρονο-
μηχανή» που σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο με απόλυτη ένταξη στο φυσικό περι-
βάλλον. Είναι άξια του θαυμασμού μας! 
 
Αξίζει κάθε προσπάθεια να διατηρηθούν και να συντηρηθούν. 
 
Είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά! 
 
 
Τα πετρογέφυρα της Θεσσαλίας συνοδεύονται από παρουσίαση ρowerpoint. 
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ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

Τα δημοτικά τραγούδια είναι δημιούργημα των αγροτικών κοινωνιών και εκ-
φράζουν τα βιώματα, τις ιδέες και τα συναισθήματα του λαού. 

Τα δημοτικά τραγούδια έχουν μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Ανάλογα με τα θέμα-
τά τους χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
α) σε αυτά που αναφέρονται σε διάφορες εκδηλώσεις της ζωής (νυφιάτικα, 

νανουρίσματα, παιδικά, της ξενιτιάς, μοιρολόγια, εργατικά κ.ά.), 
β) στα ιστορικά, στα οποία ανήκουν όσα αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα ή 

σε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, όπως τα ακριτικά και τα κλέφτικα, και 
γ) στις παραλογές, που είναι αφηγηματικά τραγούδια με θέμα δραματικές περι-

πέτειες της ζωής, αληθινές ή φανταστικές. 

Χαρακτηριστικά των δημοτικών τραγουδιών 
– Τα περισσότερα δημοτικά τραγούδια είναι λυρικά, γιατί εκφράζουν συναισθήμα-

τα. Τα ακριτικά και οι παραλογές είναι επικολυρικά, γιατί περιλαμβάνουν και 
αφηγηματικά μέρη, με περιπέτειες και ηρωικά κατορθώματα. 

– Ο μύθος τους είναι τυπικός και παρουσιάζεται με ελλειπτικότητα και οικονομία. 
– Οι ήρωες διαγράφονται σχηματικά, με προβολή του κύριου χαρακτηριστικού 
τους. Δεν ξεχωρίζουν ως ιδιαίτεροι χαρακτήρες, αλλά είναι μάλλον αντιπροσω-

πευτικοί τύποι που εκφράζουν το ιδανικό της ομάδας. 
– Εμπνέονται τα θέματά τους από τη φύση και την κοινωνική ζωή. 
– Ο τόπος είναι συμβατικός, ακόμα και αν προσδιορίζεται. Το ίδιο και ο 
χρόνος, που ακολουθεί απλώς την περιοδικότητα των φυσικών φαινομένων. 
– Εκφράζουν στενή σχέση του ανθρώπου με τη φύση, κάτι που φαίνεται ιδιαίτε-

ρα από τη συχνή χρήση της προσωποποίησης. 

Τεχνική 
– Ο πιο συνηθισμένος στίχος των δημοτικών τραγουδιών είναι ο ιαμβικός δεκαπε-

ντασύλλαβος, χωρίς ομοιοκαταληξία. 
– Στο λεξιλόγιο κυριαρχεί το ουσιαστικό και το ρήμα, που χαρίζουν κίνηση και 

ζωντάνια στο λόγο. Ζωντάνια δίνει και ο διάλογος, που είναι απαραίτητο στοι-
χείο του δημοτικού τραγουδιού. 

– Τα πιο συχνά σχήματα λόγου είναι η επανάληψη, η αντίθεση, η υπερβολή, η 
προσωποποίηση και η μεταφορά. Πολύ συχνά προσωποποιούνται στοιχεία της 

φύσης, ζώα, πουλιά. 
– Ορισμένα από τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο λαϊκός ποιητής είναι πανάρχαια, 

όπως για παράδειγμα το πουλί. Στο δημοτικό μας τραγούδι, το πουλί είναι ένα 
πολύ συνηθισμένο αισθητικό μέσο και παρουσιάζεται όταν έχει να φανερωθεί ή 
να ειπωθεί κάτι το πολύ σημαντικό. 

Από πολύ παλιά ο άνθρωπος πρόσεξε το πουλί και το ζήλεψε. Το ζήλεψε γιατί 
αυτό είχε δυο από τις βασικές ιδιότητες που τόσο λαχταρούσε να έχει ο άνθρω-
πος: τη γρήγορη και την ανεμπόδιστη μετακίνηση και το πέταγμα πάνω στα ψη-
λά. Οι δυο αυτές ιδιότητες, στη φαντασία του απλοϊκού ανθρώπου, κάνουν το 
πουλί να συνδέεται με τη φύση πολύ στενά και να κατέχει τα μυστικά και τη 
σοφία της. Γι' αυτό στην αρχαία Ελλάδα, όπως βέβαια και σε άλλους λαούς, το 
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πουλί ήταν συνηθισμένο μέσο ποιητικής και προ πάντων μαντικής έκφρασης, 
σαν «οιωνός» , που έλεγε τα μελλούμενα. 
 Στο τραγούδι του νεκρού αδερφού το πουλί είναι που παρουσιάζεται, και με 

την ανθρώπινη λαλιά του, προϊδεάζει την ανύποπτη Αρετή για το ότι ο αγαπη-
μένος της αδερφός που την πηγαίνει στο σπίτι τους είναι ένας βρικόλακας!  

 Στο τραγούδι για το γεφύρι της Άρτας, το πουλί πάλι είναι κείνο που, σαν εκ-
πρόσωπος εδώ της ίδιας της Φύσης, δίνει τη φοβερή της παραγγελία στον 
πρωτομάστορα: 
«Αν δε στοιχειώσετ' άνθρωπο, γιοφύρι δε στεργιώνει» 

– Ένα άλλο στοιχείο των δημοτικών τραγουδιών είναι η κατάρα. Η κατάρα δεν 
ήτανε ένα από τα ψυχρά και άψυχα σύμβολα, που τα βρίσκει κανείς παραπετα-
μένα εδώ κι εκεί στην έρημη και φυλακισμένη εποχή μας παρά είχε ζωή. Δεν 
ήτανε λόγια μονάχα, χτυπητότερα βέβαια από τ' άλλα, πάντα όμως λόγια, παρά 
ήτανε επίσημη και συμβολική πράξη, που έφερνε στη μέση τη θεία δύναμη. 
Όποιος καταριότανε, 
πίστευε πως παίρνει 
πια ο Θεός απάνω του 
την τιμωρία του φταί-
χτη, του ανθρώπου 
δηλαδή που τον αδί-
κησε. Φυσικό λοιπόν 
οι άνθρωποι να μην 
την έχουν την κατάρα 
κάθε λίγο και στιγμή 
στο στόμα τους, να 
νοιώθουν κάποιο δι-
σταγμό προτού κατα-
ραστούνε, όμως ακό-
μη φυσικότερο, μια 
και ξεστόμισαν την 
κατάρα, να μη μετα-
νιώνουν εύκολα την 
άλλη στιγμή, γιατί η 
μετάνοιά τους θα έ-
μοιαζε κάπως και μ' 
εμπαιγμό στο Θεό, 
που λίγο πριν τον 
φώναξες να σε βοη-
θήσει στη σκληρότερη 
ανάγκη σου. 
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ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ 
Μάνα με τους εννιά σου γιους και με τη μια σου κόρη, 
την κόρη τη μονάκριβη την πολυαγαπημένη, 
την είχες δώδεκα χρονώ κι ήλιος δε σου την είδε! 
Στα σκοτεινά την έλουζε, στ' άφεγγα τη χτενίζει, 
στ' άστρι και τον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά της. 
Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα, 
να πάρουνε την Αρετή πολύ μακριά στα ξένα. 
Οι οχτώ αδερφοί δε θέλουνε κι ο Κωσταντίνος θέλει. 
«Μάνα μου, κι ας τη δώσομε την Αρετή στα ξένα, 
στα ξένα κει που περπατώ, στα ξένα που πηγαίνω, 
αν πάμ' εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην περνούμε. 
- Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, μ' άσκημα απιλογήθης. 
Κι α μόρτει, γιε μου, θάνατος, κι α μόρτει, γιε μου, αρρώστια, 
κι αν τύχει πίκρα γή χαρά, ποιος πάει να μου τη φέρει; 
- Βάλλω τον ουρανό κριτή και τους αγιούς μαρτύρους, 
αν τύχει κι έρτει θάνατος, αν τύχει κι έρτει αρρώστια, 
αν τύχει πίκρα γή χαρά, εγώ να σου τη φέρω». 
 

Και σαν την επαντρέψανε την Αρετή στα ξένα, 
κι εμπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνες οργισμένοι 
κι έπεσε το θανατικό, κι οι εννιά αδερφοί πεθάναν, 
βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο. 
Σ' όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ' όλα μοιρολογιόταν, 
στου Κωσταντίνου το μνημειό ανέσπα τα μαλλιά της. 
«Ανάθεμά σε, Κωσταντή, και μυριανάθεμά σε, 
οπού μου την εξόριζες την Αρετή στα ξένα! 
το τάξιμο που μου 'ταξες, πότε θα μου το κάμεις; 
Τον ουρανό 'βαλες κριτή και τους αγιούς μαρτύρους, 
αν τύχει πίκρα γή χαρά, να πας να μου τη φέρεις». 
Από το μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα, 
η γης αναταράχτηκε κι ο Κωσταντής εβγήκε. 
Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ' άστρο χαλινάρι, 
και το φεγγάρι συντροφιά και πάει να της τη φέρει. 
 
Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του. 
Βρίσκει την κι εχτενίζουνταν όξου στο φεγγαράκι. 
Από μακριά τη χαιρετά κι από κοντά της λέγει: 
«Άιντε, αδερφή, να φύγομε, στη μάνα μας να πάμε. 
- Αλίμονο, αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη η ώρα; 
Αν ίσως κι είναι για χαρά, να στολιστώ και να 'ρθω, 
κι αν είναι πίκρα, πες μου το, να βάλω μαύρα να 'ρθω. 
- Έλα, Αρετή, στο σπίτι μας, κι ας είσαι όπως και αν είσαι». 
- Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. 
 

Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια κιλαηδούσαν, 
δεν κιλαηδούσαν σαν πουλιά, μήτε σαν χελιδόνια, 



 23 

μόν' κιλαηδούσαν κι έλεγαν ανθρωπινή ομιλία: 
«Ποιος είδε κόρην όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος! 
- Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια; 
- Πουλάκια είναι κι ας κιλαηδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε». 
Και παρεκεί που πάγαιναν κι άλλα πουλιά τούς λένε: 
«Δεν είναι κρίμα κι άδικο, παράξενο μεγάλο, 
να περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους! 
- Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια; 
πως περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους. 
- Απρίλης είναι και λαλούν και Μάης και φωλεύουν. 
- Φοβούμαι σ', αδερφάκι μου, και λιβανιές μυρίζεις. 
- Εχτές βραδίς επήγαμε πέρα στον Αί-Γιάννη, 
κι εθύμιασέ μας ο παπάς με περισσό λιβάνι». 
Και παρεμπρός που πήγανε, κι άλλα πουλιά τούς λένε: 
«Για ιδές θάμα κι αντίθαμα που γίνεται στον κόσμο, 
τέτοια πανώρια λυγερή να σέρνει ο πεθαμένος!» 
Τ' άκουσε πάλι η Αρετή κι εράγισε η καρδιά της. 
«Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τι λένε τα πουλάκια; 
- Άφησ', Αρέτω, τα πουλιά κι ό,τι κι α θέλ' ας λέγουν. 
- Πες μου, πού είναι τα κάλλη σου, και πού είν' η λεβεντιά σου, 
και τα ξανθά σου τα μαλλιά και τ' όμορφο μουστάκι; 
- Έχω καιρό π' αρρώστησα και πέσαν τα μαλλιά μου». 
 

Αυτού σιμά, αυτού κοντά στην εκκλησιά πρoφτάνoυν. 
Βαριά χτυπά τ' αλόγου του κι απ' εμπροστά της χάθη. 
Κι ακούει την πλάκα και βροντά, το χώμα και βοΐζει. 
Κινάει και πάει η Αρετή στο σπίτι μοναχή της. 
Βλέπει τους κήπους της γυμνούς, τα δέντρα μαραμένα 
βλέπει το μπάλσαμο ξερό, το καρυοφύλλι μαύρο, 
βλέπει μπροστά στην πόρτα της χορτάρια φυτρωμένα. 
Βρίσκει την πόρτα σφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα, 
και τα σπιτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. 
Κτυπά την πόρτα δυνατά, τα παραθύρια τρίζουν. 
«Αν είσαι φίλος διάβαινε, κι αν είσαι εχτρός μου φύγε, 
κι αν είσαι ο Πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω, 
κι η δόλια η Αρετούλα μου λείπει μακριά στα ξένα. 
- Σήκω, μανούλα μου, άνοιξε, σήκω, γλυκιά μου μάνα. 
- Ποιος είν' αυτός που μου χτυπάει και με φωνάζει μάνα; 
- Άνοιξε, μάνα μου, άνοιξε κι εγώ είμαι η Αρετή σου». 
Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν κι απέθαναν κι οι δύο. 
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Το γεφύρι της Άρτας 

 

Μέχρι και σήμερα όταν το περνούν οι Αρτινοί, το γεφύρι της Άρτας χαμηλώνουν τη φωνή και τα 
μάτια αποδίδοντας φόρο τιμής στην Πρωτομαστόρισσα που με τη θυσία της αλλά και την αλλαγή των 
κατάρων της σε ευχές πρόσφερε στους προγόνους τους ότι πιο απαραίτητο για την επιβίωση και την 
ευμάρειά τους: το Γεφύρι, που ενώνει τις δύο όχθες του Άραχθου κι όχι μόνο. 

Το Γεφύρι της Άρτας ενώνει το παρελθόν της Άρτας με το παρόν της και ελπίζουμε και με το 
μέλλον της. Σύμβολο 2.000 χρόνων που στέκεται αγέρωχο, αν και πολλές φορές πληγωμένο τόσο 
από τον ίδιο τον ορμητικό ποταμό όσο κι από τις πρόσκαιρες ανάγκες που προσπάθησαν να καλύ-
ψουν οι κατακτητές της Άρτας - Τούρκοι και Γερμανοί- το φράγμα που φτιάχτηκε λίγο παραπάνω για 
να εξυπηρετήσει τις νέες ανάγκες και παραλίγο να το καταστρέψει εντελώς όταν η πεσμένη στάθμη 
του νερού φανέρωσε στον ζημιογόνο ατμοσφαιρικό αέρα τα αρχαία ξύλινα πέλματά του και τέλος τη 
στενομυαλιά κάποιων δημοσίων υπαλλήλων, που εισηγούνταν τη δεκαετία του '30 το γκρέμισμά του, 
αφού δεν ήταν πλέον λειτουργικό! 

Το Γεφύρι της Άρτας παρ’ όλους τους «εχθρούς» του επέζησε, και σίγουρα κυρίαρχο ρόλο έπαι-
ξαν οι ευχές της όμορφης γυναίκας του Πρωτομάστορα: 

«Αν τρέμουν τ' άγρια βουνά, να τρέμει το γιοφύρι 
κι αν πέφτουν τ' άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες». 

Δεν ήταν όμως αυτά τα πρώτα λόγια της τραγικής γυναίκας όταν κατάλαβε ότι οι μάστορες και 
κυρίως ο Πρωτομάστορας άντρας της εκμεταλλευόμενοι στυγνά την αγάπη που του είχε την ξεγέλα-
σαν στέλνοντας την στα έγκατα της κεντρικής καμάρας του Γεφυριού να αναζητήσει τάχα το χαμένο 
δαχτυλίδι του γάμου τους: 

«Ως τρέμει το καρυόφυλλο, να τρέμει το γιοφύρι 
κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες». 

Με το χτίσιμο της γυναίκας του Πρωτομάστορα στα θεμέλια πραγματώθηκε η θυσία που απαιτού-
σαν τα στοιχειά του ποταμού προκειμένου να επιτρέψουν στους ανθρώπους να επέμβουν και να γε-
φυρώσουν τις δύο όχθες του ορμητικού Άραχθου. 

Ο θρύλος του Γεφυριού της Άρτας έκανε το πέτρινο πέρασμα γνωστό στα πέρατα της οικουμένης 
με αρωγό το τραγούδι που η δημοτική μούσα έβαλε στα χείλη των ανθρώπων. 

Αλλά και η ίδια η εικόνα του Γεφυριού έχει κοσμήσει πίνακες, κεντήματα, χαλκογραφίες, νομί-
σματα και ξυλόγλυπτα κάνοντας το αθάνατο και προσφέροντας του μια θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα 
θρυλικά ελληνικά μνημεία. 
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ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 
 

Σαράντα πέντε μάστορες και εξήντα μαθητάδες 
Γιοφύρι ν εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι . 
Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. 
Μοιρολογούν οι μάστοροι και κλαίν’ οι μαθητάδες 
-Αλίμονο στους κόπους μας, κρίμα στις δούλεψες μας, 
ολημερίς να χτίζουμε το βράδυ να γκρεμιέται 
Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι, 
δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σαν χελιδόνι, 
παρά εκελάηδε κι έλεγε ανθρώπινη λαλίτσα: 
-Α δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει,  
και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, 
παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, 
πο’ ’ρχεται αργά τ’ αποταχύ και πάρωρα το γιόμα 
Τ’ άκουσ’ ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει. 
Πιάνει μηνάει της λυγερής με το πουλί τ’ αηδόνι: 
Αργά ντυθεί, αργά αλλαχτεί, αργά να πάει το γιόμα, 
αργά να πάει και να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι 
Και το πουλί παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε: 
«Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας το γιόμα, 
γοργά να πας και διαβείς της Άρτας το γιοφύρι». 
Να τηνε κι’ εξανάφανεν από την άσπρη στράτα. 
Την είδε ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. 
Από μακριά τους χαιρετά κι από κοντά τους λέει: 



 26 

-Γεια σας χαρά σας μάστοροι κι εσείς οι μαθητάδες, 
μα τι έχει ο πρωτομάστορας κι είναι βαργιωμισμένος; 
-Το δαχτυλίδι το’ ’πεσε στην πρώτη την καμάρα, 
και ποιος να μπει και ποιος να βγει το δαχτυλίδι να ’βρει; 
-Μάστορα μην πικραίνεσαι κι εγώ να πά’ σ’ το φέρω, 
εγώ να μπω κι εγώ να βγω, το δαχτυλίδι να ’βρω. 
Μήδε καλά κατέβηκε, μηδέ στη μέση επήγε. 
-Τράβα καλέ μ’ τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα, 
τι όλον τον κόσμο ανάγειρα και τίποτες δεν ήβρα. 
Ένας πηχάει με το μυστρί κι άλλος με τον ασβέστη, 
παίρνει κι ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο. 
-Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας. 
Τρεις αδερφάδες ήμαστε κι οι τρεις κακογραμμένες, 
μια ’χτίσε το Δούναβη, κι άλλη το Αφράτη 
εγώ η πιο στερνότερη της Άρτας το γιοφύρι. 
Ως τρέμει το καρυόφυλλο να τρέμει το γιοφύρι, 
ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες. 
-Κόρη τον λόγο άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε, 
τι έχεις μονάκριβο αδερφό, μη λάχει και περάσει. 
Κι αυτήν τον λόγο άλλαξε κι άλλη κατάρα δίνει: 
- Αν τρέμουν τ’ άγρια βουνά να τρέμει το γιοφύρι. 
Ως πέφτουν τ΄ άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες, 
τ’ έχω αδερφό στην ξενιτιά, μη λάχει και περάσει. 
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Ιφιγένεια εν Αυλίδι 

Κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλυται-
μνήστρας. Σύμφωνα με το μύθο, ο ελληνι-
κός στρατός που ήταν συγκεντρωμένος στην 
Αυλίδα, δεν μπορούσε να αποπλεύσει εναντί-
ον της Τροίας λόγω άπνοιας. Ο λόγος οφει-
λόταν στην οργή της θεάς Άρτεμης κατά του 
Αγαμέμνονα, ο οποίος κυνηγώντας στο άλ-
σος της σκότωσε το ιερό της ελάφι. 

Ο μάντης Κάλχας, ο οποίος ακολουθούσε 
τους Έλληνες στην εκστρατεία, προφήτευσε 

ότι θα έπνεε ούριος άνεμος, εάν θυσιαζόταν η κόρη του αρχιστράτηγου Αγαμέ-
μνονα Ιφιγένεια, για να εξιλεωθεί η οργισμένη 
θεά. Ο φιλόδοξος Αγαμέμνονας, μπροστά στο 
φοβερό δίλημμα να ματαιώσει την εκστρατεία 
για να σώσει την κόρη του, αποφασίζει – ύ-

στερα από τις προτροπές του Μενελάου και του Οδυσσέα – να παραγγείλει στη 
γυναίκα του Κλυταιμνήστρα να μεταβεί με την κόρη τους στην Αυλίδα, προκειμέ-
νου να την παντρέψουν με το πρωτοπαλίκαρο των Ελλήνων Αχιλλέα. 

Μάνα και κόρη, όταν έφτασαν στην Αυλίδα και πληροφορήθηκαν τις πραγματικές 
προθέσεις του Αγαμέμνονα, τον ικέτευαν να εγκαταλείψει τα φιλόδοξα σχέδιά του 
και να λυπηθεί την κόρη του. Αλλά μπροστά στη δική του επιμονή, η Ιφιγένεια προ-
σφέρεται να θυσιαστεί για την τιμή της Ελλάδας («Ιφιγένεια η εν Αυλίδι»). 

Η θεά Άρτεμη τότε παρεμβαίνει κατά θαυμαστό τρόπο. Μ’ ένα σύννεφο άρπαξε 
τη βασιλοπούλα και τη μετέφερε στη μακρινή χώρα 
των Ταύρων, αφήνοντας στη θέση της ένα ελάφι 
(«Ιφιγένεια η εν Ταύροις»). Στην Ταυρίδα έγινε 
ιέρεια σε ναό της θεάς, όπου σύμφωνα με τα βαρβα-
ρικά έθιμα γίνονταν ανθρωποθυσίες. 

Μετά το τέλος του τρωικού πολέμου, ο Αγαμέμνονας 
επιστρέφει στις Μυκήνες όπου η Κλυταιμνήστρα 
παίρνει την εκδίκησή της βάζοντας τον εραστή της τον 
Αίγισθο να τον σκοτώσει, στη συνέχεια  ακολουθεί  η 
εκδίκηση  για τον θάνατό του από τον γιο του 
Ορέστη, ο οποίος με τη σειρά του σκοτώνει τη μητέ-
ρα του και τον Αίγισθο, και κυνηγημένος από τις τύ-
ψεις (Ερινύες) ως μητροκτόνος καταφεύγει στο μα-
ντείο των Δελφών και ζητά χρησμό. Ο Απόλλωνας, διά 
στόματος Πυθίας, του δίδει εντολή να μεταβεί στη χώ-

ρα των Ταύρων, να αρπάξει το ξόανο της Άρτεμης και να το μεταφέρει στην Ατ-
τική. 

Η θυσία της Ιφιγένειας, Απουλικός 
κρατήρας, 370-350 π.Χ., Λονδίνο, 
Βρετανικό Μουσείο. 

Ιφιγένεια. Anselm Feuerbach, Λάδι 
σε μουσαμά (1862). 
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Ο Ορέστης υπακούει στην προσταγή του θεού και 
μεταβαίνει πράγματι στην Ταυρίδα με τον εξάδελφό 
του Πυλάδη, που του συμπαραστέκεται σαν αδελ-
φικός φίλος και τον συντροφεύει. Εκεί οι δύο νέοι 
συλλαμβάνονται και οδηγούνται στο ναό για θυσία. 
Όμως, ο Ορέστης αναγνωρίζει στο πρόσωπο της 
Ιέρειας την αδελφή του, η οποία κατορθώνει να 
εξαπατήσει το βασιλιά Θόαντα και να αποδράσουν 
και οι τρεις, συναποκομίζοντας και το ξόανο της 
θεάς. Η Ιφιγένεια κατέφυγε στον αττικό δήμο της 
Βραυρώνος και πέθανε ως ιέρεια στο ναό της Βραυ-
ρωνίας Αρτέμιδος. 

Ο παραπάνω μύθος, ο οποίος αξιοποιήθηκε από 
τους τραγικούς, προέρχεται από τα κύπρια έπη του 
Στασίνου (8ος αι. π.Χ.). 

Κατά την αρχαϊκή εποχή ο μύθος της Ιφιγένειας είναι ακόμη άγνωστος. Μόνο το 
δράμα στην Αττική και ιδιαίτερα οι δύο σωζόμενες τραγωδίες του Ευριπίδη (Ιφι-
γένεια η εν Αυλίδι και Ιφιγένεια η εν Ταύροις) έκαναν πολύ γνωστό τον μύθο και 
δημιούργησαν καλλιτεχνικά ερεθίσματα, που φτάνουν μέχρι σήμερα. Ποιητές και 
καλλιτέχνες όλων των εποχών εμπνεύστηκαν από τον μύθο της Ιφιγένειας, ο ο-
ποίος διακρίνεται για την έντονη τραγικότητά του. Τραγωδία με τον τίτλο «Ιφιγέ-
νεια εν Ταύροις» συνέγραψε και ο Γκαίτε, ένα από τα κλασικότερα έργα του. 

 

"H θυσία της Ιφιγένειας", έργο του 
Giovanni Battista Tiepolo (18ος 
αιώνας). 

Ιφιγένεια ΙΙ. Anselm Feuerbach, Λάδι σε μουσαμά (1871). 
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Της Άρτας το γεφύρι... (Φύλλο εργασίας) 
Το πολυθρύλητο γεφύρι της Άρτας είναι και χιλιοτραγουδισμένο. Ας συμπληρώ-
σουμε τις λέξεις που λείπουν οι οποίες, είναι όλες «λέξεις-κλειδιά» στην εξέλιξη 
της πλοκής των στίχων. 

 

Σαράντα πέντε μάστοροι κι __________________ (1) μαθητάδες 
γιοφύρι εθεμέλιωσαν στης __________________ (2) το ποτάμι. 
Ολημερίς το __________________ (3), το βράδυ εγκρεμιζόταν. 
Μοιρολογιούν οι μάστοροι και __________________ (4) οι μαθητάδες: 
“__________________ (5) στους κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας, 
ολημερίς να χτίζουμε το βράδυ να γκρεμιέται.” 
Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στο __________________ (6), 
δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σαν __________________ (7), 
παρά εκελάηδε κι έλεγε __________________ (8) φωνίτσα: 
“Αν δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε __________________ (9), 
και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, 
παρά του __________________ (10) την όμορφη γυναίκα, 
που έρχεται αργά τ’ αποταχύ και πάρωρα το γιόμα. 
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Τι σημαίνει η λέξη γέφυρα; 
   Ετυμολογία 

Γέφυρα: Ενδεχομένως, η λέξη "Γέφυρα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ύδωρ".  

Προέρχεται από: 

• 1. γαία + φύρω ( = ανακατεύω, αναμειγνύω)  

• 2. γη + επι + ύδωρ 

Παρακάτω βλέπουμε τις ερμηνείες της  λέξης «γέφυρα». Σχημάτισε 

προτάσεις για κάθε κατηγορία: 

1. Κατασκευή που επιτρέπει το πέρασμα ανθρώπων, οχημάτων κ.λπ. πάνω 
από ποτάμια, θαλάσσια στενά κ.λπ. 

 

 

 

2. (μεταφορικά) Οτιδήποτε γεφυρώνει τις διαφορές ή τις διαφωνίες μεταξύ 
ανθρώπων, ομάδων, κρατών κ.λπ. 

 

 

 

3. (οδοντιατρική) Κατασκεύασμα με ελάσματα και γεφυρώματα που τοποθετεί-
ται στα σημεία της οδοντοστοιχίας που λείπουν ένα ή περισσότερα δόντια 

 

 

 

4. Το υπερυψωμένο επίπεδο ενός πλοίου πάνω από το κατάστρωμά του, 
όπου βρίσκονται τα συστήματα διακυβέρνησής του 

 

 

 

5.  (γυμναστική) Άσκηση κατά την οποία το σώμα του ασκούμενου λυγίζει 
προς τα πίσω και τα χέρια ακουμπούν στο δάπεδο, ώστε ο κορμός να 
σχηματίζει γέφυρα 

 

 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nuvola_apps_bookcase.png
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nuvola_apps_bookcase.png
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Συγγενικές λέξεις με τη λέξη γέφυρα 
• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

 

Σύνθετα

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________ 

• ______________________ 

• ______________________ 

• ______________________ 

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________  

• ______________________ 

• ______________________ 

• ______________________ 

Κλίση 
Πτώση Ενικός Πληθυντικός 

Ονομαστική   

Γενική   

Αιτιατική   

Κλητική   

 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nuvola_apps_noatun.png
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nuvola_apps_noatun.png
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nuvola_apps_noatun.png
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nuvola_apps_noatun.png
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Capitello_modanatura_mo_01.svg
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Capitello_modanatura_mo_01.svg
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ – ΓΝΩΜΙΚΑ 

  Το χαμγελο εναι η γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους. 

  Το χαμγελο εναι μια γέφυρα που ρίχνουμε στη ζωή για να ενώσει τα διε-

στώτα. 

  Η γέφυρα μεταξύ αγάπης και κατανόησης είναι η επικοινωνία. 

  Χτστε για τον αντπαλ σα μια χρυσ γέφυρα για να υποχωρήσει. 

   «Το πιο δύσκολο στη ζωή, είναι να μάθεις ποιες γέφυρες να περάσεις και 

ποιες να κάψεις.» 

Laurence J Peter, 1919-1990, Καναδός συγγραφέας & εκπαιδευτικός 

   Μην περνάς τη γέφυρα πριν φτάσεις σ' αυτήν. (Αγγλική παροιμία) 

   Άλλος δε βρίσκει γέφυρα να περάσει, άλλος δε βρίσκει νερό να πιει.   
(Τούρκικη Παροιμία) 

   Μην κόβεις τις γέφυρες εκτός αν έχεις βάρκα. 
 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

• Ποιά είναι η μικρότερη γέφυρα στον κόσμο; 

____________________________________________ 

• Αυτό το γράμμα το σχηματίζουν πολλά ποτάμια. 

____________________________________________ 

• Γεννιέται στο βουνό, πεθαίνει στο γιαλό. 

____________________________________________ 

• Έχει πόλεις χωρίς σπίτια, έχει δάση χωρίς δέντρα, έχει ποτάμια χωρίς ψάρια. 

____________________________________________ 

• Σε ποιο πράγμα διαφέρουν οι πέτρες που είναι στα ποτάμια από τις άλλες; 

____________________________________________ 

• Τα ψάρια ζουν έξω από τη θάλασσα; 

____________________________________________ 
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"Δυο κατσίκες σ' ένα γεφύρι" 
Δυο κατσίκες ανταμώθηκαν μια φορά επάνω σ’ 

ένα στενό γεφύρι. 
Η μία είπε: 
- Κάμε τόπο να περάσω εγώ! 
- Εσύ να πας πίσω και ν’ αφήσεις να περάσω εγώ 
πρώτα, αποκρίθηκε η άλλη θυμωμένη. 
- Πώς είπες; φώναξε η πρώτη. Εγώ να κάμω τόπο να περάσεις εσύ; Είσαι στα 
σωστά σου; 
- Έτσι; φώναξε τότε η άλλη. Δοκίμασε λοιπόν να περάσεις! 

Το μάλωμα βάσταξε αρκετή ώρα με πολύ πείσμα. Τέλος χύθηκαν η μία 
πάνω στην άλλη με μεγάλη ορμή. Χτυπούσαν τα κέρατά τους άγρια και θυμω-
μένα. Αλλά το γεφύρι ήταν στενό και γκρεμίστηκαν κι οι δυο τους. Κάτω ήταν 
ποτάμι με βαθιά νερά. Οι δυο κατσίκες θα πνίγονταν χωρίς άλλο. 

Για καλή τους όμως τύχη, τις είδε ο βοσκός, έτρεξε και με πολλά βάσανα 
κατόρθωσε να τις γλυτώσει. 

Από το βιβλίο «Ιστορίες», Αναγνωστικό Β’ Δημοτικού 
 

"Ο Βάϊος και το ποτάμι" 
Το σπίτι του Βάιου είναι σ’ ένα βουνίσιο συνοικισμό κοντά στο ποτάμι∙ ένα 

ποτάμι με μικρούς καταρράχτες και αφρισμένα νερά. Ένα ξύλινο γεφύρι ενώ-
νει το συνοικισμό με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Για να πάει σχολείο, ο Βάιος περνάει το γεφύρι δυο φορές την ημέρα. Του 
αρέσει να κοντοστέκεται στη μέση του γεφυριού και να κοιτάζει αυτό το ολο-
ζώντανο πράμα που κατρακυλάει ασταμάτητα. Στ’ αυτιά του σαν να φτάνει ένα 
τραγούδι που λένε στον τόπο του, ανακατεμένο με το τραγούδισμα του νερού∙ 

Ποτάμι που λιγόστεψε, 
Ποτάμι, γύρνα πίσω … 

Άμα βρέχει πολύ ή λιώνουν τα χιόνια στα βουνά, το ποτάμι αγριεύει και ο 
γεφύρι τρέμει. Σε μεγάλη κοσμοχαλασιά, τα φουσκωμένα νερά το παίρνουν το 
γεφύρι. Να, όπως χτες βράδυ που άνοιξαν οι καταρράχτες τ' ουρανού. 

Σήμερα είναι πάλι μια καλοσυνάτη μέρα και τα παιδιά δώθε από το ποτάμι 
έχουν μαζευτεί στο σχολείο. Χτυπά το κουδούνι, μπαίνουν στην τάξη και ο 
δάσκαλος ρωτά: 

Παιδιά, ήρθε ο Βάιος; 
Όχι, κύριε. Μπορεί να κόπηκε πάλι το γεφύρι τη νύχτα. 
Ο δάσκαλος κοιτάζει πέρα κατά το ποτάμι. Ψυχή δε φαίνεται πουθενά. 
 

 



 36 

Το Παιδί του Γεφυριού: Κυπριακό Παραμύθι  
Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας άνθρωπος που 

είχε έναν υπηρέτη. Ότι του έλεγε έκαμνε, ήταν έμπι-
στος πολλά. Ο άνθρωπος όμως τούτος, ο άρχοντας, 
δεν έκαμνε παιδί. Έκαμνε τάματα στους αγίους, έκα-
μνε ελεημοσύνες, πολλά καλά, βοηθούσε τα ορφανά, 
τες χήρες, του γέρους... 

Ήταν ένας ποταμός κοντά στο χωριό τους. Άμα 
έβρεχε, κατέβαινε ο ποταμός, ορμητικός, πλατύς, και 
δεν μπορούσαν οι ανθρώποι να τον περάσουν, περί-
μεναν μέχρι να ησυχάσει και μετά. Λέει ο άνθρωπος 
μέσα του: 
- Θα κτίσω κι ένα γιοφύρι να περνούν τα πλάσματα, 
να πηγαίνουν στη δουλειά τους και ίσως μου πέμψει ο Θεός ένα παιδί. 

Πράγματι, έκτισε ένα μεγάλο γιοφύρι, ώσπου να χειμωνιάσει, ήταν τελειω-
μένο. Ότις κι ετελέψαν το κτίσιμο, λέγει στον υπηρέτη, τον μισθωτό του: 
- Να πας να μπεις κάτω από το γιοφύρι, ν' αγροικήσεις τι θα λαλούν εκείνοι 
που θα περνούν από πάνω. 

Ο υπηρέτης επήγε, ενέβην κι έκατσε κάτω από το γιοφύρι. Περνούσαν τα 
πλάσματα ένας - ένας κι έλεγαν: 
- Έκαμε πολλά καλά τούτος ο άνθρωπος, μα τούτο το γιοφύρι είναι το καλύ-
τερο πράγμα που μας έκαμε. Περνάς χαρά σου, μήτε να φοβηθείς τον ποταμό, 
μήτε τίποτε. Ο Θεός να του χαρίνει τη γυναίκα του και να του χαρίσει κι ένα 
παιδί. 

Πέρασε αρκετή ώρα, περνούσαν άλλοι, άλλοι, τα ίδια λαλούσαν, κι εύχο-
νταν υπέρ του ανθρώπου. Ύστερα ήρθαν τρεις - ήταν η Αγία Τριάδα. Ακού-
μπησαν πάνω στα κάγκελα του γιοφυριού και λαλεί η Αγία Τριάδα: 
- Για τούτο το καλό και για όλα τα καλά που έκαμε ο άνθρωπος τούτος θα του 
πέμψει ο Θεός ένα παιδί, που άμα γίνει πέντε χρονών, ότι πει θα γίνεται. 

Ο υπηρέτης άκουσε, φθόνησεν όμως η ψυχή του κι όταν νύχτωσε, αντί να 
πάει να πει στον αφέντη του τι άκουσε, πήγε και του είπεν άλλα: 

- Περνούσαν τα πλάσματα, στέκονταν κι έλεγαν: "Ε, και τούτος... έκτισε 
ένα γιοφύρι και νομίζει ότι είναι κάμποσος. Τούτα όλα που κάμνει είναι αππώ-
ματα, καμώματα και κάμποσες περιχάρισες". Δεν είπαν τίποτε καλό για σένα. 

Λυπήθηκε ο άνθρωπος, όμως δεν είπε τίποτε. Στο μεταξύ, έμπα μέρα, έ-
βγα μέρα, εγκαστρώθη η γυναίκα του. Ήρθε η ώρα γέννησε, πήραν το μωρό οι 
γειτόνισσες, το περιποιήθηκαν, το τύλιξαν και το έβαλαν στην κούνια. Φρόντι-
σαν και την μάνα του κι έφυγαν. Η γυναίκα κουρασμένη εκοιμήθη. Πάει τότε ο 

 

http://1.bp.blogspot.com/_c87TWaUxy1I/S2sIdpCNhDI/AAAAAAAAACg/y85fITs-z1w/s1600-h/KYPRIAKON+PARAMY8IN.jpg
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υπηρέτης, πιάνει το μωρό και το παίρνει έξω του χωριού, σε μια γυναίκα που 
ανάγιωνε τα μωρά, άμα πέθαινε η μάνα τους. Της λέει: 
- Πάρε τούτο το μωρό να το αναγιώσεις κι ότι δαπανήσεις κι ότι θέλεις θα σε 
πλωρώσω. Έβγαλε μάλιστα κι της έδωσε κι ένα πεντόλιρο. 
- Ε, μείνε ήσυχος, γιέ μου, εγώ αυτή τη δουλειά κάμνω. 
- Α! Να το φροντίζεις ώσπου να γίνει πέντε χρονών. 

Αφήνει το μωρό στη γυναίκα και πάει βουριτός πίσω στο σπίτι του αφεντι-
κού του. Πιάνει, έσφαξε μιαν όρνιθα, παίρνει το γαίμα της και το βάλει πάνω 
στα χείλη και στα στήθη και στα χέρια της λεχώνας. 

Σηκώνεται ο άντρας της λεχώνας το πρωΐ, πάει να δει το μωρό, δεν υπάρ-
χει μωρό. 
- Παναγία μου, Κυκκώτισσα μου! Μα τι έγινε το μωρό μας; 
- Έρχεται τότε ο υπηρέτης κοντά: 
- Μα τι έπαθες, αφέντη; 
- Παναγία μου, χάθηκε το μωρό! 
- Δεν βλέπεις, ά... φεντη πως το έφαγε η μάνα του; Δεν καταλαβαίνεις καθό-
λου ότι το έφαγε η γυναίκα σου; Δες, το έφαγε. Δες τα χείλη της, τα χέρια 
της, τα στήθη της... το έφαγε. 
- Γυρίζει ο καημένος ο άνθρωπος και λέει στη γυναίκα του που στο μεταξύ 
είχε ξυπνήσει από τες φωνές : 
- Τι έκαμες βρα; Έφαγες το μωρό μας, κόρη ασυγχώρητη; 

Η γυναίκα έμεινε με ενοικτό το στώμα. 
- Δεν καταλαβαίνω τίποτε. Για τ΄όνομα του Θεού και της Παναγίας, είναι δυ-
νατό να φάω το μωρό μου; Φώναζε, έκλαιε, δεν ήξερε τι να κάμει, ήταν για να 
πελλάνει. 

Έρχεται στο μεταξύ η Αστυνομία, την έπιασαν και την επήραν έτσι λεχώνα 
όπως ήταν στο νοσοκομείο κι άμα έγιανε την έβαλαν στη φυλακή. 
Ο καημένος ο άντρας της έμεινε μόνος του, δεν ήξερε τι να κάμει, ήθελε να 
ποθάνει από το μαράζι του. Πήγαινε κάθε μήνα στη φυλακή κι έβλεπε τη γυ-
ναίκα του. 

Όμως, να τους αφήκομεν τούτους και να πάμε στο παιδί. 
Έμπα μέρα, έβγα μέρα, έγινε πέντε χρονών. Πήγε ο υπηρέτης εκείνος, 

πλήρωσε τη γυναίκα που το έγλεπε, και πήρε το παιδί. Πήγε τότες και κάθισε 
απέναντι των σπιτιών του βασιλέα και λέει στο παιδί : 
- Να πεις να γίνει ένα σπίτι καλύτερο από το σπίτι του βασιλιά, επιπλωμένο 
όπως ένι τα πράγματα που έχει ο βασιλιάς. 
- Ε, να γίνει ένα σπίτι καλύτερο από το σπίτι του βασιλιά, είπε το παιδί. 

Πράγματι, έγινεν ένα παλάτι θαύμα, με τα πράγματα μέσα, ότι χρειαζόταν.  
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"Να πεις να΄χει ψωμιά, να πεις να΄χει λεφτά, να πεις να' χει...", πρόστασ-
σε συνέχεια εκείνος ο υπηρέτης και το παιδί έλεγε και γένονταν όλα. 
Μια μέρα ο υπηρέτης πήγε και ζήτησε την κόρη του βασιλιά. "Να μου δώκεις 
την κόρη σου, έχω και παράδες πολλούς, αμέτρητους, κι ότι θέλεις. Να τα 
σπίτια μου και τα πράγματα μου...". 

Του την έδωκε ο βασιλιάς και την πήρε στο σπίτι του. Ήταν όμως ένας 
σκυλόκακος... πήγαινε κι έπινε και μεθούσε κι έλεμνε την κόρη του βασιλιά 
μέρα - νύχτα. 

Μια νύχτα, ο υπηρέτης έλειπε πάλι, πήγε να πιει. Το παιδί σκέφτηκε: θα' 
ρθει πάλι τώρα και θ΄αντακώσει φωνές, θα πάω να κρυφτώ κάτω από την 
μονή". Μπήκε κάτω από τη μονή. Γύρω - γύρω η μονή είχε ρούχο (όπως τα 
σκλουβέρκα) ως κάτω χαμαί και δεν φαινόνταν. Ο υπηρέτης ήρθε τα μεσάνυ-
χτα μεθυσμένος, αρχίνησε τες φωνές, ενά κακό.... 
- Είσαι τέλεια πελλός, λαλεί του η βασιλοπούλα. Στο φρενοκομείο έπρεπε να 
σε πάρουν αντί να σε παντρέψουν μ΄ εμένα να με βασανίζεις. Φρενοκομείο ή-
θελες. 
- Φρενοκομείο εγώνι; Να' ξερες τι κατάφερα εγώνι! 

Και της είπε την ιστορία από την αρχή, όταν έκατσε κάτω από το γιοφύρι. 
Το παιδί στο μεταξύ αγροικούσε. 
- Ήμουν από κάτω ΄κει όταν ήρθαν τρία πλάσματα και είπαν ότι ο αφέντης 
μου θα κάμει ένα μωρό που άμα γινεί πέντε χρονών, ότι πει θα γένεται. Κι ό-
τις και γέννησεν πήγα κι πήρα το μωρό κι άλειψα τη μάνα του κάμποσο γαίμα 
της όρνιθας. Εγώ και ο άντρας της είπαμε πως το' φαγε, και την πήρε η Α-
στυνομία και την έβαλε στη φυλακή. Μετά από πέντε χρόνια, ανάλαβα το κο-
πελούδιν, κι είπε κι εγίνη τούτο το παλάτι. Γίνηκε το ένα, γίνηκε το άλλο. Ε-
γώνι τα κατάφερα μια χαρά κι εσούνι θα μου πεις πως είμαι πελλός;". 
Άμα κι άκουσε όλα τούτα, το παιδί εξέβην από την μονή και λέει του υπηρέτη: 
- Η μάνα μου είναι στη φυλακή κι ο κύρης μου μαραζώνει; Να γίνεις ένας σκύ-
λος αλυσοδεμένος! 

Ξαφνικά ο υπηρέτης έγινε ένας σκύλος αλυσοδεμένος κάτω στο πάτωμα, κι 
έλασσε. 

Λαλεί της κοπελούδας το παιδί: 
- Να πάεις στον κύρη σου, γιατί δεν είναι πλάσμαν τούτο και θα γενεί πάλι 
τούτος ο τόπος εδώ έρημος. 

Παίρνει τότε η κοπελούδα ότι είχε δικό της κι έφυγε. 
Λέει τότες το παιδί: 

- 'Οπως ήταν πριν χωράφι, χωράφι να γενεί πάλι τούτος ο τόπος. Εγίνη! 
Πιάνει τότε το σκύλο από την αλυσίδα κι ελάμνησε. 
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- Λάμνε, λάμνε, πήγε και βρήκε το χωριό του. Ρώτησε, βρήκε το σπίτι του, ε-
νέβην έσω, βρήκε τον κύρη του, λαλεί του: 
- Ίντα κάμνεις εδώ; 
- Ίντα να κάμω ο κακότυχος; Κλείω τη μοίρα μου. 
- Γιατί είσαι κακότυχος; 
- Έτσι κι έτσι πάθαμε. 
- Θωρείς τούτον το σκύλο; Είναι ο υπηρέτης σου. 
- Ο υπηρέτης μου; 
- Ναι, ήρθαν πάνω στο γιοφύρι τρία πλάσματα ενώ ο υπηρέτης σου ήταν από 
κάτω κι αγροίκαν. Αυτά τα τρία πλάσματα ήταν η Αγία Τριάδα κι είπε ότι θα 
κάμεις ένα μωρό που άμα γινεί πέντε χρονών, ότι πει θα γένεται. Κι έκαμες 
εμένα. Τούτος ο υπηρέτης, έσφαξε μια όρνιθα κι έχρισε τη μάνα μου γαίμα, 
τάχα πως μ' έφαγε. Και πού ένι η μάνα μου τώρα; 
- Ένι στην φυλακή. Λάμνε να πάμε να την εύρομεν. 
Σηκώνουνται, πήγαν και την ηύραν, λαλεί της ο άντρας της: 
- Δες το μωρό που έκαμες. 
- Το μωρό που έκαμα; Κυρι΄ελέησον, Παναγία μου Δέσποινα! 

Της είπαν κι εκείνης ότι έγινε, την έβγαλαν από τη φυλακή και πήγαν εις 
τα σπίτια τους. Τότε ο άνθρωπος εκείνος λέγει: 
- Έλεγε πως ήταν έμπιστος, και τόν επίστευα, μα δες κακό που μου΄καμε! Να 
τον Σκοτώσομε! 
- Όχι πατέρα, λαλεί του το παιδί, τώρα θα δεις, θα πω να χαθεί, να μην ευ-
ρεθεί πια. Α! Τούτος ο σκύλος να χαθεί να πάει στ΄άγρια όρη, να μην έρθει 
πια ποτέ στον κόσμο. 

Αμέσως χάθηκε ο σκύλος. 
Έμεινε ο άνθρωπος εκείνος με τη γυναίκα του και το παιδί τους κι επέρα-

σαν ζωή χαρισάμενη. 
Κυπριακό Παραμύθι. Καταγράφηκε από τον Χαράλαμπο Επαμεινώνδα 

 
 
αγρικούσε=άκουγε απτώματα=αρρώστιες, πελλάνει=τρελλάνει, ελάμνη-
σε=προχώρησε, βουριτός=τρεχάτος  
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Η ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ 
Μια φορά και ένα καιρό– τότε που ακόμα οι άνθρωποι ζούσαν με τους 

γίγανες μονιασμένοι – υπήρχε ένας γεναίος πολεμιστής στην Ιρλανδία του 
τον λέγανε Φινν. 

Ο Φινν ήταν από εκείνους τους πολεμιστές που είχαν αίμα γιγάντων και 
γι’αυτό ήταν ψηλός και τρομερός στη μάχη. Είχε πολεμήσει τους μαύρους 
πειρατές κι είχε βουλιάξει τα καράβια τους, είχε με εξυπνάδα ξεγελάσει τα 
μπλε ξωτικά του δάσους κι είχε κατατροπώσει τους ληστές των βουνών 
για να μπορεί η θεία του να περνάει από την οροσειρά και να πηγαίνει να 
τον βλέπει όποτε του έφτιαχνε κέηκ. 

Μια μέρα που περπατούσε στην ακτή κοντά στην παλιά γέφυρα του γί-
γαντα – η γιαγιά του η γιγάντισσα έλεγε ότι την είχε φτιάξει ο παππούς 
τους αλλά δεν την πίστευε και πολύ – ο Φινν είδε ένα κορίτσι να ατενίζει 
τη θάλασσα, τα μαύρα μαλλιά της να ανεμίζουν στον κρύο αέρα της Ιρ-
λανδίας και τη ρώτησε τί κάνει εκεί. 

- Κοιτάω τις ακτές της Σκωτίας – του είπε η κοπέλα δείχνοντας τη γη απέ-
ναντι. 

Την λέγανε Ούνα κι ο Φινν την αγάπησε με την πρώτη ματιά αν και ε-
κείνη τον αγάπησε με τη δεύτερη. Είχε φύγει από τη Σκωτία όταν σε μια 
μάχη με τον τρομερό γίγαντα πολεμιστή Μπεναντόνερ το χωριό της είχε 
καταστραφεί. Κουρασμένη από τις μάχες είχε περάσει τη γέφυρα του γί-
γαντα μια νύχτα κι είχε έρθει στην Ιρλανδία αλλά της έλειπε το σπίτι της 
και τα αλμυρά λιβάδια του χωριού της. 

Παντρευτήκανε μια μέρα δίπλα στη θάλασσα και ο Φινν της έφτιαξε ένα 
σπίτι με πέτρες γκρι και σταθερές για να μη τις παίρνει ο άγριος αέρας. 
Έφτιαξε το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας να βλέπει προς τις ακτές της 
Σκωτίας και τη γέφυρα του γίγαντα που οδηγούσε στο χωριό της αν και το 
χωριό της δεν ήταν πια εκεί. Κι ήταν ευτυχισμένοι. 

Ένα βράδυ που ο αγέρας φυσούσε λυσσασμένα γύρω από το μικρό γκρι 
σπιτάκι χτύπησε η πόρτα κι η Ούνα πήγε ανήσυχη να δει ποιος είναι γιατί 
η σούπα ήταν έτοιμη κι ο Φινν δεν είχε έρθει ακόμα. Άνοιξε τη βαριά πόρ-
τα κρατώντας το σπαθί της – γιατί οι ληστές είχαν πολλαπλασιαστεί στην 
ακτή εκείνα τα χρόνια – και είδε τον ξάδελφο της να την περιμένει. Είχε 
περάσει με κάθε προφύλαξη τη γέφυρα του γίγαντα για να την ειδοποιήσει 
ότι ο Μπεναντόνερ είχε ακούσει για τον γεναίο Φινν και δεν ανεχόταν να 
υπάρχει κι άλλος πολεμιστής με αίμα γιγάντων πιο ξακουστός από αυτόν. 
Λογάριαζε λοιπόν την άλλη μέρα να περάσει τη γέφυρα και να καλέσει τον 
Φινν σε μάχη. 

Η Ούνα ήξερε την καρδιά του Φινν και ήταν σίγουρη πως θα έλεγε ναι. 
Θυμόταν όμως η Ούνα πως ο Μπεναντόνερ είχε γονείς γίγαντες ενώ ο 
Φινν μόνο παππούδες και φοβόταν πως θα σκοτωθεί ο άντρας της στη μά-
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χη. Έδιωξε γρήγορα τον ξάδελφο της και έριξε στη σούπα βοτάνια τρομε-
ρά που θα κοιμίζανε και τους θεούς. Όταν ήρθε ο Φινν τον φίλησε στο 
μάγουλο και έκανε την άρρωστη για να μη φάει, εκείνος όμως μόλις τε-
λείωσε τη σούπα του κοιμήθηκε πάνω στο τραπέζι με τα ροχαλητά του τό-
σο δυνατά που τρέμανε οι πέτρες του σπιτιού. 

Γρήγορα – γρήγορα η Ούνα του ξύρισε τα πλούσια γένια και έφερε με 
κόπο στο σπίτι το ξύλινο παχνί των ζώων που το έστρωσε με σεντόνια ά-
σπρα κεντημένα για να μοιάζει με κούνια. Με μεγάλη προσπάθεια έβαλε 
τον Φινν μέσα. Άνοιξε το παλιό μπαούλο της γιαγιάς του Φινν με τα ανα-
μνηστικά της και του έβαλε το μωρουδιακό σκουφί του παππού του γίγα-
ντα και τα μωρουδιακά ρουχαλάκια και δίπλα άφησε την τεράστια πιπίλα. 
Κι αφού όλα ήταν έτοιμα κάθησε να περιμένει στο παράθυρο της κρεβατο-
κάμαρας. 

Τα ξημερώματα είδε τον τρομερό όγκο του Μπεναντόνερ να περνάει τη 
γέφυρα του γίγαντα, η γη να αντηχεί ρυθμικά στα βήματα του. Βγήκε 
στην πόρτα της κάνοντας ότι μόλις είχε ξυπνήσει. 

- Καλημέρα Ούνα, φώναξε ο Μπεναντόνερ 
- Καλή σου μέρα Μπεναντόνερ. Πώς κι από τα μέρη μας; 
- Έμαθα ότι παντρεύτηκες Ούνα και ήρθα να δώσω ένα μάθημα στον ά-
ντρα σου που διαλαλεί ότι έχει αίμα γιγάντων. 
- Δεν είναι ο άντρας μου εδώ – είπε η Ούνα σκουπίζοντας τα χέρια στην 
ποδιά της – μόνο ο γιος μας είναι μέσα και κοιμάται κι εκείνος έχει πάει για 
κυνήγι. 

Κάλεσε τον Μπεναντόνερ στο σπίτι που μπήκε μέσα σκυφτός για να μη 
χτυπάει το κεφάλι του στο ταβάνι. Κι όσο η Ούνα έφτιαχνε το τσάι του σε 
μία μεγάλη κατσαρόλα ο Μπεναντόνερ είδε το γιγάντιο μωρό που κοιμόταν 
στο παχνί. 

- Αυτός είναι ο γιος σου; ρώτησε την Ούνα. 
- Αυτός, είπε η Ούνα χωρίς να γυρίσει το κεφάλι της από την κατσαρόλα. 

Ο Μπεναντόνερ, βλέποντας τον τρομερό Φινν να κοιμάται και νομίζο-
ντας ότι είναι το μωρό του Φινν και της Ούνα δείλιασε γιατί σκέφτηκε ότι 
αν το μωρό είναι τόσο ψηλό και δυνατό τότε σίγουρα ο πατέρας πρέπει να 
είναι πραγματικός γίγαντας. Τρελός από φόβο βγήκε γρήγορα από το σπίτι 
κι έτρεξε προς τη Σκωτία – με κάθε βήμα κατέστρεφε και λίγο από τη γέ-
φυρα του γίγαντα για να είναι σίγουρο ότι ο τρομερός Φινν δε θα μπορού-
σε να τον ακολουθήσει. Γύρισε στη Σκωτία και για όλη του τη ζωή κοιτού-
σε τρομαγμένος προς τις ακτές της Ιρλανδίας, μήπως κι ο γίγαντας Φινν 
αποφασίσει με δυο δρασκελιές να φτάσει στην ακτή και να τον καλέσει σε 
μάχη. 

Κι έτσι, ο Φινν και η Ούνα ζήσαν ευτυχισμένοι για πολλά χρόνια και κά-
νανε πολλά παιδιά, άλλα γίγαντες κι άλλα ανθρώπους που αν ξέρεις που 
να ψάξεις θα τα αναγνωρίσεις σ’όλες τις γωνιές του κόσμου. 
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