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…έργα έντιμου συμβιβασμού με τη φύση, έχοντας προεκτείνει ουσιαστικά τη 
φύση, κάλυψαν τη συγκεκριμένη ανάγκη -διέλευσης των ποταμιών- με θετικό 
πρόσημο ψυχικά. Μην το υποτιμούμε αυτό. Χρήσιμα σε πρακτικό επίπεδο, 
αλλά, ταυτόχρονα, και χωρίς να ενοχλούν αισθητικά. Νομίζω πως ένας 
τέτοιος συνδυαστικός στόχος είναι ζητούμενο στην εποχή μας και τα 
πετρογέφυρα συνιστούν, αποτελούν, ένα καλό μοντέλο…΄΄ ,  Σπύρου Μαντά, 
μελετητή των πέτρινων γεφυριών στον Ελλαδικό και Βαλκανικό χώρο. 

 

 

Τα πέτρινα γεφύρια του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου 
χαρακτηρίζονται  από  την καλαισθησία τους,  την τόλμη της κατασκευής 
τους,  την απλότητά τους, καθώς και την απόλυτη εναρμόνισή τους με το 
φυσικό περιβάλλον, συνιστώντας πρότυπο ήπιας  παρέμβασης του 
ανθρώπου στη φύση. 

Δείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής υπάρχουν μέχρι σήμερα διάσπαρτα στον 
ελλαδικό χώρο, όχι μόνο στην Ήπειρο, όπου βρίσκονται τα πιο γνωστά, αλλά 
και στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, ακόμα και στη Στερεά Ελλάδα και την 
Πελοπόννησο, ενώνοντας τις επί αιώνες απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές 
μεταξύ τους και συντελώντας στην προαγωγή της οικονομικής 
δραστηριότητας των πληθυσμών στα Βαλκάνια, συνδέοντας σαφώς τα 
τελευταία και με την Κεντρική Ευρώπη. Άλλα  είναι μεγάλα, ξακουστά και 
ονομαστά, όπως το θρυλικό γεφύρι της Άρτας. Άλλα πάλι είναι μικρά, 
ξεχασμένα και παρατημένα στο πέρασμα των χρόνων.  

 

                   

 

 

 

 

 

 



Κατασκευή των γεφυριών 

 

Τα γεφύρια κατασκευάζονταν από μάστορες που ονομάζονταν Κιοπρουλήδες 
(κιουπρού σημαίνει γεφύρι) και όχι από απλούς ανθρώπους. Οι 
Κιοπρουλήδες ήταν συντεχνίες μαστόρων ειδικευμένων στο χτίσιμο 
γεφυριών. Αυτοί αρχικά συγκαταλέγονταν στους μάστορες της πέτρας, τους 
Κουδαραίους, από τη λέξη  κούδα, που σημαίνει πέτρα. Ήταν οργανωμένοι 
σε μπουλούκια, δηλαδή παρέες μαστόρων, οι οποίοι έφευγαν την Άνοιξη και 
γυρνούσαν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, της Βαλκανικής, της Μ. Ασίας 
και έκτιζαν τα πάντα: τζαμιά, εκκλησίες, κάστρα, καμπαναριά, μιναρέδες, 
σπίτια, σεράγια, μύλους, χάνια. 

 Ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο των μαστόρων ήταν η μυστική, συνθηματική 
γλώσσα την οποία ανέπτυσσαν, χρησιμοποιούσαν μεταξύ τους και μετέδιδαν 
από γενιά σε γενιά. Η γενεσιουργός αιτία αυτού του τρόπου επικοινωνίας 
ανάγεται στην φτώχεια και την ανάγκη των ανθρώπων αυτών να 
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωση της οικογένειας μέσα σε 
μικρό χρονικό διάστημα και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η εργασία τους 
αποτελούσε το μοναδικό μέσο συντήρησης των οικογενειών τους - γυναίκες, 
παιδιά, γονείς, γέροι, άρρωστοι - συνεπώς αυτή έπρεπε να προστατευθεί, να 
παραμείνει δηλαδή γνωστή η τέχνη αποκλειστικά ανάμεσα στην ομάδα, στην 
συντεχνία. Να μη μαθευτούν τα μυστικά σε πολλούς και διεκδικήσουν 
περισσότεροι τη δουλειά. Η μυστική επαγγελματική γλώσσα δικαιολογεί εν 
τέλει και την εξειδίκευση ενός ολόκληρου χωριού στο επάγγελμα του 
μάστορα – χτίστη, αφού έτσι μόνο μπορούσε να παραμένει μυστική η 
γλώσσα. 

Πρωταρχικό ρόλο είχε ο επικεφαλής τους, δηλαδή ο πρωτομάστορας. Ήταν 
άριστος χειριστής και τεχνίτης της πέτρας. Αυτός έψαχνε και έβρισκε τη 
δουλειά, όπως επίσης σχεδίαζε και το γεφύρι. Επέβλεπε την κατασκευή, και 
παρευρισκόταν στη θεμελίωση, στο "κλείδωμα" των πετρών και στην 
κατασκευή των προσόψεων. Επιπλέον ήταν υπεύθυνος για την πληρωμή των 
συνεργείων. Μετά από τον πρωτομάστορα ήταν οι μάστορες, δηλαδή 
οι πετράδες και οι μαραγκοί, οι ασβεστάδες, οι πελεκάνοι, οι κλειδοσάδες, οι 
καλφάδες. Ακολουθούσαν τα τσιράκια, νέα παιδιά που μάθαιναν την τέχνη. 
Τα ζώα ανήκαν στο μπουλούκι, γιατί μέσω αυτών μετέφεραν τα υλικά και τα 
εργαλεία. Χαρακτηριστικά, η συντεχνία των μαστόρων-χτιστών στα Γιάννενα 
ήταν η μεγαλύτερη της Ηπείρου καθώς είχε 450 περίπου μαστόρους. Οι 
Κιοπρουλήδες, αντί να αγνοήσουν τη φύση, προτίμησαν να συνεργαστούν 
μαζί της και αυτό είχε  ως συνέπεια όχι μόνο να λύσουν τα προβλήματα της 
κατασκευής, αλλά να ομορφύνουν και το χώρο, μετατρέποντας τα γεφύρια 
σε έργα λαϊκής τέχνης. 



Την απόφαση για το κτίσιμο του γεφυριού την έπαιρνε ή ολόκληρο το χωριό 
ή ένας πλούσιος κάτοικος ή ένας Οθωμανός αξιωματούχος, ή και ο 
ηγούμενος ενός μοναστηριού. Όταν συγκεντρώνονταν τα απαραίτητα 
χρήματα, το χωριό καλούσε κάποιους μάστορες με τα μπουλούκια τους. Ο 
καλύτερος μάστορας από αυτούς αναλάμβανε την εργασία. Το κόστος κάθε 
γέφυρας ήταν τεράστιο. Βασικό δομικό υλικό ήταν ο σχιστόλιθος, ή άλλα 
είδη πέτρας, που την δούλευαν με καλέμι, σε κανονικές στρώσεις για τις 
καμάρες. Το υπόλοιπο γεφύρι κτίζεται με απελέκητες πέτρες, που η ίδια η γη 
τις έχει σμιλέψει σε στενόμακρες πλάκες, με αποτέλεσμα να μπορούν να 
τοποθετηθούν εύκολα και να αρμολογηθούν. Το συνδετικό κονίαμα με το 
οποίο γινόταν η αρμολόγηση λεγόταν κουρασάνι  και αποτελείτο από 
τριμμένο κεραμίδι, ασβέστη, ελαφρόπετρες, νερό και χώμα, ακόμα και αβγά 
ή τρίχες ζώων, που χάριζαν στο μίγμα μεγαλύτερη συνεκτική ικανότητα. Το 
απαραίτητο, βέβαια, νερό χάριζε το ποτάμι, του οποίου οι όχθες επρόκειτο 
να ενωθούν.   

 Ο πρωτομάστορας επέλεγε την τοποθεσία μετά από αναζήτηση. Η 
τοποθεσία έπρεπε να είναι βραχώδης στις όχθες του ποταμού, για να μπορεί 
να στηρίξει με ασφάλεια τα βάθρα της γέφυρας. Τις περισσότερες φορές 
επέλεγαν θέσεις δοκιμασμένες, όπου δηλαδή  προϋπήρχαν γεφύρια ξύλινα ή 
περάσματα. 

 Πρώτα βέβαια έστηναν τον ξυλότυπο, το καλούπι δηλαδή, που ήταν 
κατασκευασμένο από επεξεργασμένα ξύλα της κάθε περιοχής. Το κτίσιμο 
ξεκινούσε ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του ποταμού και προχωρούσε 
σιγά σιγά  στην κορυφή, διαμορφώνοντας το τόξο, έτσι ώστε να μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τις πλευρικές πιέσεις από την δύναμη του νερού. Στην 
κορυφή του τόξου τοποθετούσαν την τελευταία πέτρα, τον θολίτη. Αυτή 
ονομαζόταν και " κλειδί ", γιατί κλείδωνε την κατασκευή. Στα πλάγια του 
γεφυριού υπήρχαν πεζούλια, για την προστασία των διαβατών, οι λεγόμενες 
αρκάδες. Αυτά διαμορφώνονταν με στενόμακρες 
πέτρες,  που  τοποθετούνταν κάθετα στην επιφάνεια.  

Τα γεφύρια είναι απλά κι απέριττα, δίχως υπερβολικές διακοσμήσεις. Δεν 
υπάρχουν πολλά λιθόγλυπτα στοιχεία. Τα λιγοστά που υπάρχουν αφορούν 
οικοδομικές επιγραφές με χρονολογίες κτίσης ή ανακαίνισης, ενώ 
αναφέρονται ονόματα χορηγών και σπανιότατα των μαστόρων. Άλλες 
παραστάσεις είτε ως αυτόνομα θέματα είτε ως πλαίσιο στις επιγραφές 
σπανίζουν. Άλλα είχαν στο εσωτερικό τους μέρος, στη σειρά των «κλειδιών», 
κρεμασμένο κουδουνάκι που, όταν φυσούσε δυνατά, προειδοποιούσε τους 
διαβάτες για την επικινδυνότητα της διέλευσης. Τα γεφύρια κτίζονταν κυρίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες , που τα νερά των ποταμών ήταν λιγότερα. 



Γύρω από αυτά συνήθως κτίζονταν και άλλα κτίσματα, ένα εικονοστάσι, ένα 
ξωκλήσι, μια κρήνη, ένας νερόμυλος, ένα χάνι. Σε αρκετά υπήρχαν και 
φυλάκια, οι κούλιες, όπως αποκαλούνταν την περίοδο της Οθωμανικής 
κυριαρχίας, στις οποίες διέμενε μόνιμη φρουρά, για να προστατεύει το 
γεφύρι από απόπειρες δολιοφθοράς και να ελέγχει τους διερχόμενους. Αυτό 
δείχνει ότι τα πέτρινα γεφύρια μπορούν να χαρακτηριστούν κάθε άλλο παρά 
μονοσήμαντες κατασκευές, αλλά, αντιθέτως, έδιναν πνοή και προσέθεταν 
στοιχεία στην ευρύτερη περιοχή, όπου κατασκευάζονταν, τροφοδοτώντας 
την οικονομία και τη διαπροσωπική επαφή των μελών των ανθρώπινων 
κοινοτήτων, τις οποίες συνέδεαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνθήκες δημιουργίας-Δυσχέρειες-Αντιμετώπισή τους 

 
 Τα πέτρινα γεφύρια, ως κατασκευές  που ήταν απαραίτητες για την 
μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων στις παραδοσιακές κοινωνίες των  
προηγούμενων αιώνων, δημιουργήθηκαν κάτω από ιδιαίτερες, συχνά 
επώδυνες ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Αποτελούν, 
λοιπόν, πολύ χαρακτηριστικά και αξιόλογα δείγματα της τοπικής 
αρχιτεκτονικής. Κρίνοντας από τον πλούτο των κτισμάτων που σώζονται ως  
σήμερα, διαπιστώνουμε ότι η αρχιτεκτονική της εποχής έφτασε σε πολύ 
υψηλό επίπεδο, αν και ήταν τελείως εμπειρική. Βασιζόταν στη γνώση που 
σωρεύτηκε και εξελίχτηκε με το πέρασμα του χρόνου και μεταδιδόταν από 
γενιά σε γενιά. Αξιοποιούσε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τις 
ντόπιες δομικές πρώτες ύλες. Πουθενά δεν αναφέρεται κάποιος 
σπουδασμένος αρχιτέκτονας ή κατασκευαστής την εποχή αυτή. Αντιθέτως, 
πάρα πολλοί είναι οι μαστόροι που δημιούργησαν έργα αθάνατα, κατέχοντας 
ως μοναδικό εφόδιο την εμπειρική γνώση της δομής και της αντοχής των 
υλικών που χρησιμοποιούσαν . Όλες οι κατασκευές είναι αισθητά 
επηρεασμένες από το φυσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο είναι ενταγμένες. 
Εξ άλλου, η υιοθέτηση στοιχείων από το περιβάλλον και η προσαρμογή 
τους στην αρχιτεκτονική, είναι φαινόμενο ιδιαίτερα αισθητό στις ορεινές 
απομονωμένες περιοχές. 
 
Σε τοπικό επίπεδο, κάθε γεφύρι ήταν κάτι περισσότερο από αναγκαίο και 
έπαιζε τον δικό του ρόλο στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, οι οποίοι το 
συντηρούσαν, το επισκεύαζαν και διέδιδαν την ιστορία του, κάτι που 
προδίδει πόσο περήφανοι ένιωθαν γι’ αυτό το κτίσμα που σφράγιζε τη ζωή 
τους.  
 
Ήταν γνωστό, φυσικά, από πολύ παλιά, πως η κατασκευή ενός γεφυριού 
πέτρινου ήταν δυνατή και έγινε σύντομα κατανοητό ότι αυτό θα ήταν και η 
σωτήρια λύση. Αλλά, από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση της ιδέας, έπρεπε 
να ξεπεραστούν μία σειρά από προβλήματα, τα οποία ήταν αρκετά σοβαρά. 
Το βασικότερο ήταν αν θα μπορούσαν και από πού οι κάτοικοι των χωριών 
να βρουν τους πόρους που απαιτούνταν για την κατασκευή του γεφυριού. 
Στη συνέχεια, να επιλεγεί ο κατάλληλος κατασκευαστής, να εντοπισθεί το 
μέρος όπου θα χτιζόταν, καθώς επίσης και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα 
υλικά. Στη χρονική περίοδο, στην οποία αναφερόμαστε, το Ελληνικό κράτος 
είτε δεν υπήρχε (Τουρκοκρατία , μέσα 17ου αιώνα έως αρχές 19ου) είτε 
διένυε τα πρώτα του βήματα, άτολμα. Κατά συνέπεια, ούτε οι Oθωμανοί 
ούτε στη συνέχεια το νεοσύστατο και ανοργάνωτο ελληνικό κράτος 
μπορούσαν να βοηθήσουν τους κατοίκους στη χρηματοδότηση για την 



κατασκευή των γεφυριών ή και άλλων τοπικών έργων υποδομής.  
 
Έτσι, άρχιζαν έρανοι σε όλη την περιοχή και, ανάλογα με την οικονομική 
συνεισφορά των κατοίκων, συγκεντρώνονταν χρήματα ή και προϊόντα ακόμα. 
Αυτά τα τελευταία στη συνέχεια πουλιούνταν και το αντίτιμο 
συνυπολογιζόταν στο ποσόν που μαζευόταν για την επίτευξη του σκοπού. 
Επίσης, επιτροπές των χωρικών επισκέπτονταν ξενιτεμένους στις μεγάλες 
πόλεις συντοπίτες, με μεγάλη για τα δεδομένα της εποχής οικονομική 
επιφάνεια, τους εξηγούσαν την αιτία και την ιερότητα του εράνου κι έτσι 
τους έπειθαν να συμβάλουν κι αυτοί. Έστελναν παράλληλα και στο εξωτερικό 
επιστολές σε επιφανείς συμπατριώτες, ζητώντας ενίσχυση. Σταδιακά και με 
τη χρήση όλων των δυνατών τρόπων και των μέσων πειθούς, συμπληρωνόταν 
το απαιτούμενο ποσό. Ακόμα και τα μοναστήρια διέθεταν μέρος από τα 
εισοδήματά τους για τον ιερό σκοπό. Με τον τρόπο αυτό, βρέθηκαν τα 
χρήματα και μπόρεσαν να κατασκευασθούν αρκετά  γεφύρια. Υπάρχουν 
όμως και γεφύρια που χρηματοδοτήθηκαν από ένα μόνο άτομο, συνήθως 
από πλούσιο ξενιτεμένο ή ντόπιο. Η ονομασία τους συνήθως προέρχεται από 
το όνομα του χορηγού που έδινε τα χρήματα για την κατασκευή ή την 
επισκευή τους.  Άλλες φορές τα ονόματα  προέρχονταν από το ρέμα που 
γεφύρωναν, από την περιοχή που ήταν κατασκευασμένα,  ή  από τα ονόματα 
γειτονικών μύλων. Τα γεφύρια αυτά τις περισσότερες φορές είναι ακόμα και 
σήμερα γνωστά με το όνομα του χρηματοδότη τους. Το μόνο πρόσωπο που 
δεν έδινε το όνομα στα γεφύρια ήταν ο πρωτομάστορας. Εξαίρεση αποτελεί 
το γεφύρι του Μανώλη, στον ποταμό Αγραφιώτη, στην Ευρυτανία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



Σημασία και διάκριση των γεφυριών 
 
Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια του ελληνικού χώρου αποτελούν σημαντικά 
μνημεία της παραδοσιακής μας αρχιτεκτονικής. Ο εντοπισμός, η αποτύπωση  
και η τεκμηρίωσή τους (φωτογραφική, σχεδιαστική), καθώς και η μελέτη τους 
μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες για επιστημονικούς τομείς όπως η 
ιστορία της αρχιτεκτονικής, η λαογραφία, η ιστορική γεωγραφία και η τοπική 
ιστορία. Παράλληλα, η παρατήρηση των γεφυριών προσφέρει υψηλό 
αισθητικό αποτέλεσμα, επειδή, καθώς είναι χτισμένα με φυσικά υλικά και 
παραδοσιακές μεθόδους, εναρμονίζονται απόλυτα με το φυσικό 
περιβάλλον, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συμπληρώνουν και ομορφαίνουν το 
τοπίο. Τα λυγερόκορμα γεφύρια που είναι φτιαγμένα με πέτρα δίνουν ένα 
τελείως διαφορετικό ερέθισμα στον επισκέπτη τους, από τις σημερινές 
ογκώδεις και απρόσωπες γέφυρες. Το πέρασμα πάνω από ένα τοξωτό γεφύρι 
είναι μία μοναδική προσωπική εμπειρία, ενώ η ταχεία διέλευση από μια 
τσιμεντένια γέφυρα αντιμετωπίζεται μάλλον απρόσωπα. Στις περιπτώσεις 
που σύγχρονες γέφυρες θεμελιώθηκαν δίπλα σε παλιά γεφύρια, η 
σύγκριση είναι καταλυτική, λες κι ο μόχθος που κατέβαλε ο πρωτομάστορας 
του παλιού γεφυριού αντανακλάται πάνω στις πέτρες του. 
 

 
Σύγχρονη γέφυρα δίπλα σε πέτρινο γεφύρι 

 
Η επαφή όμως με τα παλιά πέτρινα γεφύρια, πέρα από την επιστημονική και 
την αισθητική της σημασία, συμβάλλει κυρίως στη γνώση της εθνικής μας 
παράδοσης, δηλαδή στην εθνική μας αυτογνωσία. Τα πέτρινα γεφύρια 
αποτελούν τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά τεχνικά έργα των προγόνων 
μας. Συμβολίζουν την απόπειρα του ανθρώπου να γεφυρώσει  και να 
υπερκεράσει τα όρια που η φύση θέτει ανάμεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες, 



ανοίγοντας νέους δρόμους στην προσπάθεια χειραφέτησής του από τα 
δεσμά της φύσης. 
 
Τα πετρογέφυρα στάθηκαν καίρια για την οικονομική ανάπτυξη στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και την δημιουργία ανεπτυγμένου χερσαίου 
δικτύου συναλλαγών μεταξύ του χώρου της Βαλκανικής και αυτού της 
Κεντρικής Ευρώπης, παράλληλα με τους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους 
της εποχής, κατά το 18ο και 19ο αιώνα. Έπαιξαν και αυτά, με τη διευκόλυνση 
στη διεξαγωγή του εμπορίου, που προσέφεραν, το δικό τους ρόλο στη 
διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής ισχύος της ελληνικής αστικής 
τάξης, η οποία διαμορφώθηκε στις παροικίες των Βαλκανίων, λόγου χάρη 
στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, και της Ευρώπης. Οι κόποι, οι δυσκολίες και 
οι κίνδυνοι της κατασκευής και της χρήσης τους σε εποχές που οι αμαξιτοί 
δρόμοι έτσι κι αλλιώς σπάνιζαν, αποτυπώνονται πάνω τους, παραπέμποντας 
στις συνθήκες διαβίωσης ενός παρελθόντος που δεν υπάρχει πια, ενώ 
συνδέονται και με ιστορίες, θρύλους και παραδόσεις.. 
 
Τα γεφύρια που κατασκευάζονταν διακρίνονται  σε μονότοξα ή πολύτοξα, με 
πολλαπλά σχήματα και μορφές, που τις υπαγόρευαν κάθε φορά οι 
ιδιαιτερότητες, αλλά φυσικά  και οι δυσκολίες της κάθε κατασκευής. Τα 
μονότοξα γεφύρια, λοιπόν, βρίσκονται στα βουνά, διότι εκεί τα ποτάμια 
έχουν μικρό πλάτος και είναι πιο ορμητικά. Τα πολύτοξα γεφύρια, από την 
άλλη, βρίσκονται στις πεδιάδες, διότι τα ποτάμια εκεί έχουν πολύ μεγάλο 
πλάτος και χάνουν την ορμητικότητά τους. Το σχήμα των τόξων είναι αυτό 
ενός ημικυκλίου. Ένα γεφύρι μπορεί να έχει βέβαια και μικρότερα 
ανακουφιστικά τόξα ή καμάρες, για να ελαφραίνουν την κατασκευή, ή να 
επιτρέπουν τη γρήγορη διέλευση του νερού σε περίπτωση πλημμύρας. Η 
πέτρινη επιφάνεια των γεφυριών είναι φτιαγμένη με την τεχνική του 
καλντεριμιού.  

 
Η τεχνική του καλντεριμιού στην επιφάνεια γεφυριού 



             Παραδείγματα πέτρινων γεφυριών                                                         

Το γεφύρι της Κόνιτσας 

Στην νοτιοδυτική άκρη της ομώνυμης πόλης, ακριβώς στην είσοδο της 
χαράδρας του ποταμού Αώου, βρίσκεται το μεγάλο μονότοξο γεφύρι της 
Κόνιτσας, το οποίο κτίστηκε το 1870- 71 από συνεργείο 50 μαστόρων, με 
επικεφαλής τον πρωτομάστορα Ζιώγα Φρόντζο από την Πυρσόγιαννη, ένα 
από τα σημαντικότερα Μαστοροχώρια. Το γεφύρι χτίστηκε με δωρεές των 
κατοίκων της πόλης και κυρίως του Γιαννιώτη Ιωάννη Λούλη, ο οποίος 
διέθεσε περίπου τα μισά από τα 120.000 γρόσια που κόστισε η κατασκευή 
του. Στην ίδια θέση είχε κατασκευαστεί παλιότερα, το 1823, ξύλινο γεφύρι, το 
οποίο όμως δεν άντεξε την ορμή του ποταμού και καταστράφηκε πολύ 
σύντομα. Το σημερινό  πέτρινο γεφύρι έχει διαστάσεις 36 μέτρα άνοιγμα και 
20 μέτρα ύψος, ενώ κάτω από την καμάρα του διακρίνεται η μικρή καμπάνα 
που σήμαινε για να προειδοποιήσει τους περαστικούς να μην διαβούν το 
γεφύρι, όταν φυσούσε δυνατός άνεμος από το εσωτερικό της χαράδρας, 
οπότε και υπήρχε κίνδυνος να παρασυρθούν και να πέσουν.    

 

 

                   



Το γεφύρι του Κόκορου ή Νούτσου 

Είναι ίσως το καλύτερα διατηρημένο γεφύρι στη περιοχή του Ζαγορίου. 
Βρίσκεται πάνω στον οδικό άξονα Ιωαννίνων – Κήπων, λίγο πριν τη 
διασταύρωση των χωριών Κήπων και Κουκούλι σε απόσταση 35 περίπου 
χιλιομέτρων από τα Γιάννινα και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς 
προορισμούς στο Ζαγόρι. Έχει μήκος 23.50 μέτρα και το ύψος του φτάνει τα 
13 μέτρα. 

Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για το πότε ακριβώς κτίσθηκε το γεφύρι και 
ποιος ήταν αυτός που έδωσε τα χρήματα. 
Η πρώτη θέλει το γεφύρι να  κατασκευάστηκε το 1750 (ή το 1752) με δαπάνη 
του προεστού Νούτσου Κοντοδήμου, ενώ μια δεύτερη εκδοχή είναι αυτή του 
Ιωάννη Λαμπρίδη, που γράφει ότι το γεφύρι κτίστηκε το 1768 χάρη σε δωρεά 
του Νούτσου Καραμεσίνη. 

Το 1910 το γεφύρι υπέστη σοβαρές ζημιές. Τότε, με την οικονομική ενίσχυση 
των τοπικών κοινοτήτων, του Τουρκικού δημοσίου αλλά και ενός μυλωνά, 
του Γρηγόρη Κόκορου, το γεφύρι επισκευάστηκε. Από τότε φέρει το όνομα 
του Κόκορου, που για αρκετά χρόνια συνέχισε να το φροντίζει ώστε να 
βρίσκεται πάντοτε σε καλή κατάσταση. 

 

 



Το Καλογερικό γεφύρι ή του Πλακίδα 

Το Καλογερικό γεφύρι ή γεφύρι του Πλακίδα, όπως αλλιώς ονομάζεται, 
βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα πριν την είσοδο του χωριού Κήποι Ζαγορίου. 
Πρόκειται για ένα τρίτοξο πέτρινο γεφύρι, με μήκος περίπου 55 μέτρων και 
πλάτος καταστρώματος μεγαλύτερο των 3 μέτρων, ενώ στα πλάγια αντί για 
στηθαίο φέρει αραιές αρκάδες. Είναι ένα από τα γνωστότερα πέτρινα 
γεφύρια του Ζαγορίου, ένα θαυμάσιο δείγμα της υψηλής λαϊκής τεχνικής και 
αισθητικής της εποχής. Κτίστηκε το 1814 και κόστισε 20.000 γρόσια τα οποία 
χορήγησε ο τότε Ηγούμενος της Μονής του Προφήτη Ηλία Βίτσας, Σεραφείμ. 
Το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία διατηρούσε στο σημείο αυτό υδρόμυλο μαζί 
με νεροτριβή και η κατασκευή του γεφυριού έγινε για να αντικαταστήσει το 
παλιότερο γεφύρι, ώστε να κάνει το πέρασμα πιο ασφαλές. Το παλιό γεφύρι 
ήταν ξύλινο και είχε κατασκευαστεί στα μέσα του 18ου αιώνα. Το καλογερικό 
γεφύρι που το αντικατέστησε, συντηρήθηκε και από τους αδελφούς 
Αλέξανδρο και Ανδρέα Πλακίδα το 1866 (ή το 1863) και από τότε φέρει και 
το όνομα τους. 

 
 

 

 



Το γεφύρι της Πύλης Τρικάλων Θεσσαλίας 

Πολύ δημοφιλές κι αγαπημένο σε ντόπιους κι επισκέπτες που θέλουν να το 
περπατήσουν από τη μία μέχρι την άλλη άκρη του είναι στη Θεσσαλία και 
συγκεκριμένα στα Τρίκαλα το μονότοξο γεφύρι της Πύλης, μιας πανέμορφης 
κωμόπολης κοντά στην πρωτεύουσα του νομού. Λέγεται και γεφύρι της 
Πόρτας, γιατί αποτελεί μια νοητή πόρτα στους πρόποδες του όρους Κόζιακα 
και την ένωσή του με τον απέναντι Ίταμο. Δείχνει όμως και το «σύνορο» 
μεταξύ του θεσσαλικού κάμπου και της αρχής της οροσειράς της Πίνδου. 
Φέρνοντας κοντά τις όχθες του Πορταϊκού ποταμού, παραποτάμου του 
Πηνειού, κατασκευάστηκε δίπλα στον επαρχιακό δρόμο Τρικάλων-Πύλης-
Ελάτης το 1514, με πρωτοβουλίες και δαπάνες του ιερομόναχου 
Βησσαρίωνα, μετέπειτα Αγίου και πολιούχου των Τρικάλων. Μέχρι τις αρχές 
του 20ου αιώνα το γεφύρι της Πόρτας ήταν η μόνη οδική σύνδεση μεταξύ 
Θεσσαλίας και Ηπείρου. Τις δεκαετίες του ’60 και του ’80 επισκευάστηκε σε 
πολλά σημεία του. Είτε το αγναντεύει κανείς είτε το διαβαίνει σίγουρα τον 
γεμίζει γαλήνη και θετική ενέργεια.  

 

 

 
               



Το γεφύρι της Τσαγκαράδας στο Πήλιον Όρος 

Το πέτρινο μονότοξο γεφύρι της Τσαγκαράδας βρίσκεται στην αρχή του 
ομώνυμου χωριού και από εκεί ξεκινά το φαράγγι του Μυλοποτάμου. 
Αποτελεί το παλαιότερο και πιο γνωστό γεφύρι του Πηλίου, με ένα 
χαρακτηριστικό οξυκόρυφο τόξο. Χτίστηκε τον 18ο αιώνα (1728) και 
γεφυρώνει το φαράγγι του Μυλοποτάμου που βρίσκεται ανάμεσα στην 
Τσαγκαράδα και το Ξουρίχτι. Από εδώ περνάει το μονοπάτι που ξεκινάει από 
τις Μηλιές και διασχίζοντας το βουνό καταλήγει στην Τσαγκαράδα. Το τόξο 
έχει άνοιγμα 12μ. και ύψος 6μ. ενώ το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 
18μ. Ένα αριστούργημα της δραστηριότητας του ανθρώπου, που προσπαθεί 
να αντέξει στον αδυσώπητο χρόνο. 

 

 
 

 

 

 

 



Το γεφύρι του Κατσογιάννη, στο νομό Γρεβενών  

Βρίσκεται 2 χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού Σπήλαιο, στην περιοχή του 
νομού Γρεβενών, της Δυτικής Μακεδονίας, μια από τις κατεξοχήν ορεινές 
περιοχές της χώρας. Γεφυρώνει τον Βελόνια, παραπόταμο του Βενέτικου 
ποταμού, και χτίστηκε περίπου στα 1800.  Είναι τρίτοξο γεφύρι, με συνολικό 
μήκος πάνω από 50 μ. Σήμερα σώζονται μόνο τα δυο βορειότερα τόξα του, 
ενώ το νότιο καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε από κατασκευή με 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Το πλάτος του είναι 2,60 μ. και το ύψος της 
μεγαλύτερης (μεσαίας) καμάρας 7 μ. περίπου. Σώθηκε τμήμα του 
καλντεριμιού και του στηθαίου (προστατευτικές κατασκευές εκατέρωθεν του 
καταστρώματος του γεφυριού). Την ονομασία του την οφείλει σε σωζόμενο 
παρακείμενο μύλο, ιδιοκτησίας του ενοριακού ναού του Αγίου Αθανασίου 
Σπηλαίου, που τον δούλευε κάποιος Κατσογιάννης. Η ακριβής χρονολογία 
κατασκευής του είναι άγνωστη. 

 

 
 

                  

 



Το γεφύρι του Μανώλη, στην Ευρυτανία 

Το γεφύρι του Μανώλη βρίσκεται σε απόσταση 50χλμ από το Καρπενήσι, 
είναι έργο του 17ου αιώνα και συγκεκριμένα του 1659, όπως δηλώνει και η 
επιγραφή του. «ΕΚΤΙΣΘΗ ΤΟ 1659, ΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΗΣ». 
Πρόκειται για ένα πέτρινο μονότοξο γεφύρι διαμέτρου περίπου 30 μέτρων, 
ένα πραγματικό αριστούργημα της λαϊκής αρχιτεκτονικής. 

Σύμφωνα με την παράδοση, το γεφύρι πήρε το όνομα του από τον 
Ηπειρώτη χτίστη Μανώλη Χρυσιώτη, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στο χωριό 
Δάφνη, όπου ζούσε με την γυναίκα του. Πρόκειται για το μοναδικό γεφύρι 
που φέρει το όνομα του πρωτομάστορα , ο οποίος το έκτισε. 

Το γεφύρι του Μανώλη ήταν για περίπου τριακόσια χρόνια το μοναδικό 
πέρασμα που ένωνε τις δύο όχθες του ποταμού Αγραφιώτη. Το 1964, με την 
κατασκευή του φράγματος των Κρεμαστών που δημιούργησε και την 
ομώνυμη τεχνητή λίμνη, πλήθος αξιόλογων χτισμάτων χάθηκαν κάτω από τα 
νερά της. Το γεφύρι όμως του Μανώλη δεν είχε ακριβώς την ίδια τύχη, αφού, 
ανάλογα με την στάθμη των νερών της λίμνης, αυτό πότε εξαφανίζεται και 
πότε εμφανίζεται ξανά σταδιακά. 

Ο επισκέπτης μπορεί να το θαυμάσει από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο ή 
και τον Οκτώβρη, ανάλογα με τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις στα 
βουνά κατά την διάρκεια του έτους. Αποτελεί ένα μικρό θαύμα που στέκεται 
όρθιο, παρά τις φυσικές αντιξοότητες κάτω από τα νερά της λίμνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα γεφύρια στη διάσταση του μύθου 

 

Από την αρχαία ακόμη εποχή τα ποτάμια είχαν λατρευτεί σαν να ήταν θεοί 
και είχαν κάποτε παρασταθεί με μορφή ταύρου ή φιδιού με κεφάλι 
ανθρώπινο (Αχελώος). Έτσι κι ο λαός, με  διάφορες εκδηλώσεις μυστικιστικής 
λατρείας, επιδίωκε την εύνοιά τους για να επιτύχει την ευφορία της γης, 
αλλά και τη δική του ευγονία.  

Απόηχος αυτής, θα πρέπει να θεωρηθεί και μια πρόληψη που μέχρι τα 
τελευταία χρόνια επικρατούσε στο Ζαγόρι της Ηπείρου. Εκεί, όποια γυναίκα, 
ατυχώντας, γεννούσε το παιδί της πεθαμένο, αφού κατέβαινε στο πιο κοντινό 
ποτάμι, έσπρωχνε μέσα στο νερά, από την κορυφή της καμάρας κάποιου 
γεφυριού, μία ή περισσότερες αρκάδες του, ή πεζούλια, όρθιες δηλαδή 
πέτρες που ασφάλιζαν το διάδρομο διάβασης. Ήταν τέτοιες μάλιστα οι 
συνέπειες τούτης της περίεργης, κατ’ αρχήν, πράξης, που πολλά στην περιοχή 
γεφύρια κυριολεκτικά …ξεδοντιάστηκαν. 

Στην περίπτωση της Ζαγορίσιας κυράς, από μια λανθάνουσα στο 
υποσυνείδητο διαίσθηση, φαίνεται να εντοπίζεται ο παλιός προστάτης της 
ευγονίας, ο ποταμός, που, όμως, αυτήν την αδίκησε. Κι ακολουθεί η εκδίκηση 
πετροβολώντας τον. Υπάρχουν καταγραμμένες πολλές τέτοιες περιπτώσεις 
αντίδρασης στη λαϊκή συμπεριφορά.  

Σύμφωνα με παμπάλαιη δοξασία, για να στεριώσει ένα οποιοδήποτε κτίσμα, 
απαιτείται η θυσία ζώου ‘’ευγενικού”. Ειδικά για το γεφύρι τη θέση του 
θύματος πρέπει να πάρει ο ίδιος ο άνθρωπος, το ευγενέστερο “ζώο”. Τελικά, 
η επιλογή της γυναίκας του πρωτομάστορα αποσκοπεί στην όσο πιο επώδυνη 
-κατά τη λαϊκή αντίληψη- τιμωρία του υπεύθυνου. Αυτός που μένει υποφέρει 
περισσότερο, πίστευε ανέκαθεν ο λαός. Του πρέπει, λοιπόν, πόνος 
παρατεταμένος του πρωτομάστορα -στην ουσία κάθε καινοτόμου 
δημιουργού-, αφού είναι αυτός που τόλμησε να αψηφήσει νόμους αιώνιους, 
να εξουσιάσει ανίκητες φυσικές δυνάμεις, όπως η ορμή του ποταμού. Η 
θυσιασμένη ανθρώπινη ψυχή, σαν στοιχειό πλέον του γεφυριού, θα 
μπορούσε να κρατάει μακριά κάθε εχθρό του, θα εξιλέωνε τις “δαιμονικές” 
δυνάμεις, τους θεούς των ποταμών, οι οποίες και θα επέτρεπαν παρέμβαση 
στο χώρο εξουσίας τους. Από αυτή τη μυθική διάσταση προέκυψε και το 
γνωστό δημοτικό τραγούδι που εξιστορεί τη θεμελίωση του γιοφυριού της 
Άρτας. 

Η επόμενη μυθική διήγηση εστιάζει σε μια γαμήλια πομπή. Όταν αυτή 
έφτανε μπροστά σ’ ένα γεφύρι, οι οργανοπαίκτες σταματούσαν το τραγούδι, 



η νύφη και ο γαμπρός ξεπέζευαν από τα άλογα, το ίδιο και οι άλλοι, κι έτσι, 
σιωπηλοί και κατηφείς, περνούσαν σιγά-σιγά στην άλλη όχθη. 

Πίστευαν πως, αν δεν τηρούσαν τούτο το έθιμο, η στοιχειωμένη, 
συνειδητοποιώντας τη διαφορά του πάνω κόσμου από τον κάτω κόσμο, θα 
παράταγε το κράτημα, θα άρχιζε τα βογγητά, μπορεί και το χορό, κι έτσι το 
γεφύρι θα έτριζε, θα κουνιόταν, μπορεί και να σωριαζόταν μέσα στο νερό του 
ποταμού, παρασέρνοντας στο θάνατο τους διαβάτες του. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα γεφύρια, ένα με το φυσικό  περιβάλλον 

Σύνδεση με το ανθρωπογενές περιβάλλον τους 

 

Καθώς τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια  ήταν προϊόντα της διαρκούς 
αλληλεπίδρασης της καλλιτεχνικής έμπνευσης του ανθρώπου με την 
ανέγγιχτη ομορφιά της μητέρας φύσης, σήμερα αποτελούν ένα θέμα που 
μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και να γίνει 
αντικείμενο διεπιστημονικής μελέτης. Η απόλυτη ένταξη των γεφυριών στο 
φυσικό περιβάλλον, οδήγησαν τον πρωτοπόρο μελετητή τους Σπύρο Μαντά 
να δηλώσει ότι οι άνθρωποι, για να καλύψουν την επιτακτική ανάγκη τους 
για επικοινωνία, αναγκάστηκαν να προεκτείνουν την ίδια τη φύση, χτίζοντας 
αυτά τα αριστουργήματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής σε πλήρη αρμονία με το 
περιβάλλον φυσικό τοπίο. Δηλαδή οι αυτοδίδακτοι λαϊκοί αρχιτέκτονες 
εμπνέονταν από τη ρήση ότι ο πρώτος γεφυροποιός είναι η ίδια η φύση και 
έτσι ακολουθούσαν τους κανόνες που η ίδια η φύση υπαγόρευε και γενικά 
φρόντιζαν να μην προσβάλλουν αισθητικά το φυσικό τοπίο με τις κατασκευές 
τους. Γι’ αυτό χρησιμοποιούσαν μόνο ντόπιες πέτρες και άλλα φυσικά δομικά 
υλικά, όπως ξύλο, χώμα και νερό. Είχαν εμπειρικές γνώσεις σχετικά με την 
ποιότητα, την αντοχή, την οικονομία, την ανακύκλωση, την 
επαναχρησιμοποίηση αλλά και την αισθητική των δομικών υλικών, 
προσδίνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο έναν ιδιαίτερα οικολογικό χαρακτήρα στις 
κατασκευές τους. Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια: 

• έχουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά, αφού αυτά βρίσκονται διάσπαρτα σ’ 
ολόκληρη την Ελλάδα, με έμφαση στις ηπειρωτικές περιοχές, λόγω του 
έντονου φυσικού ανάγλυφου. 

 • βρίσκονται σε κομβικά σημεία και συχνά πάνω στη χάραξη αρχαίων και 
μεταγενέστερων δρόμων και άλλων υπερτοπικών διαδρομών.  

• είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την τοπική και την εθνική ιστορία, αφού 
πολλές φορές αποτέλεσαν πεδίο μάχης, αντικείμενο δολιοφθοράς (η γέφυρα 
στους Αγιούς, στη Μέρτζανη και η Μεσογέφυρα  στα Ιωάννινα  
ανατινάχθηκαν στις 28-10-1940), χώρο συναντήσεων με ειρηνευτικούς 
σκοπούς (στη γέφυρα της Πλάκας υπογράφηκε η ανακωχή μεταξύ του 
Ε.Λ.Α.Σ. και του Ε.Δ.Ε.Σ. στις 29-2-1944), ακόμα και συνοριακό ορόσημο (το 
γεφύρι της Άρτας ήταν η επίσημη συνοριακή διάβαση μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας από το 1881 έως το 1913).  



• είναι ιδιαίτερα σημαντικά επιτεύγματα και συγχρόνως αντιπροσωπευτικά 
δείγματα της Ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, αφού τα περισσότερα απ’ 
αυτά είναι έργα ανώνυμων και ασπούδαστων μαστόρων. 

 • είναι πηγή πλούσιου λαογραφικού υλικού, που περιλαμβάνει δημοτικά 
τραγούδια, θρύλους, παροιμίες, έθιμα, δοξασίες κ.ά. που χρήζουν 
επιστημονικής έρευνας.  

• αποτελούσαν το κυριότερο συγκοινωνιακό τεχνικό έργο στην Ελλάδα μέχρι 
τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα.  

• συχνά ανακηρύσσονται διατηρητέα μνημεία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της χώρας μας, αλλά δυστυχώς δεν τυγχάνουν της ανάλογης πολιτειακής 
φροντίδας μετέπειτα.  

• είναι ίσως η καλύτερη χρονομηχανή, που σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο και 
σου αποκαλύπτει πτυχές της καθημερινής ζωής τόσο των εμπειροτεχνών 
μαστόρων που τα έχτισαν όσο και του πλήθους των ανθρώπων που τα 
χρησιμοποιούσαν για αιώνες. 

   

Τα γεφύρια του ηπειρωτικού γεωγραφικού ανάγλυφου θα κινδυνεύουν 
διαρκώς με κατάρρευση στο μέλλον από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
(οδοποιία, κατασκευή τεχνητών λιμνών, αναζήτηση κρυμμένων θησαυρών, 
μπαζώματα) και κυρίως από την έλλειψη συντήρησης. Για αυτό πρέπει να 
αξιοποιηθούν τουριστικά με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη της εκάστοτε 
περιοχής, όπου ανήκουν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πλήθος των εμπειριών 
και των γνώσεων που σχετίζονται με την κατασκευή των γεφυριών ( λέξεις 
σχετικές με τα γεφύρια, τους μαστόρους, τη συνθηματική γλώσσα τους, τα 
εργαλεία τους ) και αποκτήθηκαν μέσα στο πέρασμα αιώνων. Αυτός ο 
πλούτος μοιραία όχι μόνο δεν θα μεταλαμπαδευθεί στις επόμενες γενιές, 
αλλά θα τον απολέσουμε σταδιακά μέσα σε λίγες δεκαετίες, αν η απώλεια 
δεν έχει ήδη συντελεστεί. 

Ας μείνει στη μνήμη μας ότι οι μάστορες της πέτρας, που υπηρετούσαν τη 
λαϊκή αρχιτεκτονική, ήταν άνθρωποι απλοϊκοί, χωρίς επιστημονικές γνώσεις, 
οι οποίοι όμως είχαν την ευφυΐα και κατόρθωναν να επιλύουν δύσκολα 
στατικά προβλήματα, για τα οποία σήμερα θα χρειαζόταν ειδική 
επιστημονική μελέτη. Οι πρωτομάστορες, όπως ονομάζονταν οι λαϊκοί 
εκείνοι αρχιτέκτονες, εκτός από τις πρακτικές ανάγκες, με το χτίσιμο 
διαφόρων οικοδομημάτων, εξυπηρετούσαν και την αισθητική. Είχαν έμφυτη 
την αρμονία και το μέτρο, όπως κάθε καλλιτέχνης. Σέβονταν και υπολόγιζαν 
πάντα τη φύση. Είχαν ως μέτρο τον άνθρωπο. Στην περίπτωση μάλιστα των 



γεφυριών, συμπλήρωναν την ομορφιά του τοπίου με το δικό τους 
δημιούργημα. Γι’ αυτό, παρατηρούμε να μην είναι κανένα γεφύρι όμοιο με 
άλλο. Ακόμη και τα πιο μικρά έχουν  τις ιδιαιτερότητές τους, που τα 
καθιστούν μοναδικά, έτσι καθώς είναι ενταγμένα με σεβασμό το καθένα στο 
περιβάλλον του.  

 

Η καταγωγή αυτών των φημισμένων μαστόρων της πέτρας ήταν από 
συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως της ηπειρωτικής και λιγότερο της νησιωτικής 
Ελλάδας: 

1. τα Μαστοροχώρια γύρω από το όρος Γράμμος και τον ποταμό 
Σαραντάπορο: Πυρσόγιαννη, Βούρμπιανη, Χιονιάδες, Πύργος (=Στράτσιανη), 
Καστάνιανη, Δροσοπηγή (=Κάντσικο), Πλαγιά (=Ζέρμα), Ασημοχώρι, 
Κεράσοβο, Μόλιστα, Γαναδιό, κ.ά. 

2. τα Μαστοροχώρια των Τζουμέρκων: Πράμαντα, Άγναντα, Ραφταναίοι και 
τα Χουλιαροχώρια: Χουλιαράδες, Μιχαλίτσι, Βεσταβέτσι κ.ά. στα νότια των 
Ιωαννίνων. 

3. τα Μαστοροχώρια της Δυτικής Μακεδονίας στην επαρχία Βοΐου Κοζάνης: 
Πεντάλοφος (=Ζουπάνι), Βυθός, Αυγερινός και στα δυτικά του Ν. Γρεβενών: 
το Δίλοφο, το Δασύλλιο, η Καλλονή, ο Άγιος Κοσμάς, κ.ά.  

Η αξία της τέχνης τους και ο θαυμασμός για τα πέτρινα κομψοτεχνήματα 
σύντομα πέρασαν έξω απ’ τα όρια της Βαλκανικής και γι’ αυτό συναντάμε 
Έλληνες μαστόρους της πέτρας στα παράλια της Τουρκίας, στην 
Κωνσταντινούπολη, στη Γαλλία, στη Ρωσία, στην Περσία, στην Αίγυπτο, στο 
Σουδάν, στην Αιθιοπία, στο Κονγκό και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε 
κάθε γωνιά του κόσμου. Η τέχνη τους έσβησε σταδιακά τα χρόνια λίγο πριν 
και κυρίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, λόγω των ιστορικών συνθηκών 
και τεχνολογικών εξελίξεων [κατοχή και εμφύλιος στη χώρα μας, ερήμωση 
της υπαίθρου, διάνοιξη βελτιωμένου τοπικού και εθνικού οδικού δικτύου και 
χρήση του μπετόν]. Τα έργα τους είναι πια δικό μας χρέος να διαφυλαχθούν, 
συνδέοντάς μας με την παράδοση, τη μνήμη, το παρελθόν, αποτελώντας για 
όλους μας ένα απτό παράδειγμα της ικανότητας των ανθρώπων της 
προβιομηχανικής ιστορικής περιόδου να προσαρμόζουν τον τρόπο ζωής τους 
στη φύση, χωρίς να παραβιάζουν την αυτοτέλειά της.  

 

 



 
       Χτίστες εν ώρα εργασίας – Διακρίνεται ο ξυλότυπος του γεφυριού 

                                        

 
                         …την ώρα της διάβασης του γεφυριού 



Η  γέφυρα στους Αγιούς, στο νομό Ιωαννίνω 

Ένα παράδειγμα καταστροφής σε συνθήκες πολέμου 

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ακόμα η περιοχή της Ηπείρου ήταν τμήμα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο μεγάλος δρόμος από τα Ιωάννινα προς τους 
Αγίους Σαράντα απαιτούσε την κατασκευή ενός αξιόπιστου και ασφαλούς  
γεφυριού και, όταν η ξύλινη γέφυρα που ένωνε τις όχθες του Γoρμού, 
παραπόταμου του Καλαμά, παρασύρθηκε από τα νερά το 1882,η λίθινη γέφυρα 
στους Αγιούς,  που την αντικατέστησε, ήταν για την εποχή της μια από τις 
μεγαλύτερες της ευρύτερης περιοχής. Χτίστηκαν, λοιπόν, το 1885 τέσσερις 
αψίδες, με άνοιγμα 25 μέτρων η μία και 15 μέτρα ύψος. Το πλάτος ήταν 7 
μέτρα και το μήκος της 115.  
 
Η γέφυρα εξυπηρέτησε τους διερχόμενους από το 1885 μέχρι τις 28-10-1940, 
όταν ανατινάχτηκε από τον ελληνικό στρατό ένα της μεσόβαθρο, 
παρασύροντας τα δύο τόξα, προκειμένου να καθυστερήσει η προέλαση του 
ιταλικού στρατού προς το Καλπάκι.  Οι Ιταλοί κατασκεύασαν πρόχειρη 
γεφύρωση μέσα στο ποτάμι και καλντερίμι για τη διέλευση του στρατού τους. 
 
Μετά την προέλασή του κατά την αντεπίθεση που ακολούθησε, ο ελληνικός 
στρατός  επισκεύασε τη γέφυρα με τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής. Οι 
Ιταλοί την Άνοιξη του 1941 βομβάρδισαν τη γέφυρα και την επισκεύασαν λίγο 
αργότερα, όταν με τη βοήθεια των Γερμανών κατέλαβαν την περιοχή. 
 
Τον Ιούλιο του 1943 συμμαχική αποστολή με τη βοήθεια Ελληνικών 
αντιστασιακών οργανώσεων ανατίναξε τη γέφυρα στο σημείο που είχε 
επισκευαστεί. Μετά την απελευθέρωση, κατασκευάστηκε μια ξύλινη γέφυρα 
δίπλα στη μεγάλη.  Τελικά ολοκληρώθηκε η επισκευή της γέφυρας, ενώ 
ακολούθησε μία ακόμα καταστροφή της, στις 27 Νοεμβρίου 1947, όταν την 
ανατίναξε από τα θεμέλια ο Δημοκρατικός στρατός, την περίοδο του εμφυλίου, 
καθώς τα αντάρτικα τμήματα  κινούνταν από το Ζαγόρι προς την οροσειρά 
Μουργκάνα, για να αποκλείσουν την  ευρύτερη περιοχή, στην οποία σκόπευαν 
να οχυρωθούν. 
 
Τη θέση της πήρε λίγο μετά μια στρατιωτικού τύπου σιδερένια γέφυρα. 
Μεταπολεμικά, συγκεκριμένα το 1961, κατασκευάστηκε βορειότερα η 
τσιμεντένια γέφυρα που σώζεται μέχρι σήμερα. 
Αργότερα, το 2002, κατασκευάστηκε η νέα μεγάλη γέφυρα Ιωαννίνων 
Κακαβιάς, πολύ κοντά στα ερείπια της παλιάς λίθινης. 
 



 
 

Εικόνα της γέφυρας, πριν ανατιναχτεί 
  
 

           

 

                

 

 

 

 

 

 

 



Του γιοφυριού της Άρτας, δημοτικό τραγούδι 

Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες 
γιοφύρι εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι. 
Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 
Μοιριολογούν οι μάστοροι και κλαιν οι μαθητάδες: 
"Αλίμονο στους κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας, 
ολημερίς να χτίζουμε το βράδυ να γκρεμιέται." 

 
Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι, 
δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σαν χηλιδόνι, 
παρά εκελάηδε κι έλεγε ανθρωπινή λαλίτσα: 
"Αν δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει, 
και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, 
παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, 
που έρχεται 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 να διαβείς της Άρτας το γιοφύρι." 

 

Να τηνε κι εξανάφανεν από την άσπρην στράτα. 
Την είδ' ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. 
Από μακριά τους χαιρετά κι από κοντά τους λέει: 
"Γειά σας, χαρά σας, μάστοροι και σεις οι μαθητάδες, 
μα τι έχει ο πρωτομάστορας και είναι βαργιομισμένος; 
"Το δαχτυλίδι το 'πεσε στην πρώτη την καμάρα, 
και ποιος να μπει, και ποιος να βγει, το δαχτυλίδι νά 'βρει;" 

 
"Μάστορα, μην πικραίνεσαι κι εγώ να πά σ' το φέρω, 
εγώ να μπω, κι εγώ να βγω, το δαχτυλίδι νά 'βρω." 
Μηδέ καλά εκατέβηκε, 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 αδελφάδες ήμαστε, κι οι τρεις κακογραμμένες, 
η μια 'χτισε το Δούναβη, κι η άλλη τον Αφράτη 
κι εγώ η πλιο στερνότερη της Άρτας το γιοφύρι. 
Ως τρέμει το καρυόφυλλο, να τρέμει το γιοφύρι, 
κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες." 

 
 
"Κόρη, τον λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε, 
πο 'χεις μονάκριβο αδελφό, μη λάχει και περάσει." 
Κι αυτή το λόγον άλλαζε κι άλλη κατάρα δίνει: 

 

΄΄Αν τρέμουν τ' άγρια βουνά, να τρέμει το γιοφύρι, 
κι αν πέφτουν τ' άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες, 
τί έχω αδελφό στην ξενιτιά, μη λάχει και περάσει΄΄. 

 
Το γεφύρι της Άρτας σήμερa 

 



Το Διαβολογέφυρο, στην Τροιζήνα       

[ τοπικός θρύλος ] 

Το Διαβολογέφυρο είναι μια απόκρημνη περιοχή με άγρια ομορφιά, που 
βρίσκεται πάνω από το χωριό της Τροιζήνας, στη βορειοανατολική άκρη της 
Πελοποννήσου. Είναι μια πανέμορφη χαράδρα με πλούσια βλάστηση, γεμάτη 
από πικροδάφνες, αιωνόβια δέντρα και πλατάνια. Στο βάθος της τρέχει ένα 
μικρό ποτάμι, που κατεβαίνει από τα βουνά, δημιουργώντας σε ορισμένα 
σημεία του μικρές λίμνες με παγωμένο πεντακάθαρο νερό, ανάμεσα σε 
τεράστια βράχια. Καβουράκια, πεταλούδες και πολύχρωμα έντομα ξεπηδούν 
την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες από παντού. 

Το φαράγγι είναι περπατητό, καταπράσινο, χωρίς ίχνος πολιτισμού και 
περιλαμβάνει πολλές  τσουλήθρες και νερό, ακόμη και το καλοκαίρι. Σε 
διαστήματα έχουν τοποθετηθεί ξύλινα στηρίγματα και χοντρά σκοινιά, για να 
βοηθούν στην κατάβαση και ανάβαση στο φαράγγι. 

Ένας θρύλος αναφέρει ότι επί Τουρκοκρατίας ο πασάς της περιοχής διέταξε 
ένα φημισμένο πρωτομάστορα να κατασκευάσει γέφυρα σε αυτή την πολύ 
απόκρημνη τοποθεσία, στο μεγάλο ποτάμι του Δαμαλά, όπως ήταν το παλιό 
όνομα της Τροιζήνας, το Χρυσορρόα, αλλιώς θα του έπαιρνε το κεφάλι.  Η 
δυσκολία βρισκόταν στο γεγονός ότι στο σημείο εκείνο οι δυο βράχοι που θα 
μπορούσε να στηριχτεί η γέφυρα ήταν πολύ μακριά ο ένας από τον άλλο. Ο 
γεφυροποιός προσπάθησε δυο φορές να στηρίξει την γέφυρα, αλλά δεν το 
κατόρθωσε. Ενώ ετοιμαζόταν για την τρίτη προσπάθεια (αν αποτύγχανε θα 
αποκεφαλιζόταν), εμφανίστηκε ο διάβολος, ο οποίος του υποσχέθηκε να τον 
βοηθήσει με αντάλλαγμα την ψυχή του. 

Ο γεφυροποιός δέχτηκε, και τότε, σε μία μόνο νύχτα, κατασκευάστηκε η 
γέφυρα. Το ίδιο βράδυ ο διάβολος δώρισε στον πρωτομάστορα ένα πιθάρι 
χρυσά φλουριά. Ο γεφυροποιός έγινε πάμπλουτος, αλλά δεν πρόλαβε να 
χαρεί τα πλούτη του πέρα από λίγα χρόνια. Μια μέρα, ενώ διέσχιζε τη 
γέφυρα, για να επισκεφθεί το σημείο όπου είχε κρυμμένο το θησαυρό του, 
σηκώθηκε άγριος άνεμος, τον πήρε και τον εξαφάνισε. Την ίδια στιγμή 
κεραυνός έκαψε το σπίτι και την οικογένειά του. Έτσι, σύμφωνα με αυτόν το 
θρύλο, η γέφυρα  ονομάστηκε Διαβολογέφυρο. 

Το περίεργο, βέβαια, είναι ότι στους βράχους γύρω από τη γέφυρα υπάρχουν 
βαθουλώματα σαν διχαλωτές πατημασιές κατσίκας (τέτοια πόδια έχει, λένε, 
και ο Διάβολος). Ίσως αυτές να έδωσαν την αφορμή να πλαστεί αυτός ο 
θρύλος. 



 
Η περιοχή του Διαβολογέφυρου σήμερα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βιβλιογραφία – Ηλεκτρονική και  Έντυπη 

                   

                                         Ηλεκτρονική 

 

 1. mirc.ntua.gr/db/epirus_db/ARXITEKTONIKH/Gefuria.htm 

 2. mirc.ntua.gr/db/epirus_db/ARXITEKTONIKH/Mastores.htm 

 3. https://izagori.gr/environment/bridges.htm 
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 6. kpe-makrin.mag.sch.gr 
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