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 Ο κόσμος φκιάνουν εκκλησιαίς , 
φκιάνουν και μοναστήρια , 
Φκιάνουν και πετρογιόφυρα , για να 
περνάη ο κόσμος , 
Κ ’ εγώ καλό δεν έκαμα χώρι ’ από 
κακωσύναις . 
                                                  
  «Ο εξομολογούμενος κλέφτης ». 

Δημοτικό τραγούδι Ηπείρου . 



 Είναι χτισμένα από τους 
Κιοπρουλήδες – συντεχνείες 
μαστόρων ειδικευμένων στο χτίσιμο 
γεφυριών.  Το βασικό δομικό υλικό 
είναι η πέτρα, δουλεμένη με μαντέμι 
σε στρώσεις κανονικές, με συνδετικό 
κονίαμα, το κουρασάν. Πρώτα 
έστηναν τον ξυλότυπο. Το χτίσιμο 
άρχιζε ταυτόχρονα και από τις δύο 
πλευρές και προχωρούσε σιγά σιγά 
προς την κορυφή, διαμορφώνοντας 
το τόξο με τρόπο, που να 
αντιμετωπίζονται οι πλευρικές 
ωθήσεις και η πίεση του νερού.  



 Μικρά αριστουργήματα που 
ξεχωρίζουν σε όλη την Ελλάδα, για 
την κομψότητα της μορφής και την 
τελειότητα της κατασκευής τους. Όλη 
η Ήπειρος είναι γνωστή για τα 
πέτρινα γεφύρια της. Στο Ζαγόρι όμως 
βρίσκονται τα πιο παλιά και τα πιο 
ενδιαφέροντα δείγματα.  



 Πέτρινα γεφύρια που μοιάζουν 
βγαλμένα από κάποιο παραμύθι, 
πυκνή βλάστηση και μοναδικές 
εικόνες που δημιουργούνται καθώς 
το φως του ήλιου αντανακλάται 
πάνω στα πεντακάθαρα νερά 
συνθέτουν ένα τοπίο που γοητεύει 
και ανταμείβει ακόμη και τους 
ορκισμένους εχθρούς της 
πεζοπορίας  



 



Τα γεφύρια του Ελλαδικού χώρου και 
ιδιαίτερα τα Ηπειρωτικά είναι απέριττα, 
χωρίς υπερβολικές διακοσμήσεις, είναι 
χτισμένα συνήθως σε ορεινούς όγκους 
και δίνουν την αίσθηση ότι αποτελούν 

φυσική προέκταση των βράχων.   



 Τα πέτρινα γεφύρια συνέβαλαν στη 
διαμόρφωση του πολιτισμού μας, στην 
έκφραση της αυθεντικής λαϊκής 
αισθητικής και το σεβασμό στο φυσικό 
περιβάλλον, στην αναζήτηση ...και 
συνεχίζουν να μας θυμίζουν τη χαμένη 
κοινωνική μας συνοχή... 
εγκαταλελειμμένα στην ύπαιθρο της 
πατρίδας μας ...σιωπηλά στη μοναξιά 
και την αδιαφορία.   



      

 



 Το μεγαλύτερο βάρος στην κατασκευή 
έχει η θεμελίωση. Γενικά 
χρησιμοποιούσαν πέτρες μικρού 
μεγέθους, εκτός από τα σημεία της 
έδρασης στους βράχους, όπου οι 
πέτρες είναι μεγαλύτερες σε σημεία 
στα οποία το ποτάμι στενεύει και τα 
βράχια είναι πολλά και στέρεα.   



 Ο σεβασμός στον πολιτισμό μας και 
στο όραμα για έναν καλύτερο κόσμο 

μας δεσμεύουν να κρατήσουμε 
ζωντανούς τους διαύλους επικοινωνίας 

με το παρελθόν, τα πέτρινα γεφύρια, 
για να βρουν τα όνειρα του κάθε 

πρωτομάστορα δικαίωση! 
  

 



Μαζί με το γεφύρι της Κόνιτσας, είναι 
τα μεγαλύτερα πέτρινα γεφύρια  
 Καλωσήρθατε στα Τζουμέρκα!  



 Όλη η Ελλάδα είναι γνωστή για τα 
πέτρινα γεφύρια της. 
Στην Ήπειρο όμως βρίσκονται τα πιο 
παλιά και τα πιο ενδιαφέροντα 
δείγματα. Οι λόγοι της δημιουργίας 
τους είναι καθαρά κυκλοφοριακοί. Η 
περιοχή διατρέχεται από πολλά 
ποτάμια, που αν και το καλοκαίρι είναι 
σχεδόν ξερά, το χειμώνα είναι πολύ 
άγρια και ορμητικά.  



 Της Κόνιτσας, 1870: Μονότοξο. 
Γεφυρώνει τον ποταμό Αώο, 
νοτιοδυτικά της πόλης της 

Κόνιτσας. Ίσως το μεγαλύτερο 
μονότοξο της Βαλκανικής με 

διαστάσεις τόξου 20×40 μέτρα.  







 Ο άνθρωπος  στην προσπάθειά του να 
επικοινωνήσει, να μετακινηθεί, να 
συντομεύσει τις αποστάσεις έπρεπε να 
αντιμετωπίσει τα εμπόδια της φύσης- 
ορμητικά και βαθιά ποτάμια, χαράδρες 
κ.ά.- και να συμφιλιωθεί με αυτήν. Στην 
προσπάθεια του αυτή έφτιαξε πέτρινα 
γεφύρια. Τα πέτρινα γεφύρια στην 
Ελλάδα είναι λιτά, όμορφα, 
εναρμονισμένα με το φυσικό 
περιβάλλον. Εξαιρετικά δείγματα 
αρχιτεκτονικής, που πολλά 
διατηρούνται και σήμερα σε άριστη 
κατάσταση  



Το περίφημο πέτρινο 
γεφύρι του Ζιάκα 



Τα πιο σημαντικά γεφύρια στο 
Ζαγόρι είναι: του Νούτσου ή 
Κόκκορου  



 



 Στην προβιομηχανική Ελλάδα, 
αναφέρεται στην έκδοση, το κύριο 
δομικό υλικό ήταν η πέτρα και ένα 
από τα πιο σημαντικά 
προβλήματα που απασχολούσαν 
τους κατοίκους, περισσότερο της 
ηπειρωτικής και λιγότερο της 
νησιωτικής υπαίθρου, ήταν η 
ασφαλής διέλευση των οδοιπόρων 
και των μεταφορικών μέσων τους, 
πάνω από ποτάμια, ρέματα και 
χείμαρρους.  



  

 



 Καμάρες από πέτρα, τοξωτά 
αριστουργήματα, περίτεχνα μνημεία της 
ανάγκης επικοινωνίας των ανθρώπων στους 
αιώνες που πέρασαν. Τα πέτρινα τοξωτά 
γεφύρια εξακολουθούν να μαγνητίζουν το 
βλέμμα και την ψυχή των ανθρώπων ως 
σήμερα. Μπορεί να μετριούνται στα δάχτυλα 
του ενός χεριού εκείνα που 
χρησιμοποιούνται καθημερινά, όμως τίποτε 
δεν μειώνει την αξία τους και -το πιο 
σημαντικό- κανένα δεν προσβάλλει την 
αισθητική του χώρου.  



 Ανάμεσα στα βουνά Σπηλαίου και 
Λυκότρυπας στο Ν. Γρεβενών δημιουργείται 
η κοιλάδα Κανάβη. Η κοιλάδα καταλήγει σε 
βαθύ φαράγγι, που ονομάζεται Πορτίτσα, 
ενώ η έξοδος του ονομάζεται Καρούτες. 
Μπροστά από το στενόμακρο στόμιο του 
φαραγγιού το πέτρινο γεφύρι της Πορτίτσας 
συνδέει τα χωριά Σπήλαιο και το Μοναχίτι. 
 
Ο ποταμός που περνά από κάτω είναι ο 
Βενέτικος, παραπόταμος του Αλιάκμονα. 
 
Η κατασκευή του γεφυριού υπολογίζεται στο 
1743.. Είναι δίτοξο με το άνοιγμα του 
μεγάλου τόξου να φτάνει στα 13,80μ και του 
μικρού τα 5μ. Το συνολικό του μήκος είναι 34 
μ. και το πλάτος του 2,70 μ. , το δε ύψος του 
φτάνει τα 7,80 μ.  



 



 



 Οι γέφυρες φέρνουν τους ανθρώπους 
κοντά και ενώνουν τους πολιτισμούς. 
Στην Ελλάδα, τα φημισμένα πέτρινα 
γεφύρια, χτισμένα συνήθως σε άγρια 
τοπία, αποτελούν μοναδικά 
τεχνουργήματα αρχιτεκτονικής 
δεινότητας. Τα περισσότερα 
συνδέονται με μύθους, τοπικές 
παραδόσεις ακόμα και με τραγικές 
ιστορίες. Τα μονοπάτια της Ηπείρου 
μάς οδηγούν σε καλά κρυμμένα 
ιστορικά γεφύρια. Για να τα βρούμε θα 
πρέπει να «κατεβούμε» ποτάμια, να 
διασχίσουμε φαράγγια ή ακόμα και να 
περιπλανηθούμε σε κάποια πόλη.  



 



Ένα πολυθρύλητο γεφύρι της Ηπείρου μάς οδηγεί σε μια από 
τις μεγάλες πόλεις της, την Άρτα. «Το γεφύρι της Άρτας» 
αποτελεί παροιμιώδη φράση χαρακτηρίζοντας μια προσπάθεια 

που δεν ολοκληρώνεται ποτέ.  
 



 



Το Καλογερικό γεφύρι ή Πλακίδα 
στον ποταμό Αώο  
 Το γεφύρι Καλογερικό ή του Πλακίδα, είναι 

ένα πέτρινο τρίτοξο γεφύρι, στον ποταμό 
Βοϊδομάτη, παραπόταμο του Αώου, κοντά 
στα χωριά Κήποι και Κουκούλι του 
Κεντρικού Ζαγορίου. Λέγεται "Καλογερικό' 
γιατί από ξύλινο που είχε φτιάξει ο 
Ρούσσης από τους Νεγάδες, μετατράπηκε 
σε πέτρινο με χορηγία του ηγούμενου 
Σεραφείμ από το μοναστήρι του Προφήτη 
Ηλία στους Κήπους, το 1748. Πήρε και το 
όνομα "Πλακίδα" γιατί το επισκεύασαν το 
1863 ο Αλέξης και ο Ανδρέας Πλακίδας που 
ήταν από το Κουκούλι.  



   Βρίσκεται σε απόσταση ενός περίπου 
χιλιομέτρου νότια της Άρτας και γεφυρώνει 
τον Άραχθο ποταμό , εξυπηρετώντας 
βασικές οδικές ανάγκες της περιοχής . Κατά 
την περίοδο 1881- 1912, αποτέλεσε το 
σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και το 
Οθωμανικό κράτος . Έχει ολικό μήκος 142 μ 
. και πλάτος 3,75 μ . Είναι λιθόκτιστο και 
αποτελείται από τέσσερα άνισα τόξα και 
πολλές μικρές ψευτοκαμάρες   



 



 



 Το μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι της 
Μακεδονίας, αυτό του Αζίζ Αγά. Σύμφωνα με 
την παράδοση ο μάστορας δοκίμασε τρεις 
φορές να το χτίσει. Τις δύο πρώτες 
γκρεμίστηκε με το ξεκαλούπωμα. Ο Αζίζ 
Αγάς, χρηματοδότης του έργου απείλησε ότι 
αν έπεφτε και την τρίτη φορά θα του έπαιρνε 
το κεφάλι. Αυτός πριν το ξεκαλούπωμα το 
έσκασε. Το γεφύρι ξεκαλουπώθηκε και από 
τότε στέκει αγέρωχο κοντά στο χωριό 
Τρίκωμο. Όλα αυτά έγιναν στα 1727. Στην 
κορυφή της καμάρας κρέμεται μια μικρή 
αλυσίδα. Εκεί κάποτε κρέμονταν ένα 
κουδούνι για να ειδοποιεί τους διαβάτες όταν 
φύσαγε πολύ και τα πράγματα γίνονταν 
δύσκολα γι αυτούς.  



φ ρ  ης ρ ς   μ  
Ξάνθο 
Μονότοξο γεφύρι, στο νομό 
Θεσπρωτίας που χρονολογείται από 
το 1798 

 



  Τα παλιά γεφύρια, μακριά από τους 
σύγχρονους προορισμούς, 
ερημώνουν και καταρρέουν. Δείγματα 
λαμπρού πολιτισμού που θα έπρεπε 
να διαφυλαχτούν με κάθε θυσία, 
αφήνονται στην τύχη τους. Άγνωστα 
τα περισσότερα στο πλατύ κοινό, 
κρυμμένα σε απόκρημνα φαράγγια ή 
σκεπασμένα από τη λάσπη των 
αιώνων.  



 Πετρογέφυρο Πηνειού κοντά στο 
Δέλτα  

 



 ο άνθρωπος εδώ πάνω πάντα ταξίδευε. 
Μοίρα του, για να βγάλει τον επιούσιο, ν’ 
αλλάζει συνέχεια τόπο. Γι’ αυτό έφτιαχνε 
γεφύρια: μονότοξα, δίτοξα, πολύτοξα 
γεφύρια. «Για να χτίσεις γιοφύρι», λέγανε οι 
παλιοί μαστόροι, οι «πετράδες» της 
Ηπείρου, «πρέπει να πιάνει το χέρι και η 
καρδιά σου». Μόνο οι καλύτεροι είχαν 
ειδικευτεί σ’ αυτό, γεφυράδες περιώνυμοι, 
οι περίφημοι κιοπρουλήδες. Σήμερα, από 
τα 700 πέτρινα, θολωτά, ηπειρώτικα 
γεφύρια, απομένουν ελάχιστα. Βαριά 
μνημεία πέτρας με παράξενα ονόματα, και 
θρύλους παλιούς κρεμασμένους στα 
παραπέτα, σαν ημιτελείς τροχιές μνήμης, 
καμάρες ανάμεσα στο τότε και το τώρα. Σαν 
παραμύθι…  



 Έχει μήκος περίπου 45 μέτρα, πλάτος 
3-4 μέτρα και βρίσκεται 20 περίπου 
μέτρα πιο ψηλά από τα νερά του 
ποταμού. Το σχήμα του όμοιο με αυτό 
που το ανθρώπινο χέρι έχει δώσει στα 
διάφορα πέτρινα γεφύρια. Τοξωτό. Με 
την διαφορά ότι η φύση, που πήρε 
την θέση του ανθρώπινου παράγοντα 
στην προκειμένη περίπτωση, δεν 
ήταν τόσο λεπτομερειακή.  



 



 



 

    Ο Αώος ποταμός γεννιέται στην Ήπειρο, 
στα υψίπεδα του Μετσόβου, στο νομό 
Ιωαννίνων. Μετά από μια ταραχώδη και 
αφρισμένη πορεία 45 χιλιομέτρων ξεφεύγει 
από το σφιχταγκάλιασμα των βουνών της 
Πίνδου και ξεχύνεται στον κάμπο της 
Κόνιτσας, κοντά στα Ελληνοαλβανικά 
σύνορα. Εκεί σε ένα στενό σημείο που 
οριοθετείται από γεροδεμένους βράχους, 
ύψωσε το 1871 ο Ζιώγας Φρόντζος, 
ξακουστός μάστορας της πέτρας από το 
γειτονικό χωριό Πυρσόγιαννη, το 
μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι της Ελλάδας.  





 
Αποτελούν βέβαια μοναδικά στολίδια 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς   !!! 
 

 
 

 Παραδομένα στην τύχη τους είναι, 
δυστυχώς, τα πέτρινα 

γεφύρια της Ελλάδας??? 
 
   



 « Εκεί που σμίγουν 
δυο ποτάμια, 

και αδερφώνουν τα 
νερά 

ένα γεφύρι πέτρινο 
απλώνει τ΄ άσπρα 

του φτερά» 
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