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Η Σοφία ντε Μπαρμπουά, εύπορη Γαλλίδα, γνωστή ως 
Δούκισσα της Πλακεντίας, παρόλο που ήταν 

συνηθισμένη στις ευρωπαϊκές απολαύσεις 



Εγκαταστάθηκε  με χαρά στην Αθήνα  
μετά την απελευθέρωση  

μαζί με την άρρωστη κόρη της, πιστεύοντας πως 
το εύκρατο κλίμα της Ελλάδας θα τη θεράπευε 



Η μικρή, όμως, δεν τα κατάφερε 

 κι η μητέρα της 
για να πνίξει 
τον πόνο της 

άρχισε να 
καταγίνεται με 
διάφορα έργα 





Το καστέλλο της Ροδοδάφνης 





Έκτισε και γεφύρια στην Αττική  
για να μεταφέρουν οι εργάτες  

 μάρμαρα από την Πεντέλη 



Στο πέρασμά της,  τα  πλήθη παραμέριζαν 



Μια μέρα, πηγαίνοντας να επιβλέψει 
προσωπικά τις εργασίες 



Είχε μια δυσάρεστη έκπληξη 





Η Δούκισσα, φυσικά,  δεν είχε 
τόσα χρήματα, 

 αλλά πρότεινε στον 
Ληστή να τα 

αναζητήσει στο 
Πήλιο, το βουνό 
των Κενταύρων, 

χωμένα στα 
πέτρινα γεφύρια 

της περιοχής 
 



Του έδωσε μάλιστα κι έναν χάρτη της 
περιοχής του Πηλίου 



 
που ο Ληστής, αφού  τον μελέτησε 

προσεκτικά 



πείστηκε. Κι η περιπέτεια ξεκινά 



Ναύλωσε ένα περίφημο σκαρί 

 



Και αντάμα με τους γενναίους άνδρες 
του απέπλευσε για τον Παγασητικό 



 
 

Προσεκτικά, για να μην κινήσουν υποψίες,  
οι Ληστές άρχισαν την έρευνά τους  

από το Βόρειο Πήλιο 



 
Στο δίτοξο πέτρινο γεφύρι της Κάτω Κερασιάς,  που 

εξυπηρετούσε τη στράτα  Κεραμίδι-Κανάλια- Κερασιά-
Λουζινίκο- Βόλο,  δεν εντόπισαν παράδες 



Άτυχοι στάθηκαν και στην έρευνά τους στο 
παλαιότερο γεφύρι του Πηλίου, της 

Τσαγκαράδας, του 1728 



 
Ούτε η τραινογέφυρα στις Μηλιές, έργο του πατέρα του 

ζωγράφου Τζιόρτζιο ντε Κίρικο,  αποδείχθηκε το 
θησαυροφυλάκιό τους 



 
Ο καιρός  που μια γελούσε, μια έκλαιγε, 

δυσκόλευε το έργο των Ληστών…αυτοί, όμως, 
συνέχιζαν το έργο τους  απτόητοι… 



 
Και το γεφύρι στο Λουζινίκο, στη ρεματιά της 

Καλιακούδας, με την εγχάρακτη επιγραφή 
κτισίματος, τούς απογοήτευσε 



Όπως και το γεφύρι του Αλεβίζου, ανάντι του 
γεφυριού του Λουζινίκου 



 
Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα, η Δούκισσα της Πλακεντίας 

μετέφερε από τα δικά της γεφύρια μάρμαρο  
για το νέο της Μέγαρο των Ιλισσίων,  

το σημερινό Βυζαντινό Μουσείο 



 
Οι εξουθενωμένοι εργάτες της αναπαύονταν στο νέο 

κτήριο  κι ο κόσμος σχολίαζε τη συμπεριφορά της και τη 
σχέση της με κάποιον Ληστή… 



 
…ένα  ατρόμητο παλληκάρι, που την είχε 

πιστέψει και  εξακολουθούσε να γυρεύει τον 
χρυσό στο Πήλιο 



 
 

Στο γεφύρι της Λέστιανης οι Ληστές 
ψάξαν καλά, αλλά ούτε εκεί βρήκαν 

τίποτα… 



 
Ούτε και στο γεφύρι  του οικισμού της 

Άλλης Μεριάς, στην Πορταριά 



 
Τότε, αποφάσισαν να ξαποστάσουν για λίγο  

στη Μακρινίτσα,  
 στο λεγόμενο «Μπαλκόνι του Πηλίου» 



 
Η ομίχλη ήταν πυκνή και μετά βίας διέκριναν 

τις κρήνες που θα τους δρόσιζαν 



 
 

Σαν να μην έφτανε αυτό, άνοιξαν οι ουρανοί  
και για να προστατευτούν,  

φόρεσαν αυτοσχέδια αδιάβροχα πανωφόρια… 



Να συνεχίσουν ή να σταματήσουν…η 
απόφαση κρεμόταν από μια κλωστή… 



 
 

Αποφάσισαν να κινήσουν για το γεφύρι της Πατωσιάς, 
που φέρει πάνω από το κλειδί του τόξου του  

ανάγλυφη πλάκα με 1 σταυρό, 2 ρόδακες, 4 ανθέμια και  
2 ημερομηνίες:1/3 -4/5- 1875 



 
Ανέβηκαν πάνω του με ελπίδα:  

«Βοήθα, Παναγιά μου!» ψιθύρισαν 



 
Και ω! του θαύματος, η κυρά- Δέσποινα τούς 

λυπήθηκε και τούς  εμφάνισε τη μυστική 
κρυψώνα με τις λίρες 



 
«Ευλογημένο τ’ όνομά της!», 
 αναφώνησαν με μια πνοή… 



 
Τότε ο  Ληστής, με γενναιοδωρία, μοίρασε τα 

πλούτη στα παλληκάρια του και στον λαό 



 
 

Αλλά σαν άνδρας σωστός,  
έχοντας πιει κι από το αμίλητο νερό της Μακρινίτσας,  
δεν είπε κουβέντα ποτέ για τη σχέση του με τη 

Δούκισσα της Πλακεντίας  



Κι έτσι έζησαν αυτοί καλά …κι εμείς καλύτερα! 
                                                Σας ευχαριστούμε! 

Η παιδαγωγική ομάδα: Ασπασία  Παπαναστασίου, Χριστίνα Καλαθά,  
Έλια Ανθή, Γεωργία  Παπαδοπούλου και 55 μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου 


