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      Γεφύρια  της Ηπείρου. Κομμάτια της ιστορίας ,που στέκουν αγέρωχα 
στο χρόνο. Έργα  τέχνης  μοναδικά ,που γεννήθηκαν  μέσα από την 
ανάγκη των ανθρώπων  για επικοινωνία. Σημάδια αναφοράς σε μια άλλη  
εποχή, τότε που οι ανάγκες των ανθρώπων ήταν διαφορετικές. Έργα 
ανθρώπων τόσο εναρμονισμένα με το ηπειρώτικο τοπίο , σαν να τα 
γέννησε η φύση.  

    Ας τα γνωρίσουμε  και  ας υποκλιθούμε τόσο στη δύναμη  του 
ανθρώπινου μυαλού όσο και  στην  ανθρώπινη θέληση  που γεννά η 
ανάγκη. 



• Να αποκτήσουν  οι μαθητές επαφή με την πολιτιστική 
κληρονομιά . 

•  Να κατανοήσουν την αδιάσπαστη σχέση ανθρώπου και 
φύσης και την αλληλεξάρτηση του φυσικού και του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος . 

•  Δίνεται  στα παιδιά μια επιπλέον ευκαιρία για 
κοινωνικοποίηση, μέσα από την συνεργασία και την 
ομαδικότητα. 

•  Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του τόπου τους  μέσα 
από τα πέτρινα γεφύρια που αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι 
της Ηπειρωτικής παράδοσης και του Ηπειρωτικού 
πολιτισμού, τον τρόπο κατασκευής τους, τους ανθρώπους 
που τα κατασκεύασαν, την χρησιμότητά τους, τους μύθους 
και τις δοξασίες γύρω από την κατασκευή τους… 

 



     Τα γεφύρια  κατασκευάζονται από 
τους Κιοπρουλήδες (κιουπρού : 
γεφύρι) που  αρχικά 
συγκαταλέγονταν στους μαστόρους  
της πέτρας, τους Κουδαραίους ( 
κούδα : πέτρα).  

     Οργανωμένοι σε μπουλούκια  
γυρνούσαν σε  όλη την  Ελλάδα, τη 
Βαλκανική, την Μ. Ασία και έκτιζαν : 
τζαμιά, εκκλησίες, κάστρα, 
καμπαναριά, μιναρέδες, σπίτια, 
σεράγια, μύλους, χάνια 
 

     Οι  Κουδαραίοι  Γεφυράδες 
…χτούσανε  τον κόσμο όλο, χτούσανε 
και τα γιοφύρια του… 
 



  Κάλφας ή Πρωτομάστορας 
  Δύο καλοί κτίστες 
  Δύο πελεκάνοι ( πελεκούσαν την πέτρα) 
  Δύο κλειδοσάδες (κτίστες λιγότερο καλοί)  
  Δύο νταμαρτζήδες (δούλευαν στο νταμάρι) 
  Λασπιτζής ( έφτιαχνε το κουρασάνι)  
 Ένας – δύο παραγιοί (μαθητευόμενοι τεχνίτες)  
 Ένας –δύο τσιράκια(μεταφορά λάσπης , φαγητό, ζώα)  
 Ένα μαραγκός  
 Ένας ξυλογλύπτης 



 
 Η  πέτρα, στην  Ήπειρο χρησιμοποιούσαν   το σχιστόλιθο 

λόγω αφθονίας. Δούλευαν  το σχιστόλιθο με καλέμι και τον  
χρησιμοποιούσαν  στις καμάρες.  
 

 Συνδετικό κονίαμα : το κουρασάνι , μείγμα νερού, ασβέστη, 
χώματος και κεραμιδιού.  Προσθέτανε ξερά χόρτα, 
ελαφρόπετρα, τρίχες ζώων και ασπράδια αυγών για να 
αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα 
του.  

 Επίσης, υλοτομούσαν  τοπική ξυλεία, την επεξεργάζονταν 
μερικώς και κατασκεύαζαν τον ξυλότυπο.  



 Επιλογή καταλληλότερου σημείου του ποταμού 
 Στήσιμο νταμαριού  
 Θεμελίωση γεφυριού (ορεινά - πεδινά εδάφη) 
 Κατασκευή –  Στήσιμο ξυλοτύπων  

 
 

 Κατασκευή κάθε τόξου 
 Ολοκλήρωση τόξου - τοποθέτηση «κλειδιού» 
 Πλήρωση κενών με ακανόνιστου σχήματος πέτρες 
 Κατασκευή ανακουφιστικών τόξων (ψευτοκαμάρες) 
 Τοποθέτηση « καμπανακίου » 
 Κατάστρωμα γεφυριού -Στηθαία (καλντερίμι) 
 Ξεκαλούπωμα γεφυριού  
 Τοποθέτηση εγχάρακτης πλάκας 



 Κατασκευάστηκαν  για λόγους 
καθαρά επικοινωνιακούς, 
κυκλοφοριακούς, αλλά και για 
λόγους επιβίωσης, όπως  ήταν η 
μεταφορά των ανθρώπων, των 
ζώων, τροφίμων και των 
εμπορευμάτων. 
 

 Συνδέουν τους οικισμούς μεταξύ 
τους, αλλά και τις γειτονιές κάθε 
χωριού με τους χώρους 
δουλειάς- τα χωράφια, τα 
αμπέλια, τα βοσκοτόπια, τα 
μοναστήρια, τα ξωκλήσια… 



 Τα περισσότερα  γεφύρια της Ηπείρου   χτίστηκαν  στην εποχή της 
τουρκοκρατίας.  
 

  Την απόφαση για το χτίσιμο του γεφυριού  έπαιρνε ολόκληρο το χωριό ή 
ένας πλούσιος κάτοικος ή ένας Τούρκος ή και ο ηγούμενος ενός 
μοναστηριού. 

  Το κόστος   ήταν πολύ μεγάλο ,με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
ανταπεξέλθει ένα μικρό χωριό στα έξοδα. Η μόνη λύση ήταν να βρεθεί 
ένας πλούσιος χρηματοδότης  για  να βοηθήσει. Κάποτε  την κατασκευή 
του γεφυριού χρηματοδοτούσαν  και τα γύρω χωριά ,που είχαν οφέλη 
από την κατασκευή του.  

 Οι τιμές   ήταν πολύ υψηλές και κυμαίνονταν από 1000 γρόσια  για τα πιο 
μικρά γεφύρια έως και 200.000 γρόσια  περίπου για τα πιο μεγάλα. 
Πολλά  γεφύρια φέρνουν το όνομα του χρηματοδότη τους.                     

                                



 Διαφέρουν  στη μορφή ,μέγεθος και   αριθμό τόξων. Τα τόξα μπορεί να 
είναι ένα, δύο, τρία ή περισσότερα, ημικυκλικά ή οξυκόρυφα και 
χαρακτηρίζουν κάθε γεφύρι. Προκύπτουν από το πλάτος του ποταμού , 
αλλά και από τη   δημιουργικότητα του μάστορα. Τα μονότοξα  γεφύρια 
βρίσκονται στα βουνά , ενώ  τα πολύτοξα  στις πεδιάδες. 

  Εκτός από τα βασικά τόξα, υπάρχουν  και μικρότερα τόξα – τα 
ανακουφιστικά- ή καμάρες που ελαφραίνουν την κατασκευή και 
επιτρέπουν τη γρήγορη διέλευση του νερού σε περίπτωση πλημμύρας 
του ποταμού . 

 Στα πλάγια  κατασκευάζονταν  πεζούλια  για την προστασία των 
περαστικών. Συχνά ,δίπλα σε κάθε γεφύρι υπήρχε και κάποιο κτίσμα 
(μύλος ή χάνι).  

 Στα πολύτοξα γεφύρια, στις άκρες των τόξων υπάρχουν  οι πρόβολοι, ο 
«κόφτης» μπροστά ,να αναχαιτίζει τη δύναμη του νερού και η «κόντρα» 
πίσω ,να στηρίζει  και να μειώνει το στροβιλισμό του νερού.   



Μονότοξα Πολύτοξα 



   Από την αρχαία ακόμη 
εποχή τα ποτάμια 
είχαν λατρευτεί σαν 
θεοί. Έτσι κι ο λαός, 
με διάφορες 
εκδηλώσεις 
μυστικισμού, επιδίωκε 
την εύνοιά τους για να 
επιτύχει την ευφορία 
της γης, αλλά και τη 
δική του ευγονία.  
 



      Στα Ζαγόρια, όποια γυναίκα, γεννούσε το 
παιδί της πεθαμένο, κατέβαινε στο πιο 
κοντινό ποτάμι, έσπρωχνε μέσα στο νερά, 
από την κορυφή της καμάρας του γεφυριού, 
μία ή περισσότερες αρκάδες του, όρθιες 
δηλ. πέτρες που ασφάλιζαν  το διάδρομο 
διάβασης. Ήταν τέτοιες οι συνέπειες τούτης 
της περίεργης πράξης, που πολλά  γεφύρια 
κυριολεκτικά …ξεδοντιάστηκαν. Ποια όμως 
η εξήγηση; Τούτη πρέπει να αναζητηθεί, 
στους πολύ παλιούς χρόνους. Φταίχτης για 
την Ζαγορίσια  μάνα φαίνεται να είναι ο 
παλιός προστάτης της ευγονίας, ο ποταμός, 
που, όμως, την αδίκησε. Έτσι ακολουθεί η 
εκδίκηση ,πετροβολώντας τον. Το ότι η 
γυναίκα του Ζαγοριού διαλέγει από ένα 
γεφύρι να τιμωρήσει το ποτάμι, δεν είναι 
τυχαίο. Πρόκειται ακριβώς για την 
κατασκευή που στην  ντόπια 
αντίληψη,ταπείνωσε τον ατίθασο ποταμό 
ζεύγοντάς  τον. 
 
 



     Ένας ηλικιωμένος  θυμάται την 
ιστορία ενός ιδιότυπου λαϊκού 
δικαστηρίου: 

    «Εδώ, στου Κόκκορου το γιοφύρι, όχι 
το σημερινό, το παλαιότερο, ήταν έτσι 
φτιαγμένο, που το χρησιμοποιούσαν 
για να τιμωρούν τους  ζωοκλέφτες. 
Να πως γινότανε: όταν έναν τον 
υποψιάζονταν, ή τον έπιαναν να 
κλέβει, κι αυτός διαμαρτυρόταν ότι 
είναι ψέματα, είναι αθώος, και τέτοια, 
του έλεγαν: “Πάρε αυτή τη γίδα, 
βάλτη στον ώμο και πέρνα από ’δω να 
πας πέρα”. Αλλά να είναι το γιοφύρι 
πλημμυρισμένο! Αν περνούσε με τη 
γίδα, ήταν αθώος, ήταν απόδειξη. 
Όσοι όμως πνίγονταν, ήταν ένοχοι. Γι’ 
αυτό τιμωριούνταν…». 
 



     Έθιμο σχετικό με τα γεφύρια  που 
εξακολουθεί να επιβιώνει μέχρι και 
σήμερα, είναι το  “ψίκι”, 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 τού 
πάνω από τον κάτω κόσμο, θα 
παράταγε το κράτημα, θ’ άρχιζε τα 
βογγητά, μπορεί και το χορό, κι έτσι το 
γεφύρι θα ’τριζε, θα κουνιόταν, μπορεί 
και να σωριαζόταν μέσα στο νερό. Δεν 
ήθελαν, λοιπόν, να προκαλέσουν. 
 
 



      Μια γυναίκα λεχώνα από το Λίθινο πήγε κάποτε  στο 
Μοναστήρι  για ν ΄  ανάψει τα καντήλια του, αφήνοντας 
πίσω το παιδί της να κοιμάται. Το πέρασμα του ποταμού 
γινόταν με μια λιάσα, μια πρόχειρη  γέφυρα. Όταν έφθασε 
στο μοναστήρι ,άρχισε να βρέχει δυνατά. Το ποτάμι 
θέριεψε  και τα νερά παρέσυραν την ξύλινη γέφυρα. 
Στο  γύρισμά της, η γυναίκα  απελπισμένη, παρακαλά το 
Θεό. Τότε, τα νερά του ποταμού υποχώρησαν και στο 
σημείο που ήταν η λιάσα, χάθηκαν. Είχαν χωνέψει κάτω 
από μια μεγάλη πέτρα για να βγουν και πάλι στην 
επιφάνεια λίγα μέτρα πιο κάτω. Η λεχώνα μόλις 
διαπίστωσε ότι μπορεί να περάσει απέναντι,  έτρεξε στο  
παιδί της. 
Αφού το τάισε, τότε συνειδητοποίησε τι ακριβώς έγινε στο 
ποτάμι. Τρέχει, χτυπάει την καμπάνα του χωριού 
φωνάζοντας "Ελάτε χωριανοί έγινε θαύμα. Ο Θεός 
χάλασε την ξύλινη γέφυρα και έφτιαξε μια δική του." 
Μαζεύτηκαν οι χωριανοί και πήγαν στο σημείο της 
διάβασης, όπου διαπίστωσαν πραγματικά το ποτάμι να 
περνάει κάτω από έναν βράχο ο οποίος σχημάτιζε ένα 
φυσικό γεφύρι.  

     Έτσι λοιπόν,  σχηματίστηκε το γεφύρι. , κατά την 
παράδοση, από το Θεό ,γι’ αυτό και δόθηκε αυτό το όνομα. 
 



    Ο  νομός Άρτας  είναι  γνωστός  για το ιστορικό του γεφύρι, 
ίσως το πιο ξακουστό και το πιο πολυτραγουδισμένο γεφύρι  
της Ελλάδας. Στο νομό υπάρχουν κι άλλα, όμορφα ,πέτρινα 
γεφύρια, έργα σπουδαίων μαστόρων, που στέκουν αγέρωχα 
στο χρόνο. Αποτελούν  δείγματα της  λαϊκής  
αρχιτεκτονικής της Ηπείρου, κομμάτι της παράδοσης και 
του πολιτισμού της Άρτας.  

    Στη συνέχεια  θα γνωρίσουμε τα πέτρινα γεφύρια που 
βρίσκονται  στον  νομό της Άρτας.  



«  Σαράντα πέντε 
μάστοροι  κι εξήντα 
μαθητάδες                

γιοφύρι εθεμέλιωναν 
στης Άρτας το ποτάμι.                     

Ολημερίς το χτίζανε, το 
βράδυ εγκρεμιζόταν.»   

 

Της  Άρτας 
το  γιοφύρι 



     …είναι το πιο ξακουστό στην Ελλάδα  λόγω 
του θρύλου  για τη «θυσία της γυναίκας του 
πρωτομάστορα», που η λαϊκή μούσα τον 
έκανε τραγούδι.  

      Η αρχική κατασκευή του  τοποθετείται στα 
χρόνια της κλασικής Αμβρακίας επί 
βασιλέως Πύρρου Α΄.  

     Τη σημερινή του μορφή  απέκτησε στα  
1602-1606 μ.Χ.  

     Έχει  μήκος  145μ. και  πλάτος  3,75μ. Οι 
τέσσερις ημικυκλικές καμάρες δεν έχουν 
καμία συμμετρία μεταξύ τους. Η 
μεγαλύτερη καμάρα  ξαναχτίστηκε στην 
τουρκοκρατία, και είναι ακριβώς αυτή η 
ανακατασκευή της ψηλής καμάρας που 
γέννησε το θρύλο της στοίχειωσης της 
γυναίκας του πρωτομάστορα και το 
αντίστοιχο δημοτικό τραγούδι.  

 



 Το  1881, όταν απελευθερώθηκε η 
Άρτα, το γεφύρι ήταν το σύνορο 
της ελεύθερης Ελλάδας με την 
τουρκοκρατημένη Ελλάδα.  
 

 Στο τέλος της δεκαετίας του 1930 
πλάι στα αρχαία βάθρα 
προστέθηκε  και τσιμεντένια για 
τη στήριξη ξύλινης αρχικά 
γέφυρας, την οποία οι Γερμανοί 
κατακτητές, ενίσχυσαν με 
σιδηροδοκούς για τη διέλευση 
των οχημάτων τους.  
 



 Το 1944 οι  Ναζί  διέταξαν την 
ανατίναξή του, αλλά ο Γερμανός 
σαμποτέρ εκτιμώντας το μέγεθος του 
εγκλήματος, δεν υπάκουσε στη 
διαταγή και το γεφύρι σώθηκε. Λέγεται  
ότι ο Γερμανός στρατιώτης Λούντβιχ, 
μάλλον αρχαιολόγος, γύρισε κρυφά 
πίσω και απενεργοποίησε τον 
εκρηκτικό μηχανισμό.  

 Το 1945 κατασκευάσθηκε κανονική 
σιδηρογέφυρα η οποία σε συνδυασμό 
με τις χονδρές τσιμεντένιες βάσεις της 
κατάστρεψε τη βόρεια όψη του παλιού 
γεφυριού.   

 Την δεκαετία του 80, απαλλάχτηκε το 
μνημείο απ' αυτές τις κατασκευές και 
με τις εργασίες στερέωσης ξαναβρήκε 
την αρχική του λάμψη.  
 



…της Νεράιδας …του Τσαγκαράκη 



..στο Μεγάλο Λαγκάδι   ..του  Βρατσίστα 





…στο ρέμα Κοραή …στη Μεγάλη βρύση 



   Ο νομός Θεσπρωτίας είναι μια ορεινή περιοχή με ψηλά 
βουνά και ορμητικά ποτάμια , τα ποτάμια του Καλαμά και 
του Αχέροντα, τα βουνά του Σουλίου και της Μουργκάνας –
Τσαμαντά. Ανάμεσά τους υπάρχουν όμορφα ,μονότοξα, 
πέτρινα γεφύρια να μας θυμίζουν άλλες εποχές, άλλα σε 
καλή κατάσταση και άλλα χορταριασμένα, σε κακή 
κατάσταση, ξεχασμένα στο πέρασμα των χρόνων.  
 

    Ας γνωρίσουμε λοιπόν  τα γεφύρια της Θεσπρωτίας, που 
αποτελούν κομμάτι της ιστορίας της και του πολιτισμού της.  



…στο Κορφίτο …στα Χατζηγιανναίικα 



Ράγιο  Θεσπρωτίας 

Μονότοξο ,με 
άνοιγμα τόξου  9μ. 
ύψος τόξου 1,10μ, 
μήκος 14μ και πλάτος 
2,65μ. 

 

Το γεφύρι 
της 
Γκούμανης 
 



…της Γκρίκας …Καλπακιώτικο  



…της Βαρτίλλα …του Βαθύλακκου 



…της Γκούρας …  της  Εκκλησιάς 



…του Γκούμου …της Καβάλας 



…του Κένου …του Πούσι 



     Έχουν καταγραφεί   περίπου  130   πέτρινα γεφύρια. 
     Μονότοξα  ή πολύτοξα, ορθώνονται  επιβλητικά, μάρτυρες της ιστορίας και του 

πολιτισμού της ένδοξης ηπειρώτικης γης. 
Χτισμένα σε κομβικά σημεία αλλά και σε δυσπρόσιτες θέσεις, συνυφασμένα με 
την ιστορία των Ιωαννίνων, απόλυτα εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον, 
τα αριστουργήματα αυτά της λαϊκής αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αισθητική, 
το μεράκι και την άρτια τεχνική , που κατείχαν οι ξακουστοί  σε όλα τα  Βαλκάνια  
πρωτομάστορες της Ηπείρου. 
Χωριά των Ιωαννίνων όπως η Πυρσόγιαννη, η Βούρμπιανη, το Πληκάτι και η 
Μόλιστα  γέννησαν αξιόλογους λαϊκούς αρχιτέκτονες, που οικοδόμησαν τοξωτά 
γεφύρια με κύρια χαρακτηριστικά τους τη σταθερότητα, τη χάρη και την 
ομορφιά. 
Η κατασκευή των γεφυριών αυτών, ήταν ένα τόσο σημαντικό έργο την εποχή 
εκείνη, που οδηγούσε στη δημιουργία δημοτικών τραγουδιών, παροιμιών, εθίμων, 
δοξασιών, θρύλων και παραδόσεων. 
Ας γνωρίσουμε λοιπόν κάποια από τα πιο αξιόλογα  Γιαννιώτικα Πετρογέφυρα! 



     …βρίσκεται στη συμβολή των 
ποταμών Βάρδα και Ζαγορίτικου, 
κοντά στο χωριό Μηλιωτάδες,  
Ανατολικό Ζαγόρι. Πήρε το όνομά 
του από τον Καμπέρ Αγά, ιδιοκτήτη 
της περιοχής Μηλιωτάδων, ο οποίος 
χρηματοδότησε  την κατασκευή του. 

     Χτίστηκε για να επικοινωνεί  το 
Ανατολικό Ζαγόρι  με τα Γιάννινα και 
να εξυπηρετούνται τα καραβάνια 
που ταξίδευαν στη περιοχή.  

     Μονότοξο , με 3 ακόμη 
ανακουφιστικά τόξα .  

     Το 1982 μαζί με άλλα 21 πέτρινα 
γεφύρια του Ζαγορίου 
χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο 
από το Υπουργείο Πολιτισμού..       
 



    Βρίσκεται στο χωριό Βωβούσα , 
Ανατολικό Ζαγόρι. Η βουή των 
νερών του ποταμού Αώου ήταν 
αυτή που έδωσε στο χωριό 
Βωβούσα την ονομασία του. 
Κτίστηκε το 1748 με  χορηγία του 
Αλέξη Μίσιου από το 
Μονοδέντρι  Ζαγορίου.   

    Μονότοξο ,γεφυρώνει τον Αώο 
ποταμό και χωρίζει το χωριό 
Βωβούσα σε δυο γειτονιές.  

 
    Το 1936  τοποθετήθηκαν στις 

πλευρές του καταστρώματος του 
ξύλινα κάγκελα για την ασφάλεια 
των περαστικών.  

    Έχει χαρακτηριστεί  ως νεώτερο 
αρχαιολογικό μνημείο.           



   Μονότοξο , γεφυρώνει το 
ρέμα Βικάκη,  κοντά στο 
χωριό Κήποι του Κεντρικού 
Ζαγορίου.  

   Κατασκευάστηκε το 1753. 
   Το όνομα του προήλθε από 

τον Τόλη Κοντοδήμο που 
χρηματοδότησε την 
κατασκευή του γεφυριού.  
 
 



   …βρίσκεται έξω από το 
χωριό Κήποι Ζαγορίου.  

    Γεφυρώνει το Μπαγιώτικο 
ποτάμι. 

    Χτίστηκε το 1830 με χορηγό  
τον Θεόδωρο Πετσιώνη 
από το Δίλοφο.  

   Μονότοξο, με άνοιγμα 
τόξου 18,20μ. και ύψος 
10,80μ.  
 



Το γεφύρι 
της 
Πολιτσάς    
 

Ενώνει τα 
Πράμαντα με τα 
Κατσανοχώρια. 

Μονότοξο , με 
δύο 
ανακουφιστικά 
τόξα 
εκατέρωθεν.  

 



Το  γεφύρι  της 
Γκαλντερούσιας 

…βρίσκεται  λίγο 
πριν το χωριό 
Δόλιανη Ζαγορίου .  
Μονότοξο ,  
κατασκευάστηκε 
το 1867  και  τις 
δαπάνες για τη 
κατασκευή του  
κάλυψε ο 
Ζαγορίσιος 
Δ.Στέλιος από το 
χωριό Τσερνέσι 
(Ελατοχώρι ). 

 



   Μονότοξο , χτίστηκε το 
1926 στο ΒΔ τμήμα της 
περιοχής Πωγωνίου. 
Γεφυρώνει το ρέμα του 
Κουβαρά, στο Νομό 
Ιωαννίνων. 

   Η κατασκευή του 
κόστισε 16.000 δραχμές 
και χορηγός ήταν το 
ελληνικό δημόσιο.  



Θεογέφυρο 

 …βρίσκεται μετά 
τη Ζίτσα, κοντά 
στο χωριό Λίθινο 
και γεφυρώνει τον 
ποταμό Καλαμά. 
Η ονομασία 
σημαίνει ‘’γεφύρι 
φτιαγμένο από το 
Θεό’’ σύμφωνα με 
το μύθο. 
Πρόκειται για μια 
φυσική γέφυρα, 
έργο των 
ορμητικών νερών.  

 



Το γεφύρι της 
Μαύρης πέτρας 

Δίτοξο , Πουρνιά 
Κονίτσης(1853). 
Γεφυρώνει παραπόταμο 
του Σαραντάπορου. 
Απέναντι του ορθώνεται 
ένας ψηλός μαύρος 
βράχος  και στην κορυφή 
του υπάρχει 
βραχογραφία του 
Παντοκράτορα. Χορηγός 
του ήταν η Βασιλική 
Κυριακούλη και κάτοικοι. 
Με τη διάνοιξη του 
δρόμου το ένα του τόξο 
καταστράφηκε.  

 



…του Χάτσιου …του Αγίου Μηνά 



Το Ζαλογγογέφυρο 

         

Το Βραδετινό γεφύρι 



Το  γεφύρι  του 
Βοτονοσίου  ή 
του Ντούβλη 

Τρίτοξο , ανάμεσα 
στα χωριά Βοτονόσι 
και Ανθοχώρι.   
Ονομάζεται και του 
«Ντούβλη» από 
τους ντόπιους, 
πιθανόν από το 
όνομα του Τούρκου 
που το έχτισε.  

Είναι μέρος 
συγκροτήματος 
κτισμάτων: πιο 
κάτω υπήρχε χάνι 
και μύλος.   

 



Το  γεφύρι του 
Ξηροποτάμου  

…στο χωριό Σενίκο  
Ιωαννίνων, γεφυρώνει 
τον Ξηροπόταμο και 
είναι πολύ κοντά στο 
γεφύρι   της Τύριας. 
Έχει ένα μεγάλο τόξο 
με ύψος 10μ. και  
άνοιγμα 15μ, καθώς 
και δύο άλλα 
μικρότερα βοηθητικά 
τόξα. Το κατάστρωμα 
του είναι φαρδύ και 
στα πλαϊνά του 
υπάρχουν αραιές 
προστατευτικές 
αρκάδες. 



…της Ζέρμας ή 
Κάντσικου 

Δίτοξο , με δύο άνισα 
τόξα ΒΑ της 
Κόνιτσας, στη 
κοιλάδα του 
Σαραντάπορου, 
μεταξύ των χωριών 
Πλαγιάς και 
Δροσοπηγής. 
Διασχίζει τον 
Σαραντάπορο.  
Χορηγός  του ήταν η 
Μπέισα της Λιάσκας. 
Πρόκειται για το 
μοναδικό σωζόμενο 
πέτρινο γεφύρι στον 
κυρίως 
Σαραντάπορο.  

 



…του  Καπετάν 
αρκούδα 
 Μονότοξο , Δίλοφο 
Ζαγορίου. Χτίστηκε 
το 1806 με 
χρηματοδότηση του 
Εβραίου Σολομώντα 
Ματσίλη. Αρχικά 
ονομάζονταν «γεφύρι 
του Εβραίου» ή 
«γεφύρι του 
Ξηροπόταμου». Το 
1906, ο τουρκικός 
στρατός σκότωσε στο 
σημείο αυτό τον  
μακεδονομάχο 
Καπετάν Αρκούδα 
και από τότε το 
γεφύρι πήρε το όνομά 
του.  



Δίτοξο , 
Ωραιόκαστρο,  
1889. Στο 
κατάστρωμά του 
έχουν τοποθετηθεί 
αραιές αρκάδες  
που δίνουν μια 
ξεχωριστή ομορφιά 
στο γεφύρι.   

 

Κατωγέφυρο 



…του Πετσώνη 

…από τα 
παλαιότερα και 
επιβλητικότερα   
Ζαγορίσια  γεφύρια 
στους Φραγκάδες, 
τρίτοξο ,  με 
εντυπωσιακά 
υψηλό μεσαίο 
τόξο, το οποίο 
χτίσθηκε το 1818 με 
χορηγία του 
Θεόδωρου 
Πετσιώνη, από το 
Δίλοφο Ζαγορίου.         

 



    
    Βρίσκεται  στo χωριό 

Βροσύνα.  
 
    Χτίστηκε με χρήματα 

της Μονής  
Μακρυαλέξη 
(Λάβδανη).  

 
    Μονότοξο με 2 

βοηθητικά τόξα.  
 



… της Κηπίνας …του Φίλου 



… Καλαρρύτικου-Πάλτσας        
 

 

… του Συγκούνα                      



   Είναι ένα μονότοξο 
γεφύρι,  που  ενώνει 
τις δύο  όχθες του 
ρέματος της  
Γκούρας , Ανατολικό 
Ζαγόρι. 

 
   Δεν είναι γνωστό το 

πότε και από ποιους 
κατασκευάσθηκε. 



… της 
Κούρτιας  

Δίτοξο , κοντά στο 
μοναστήρι της Θεοτόκου 
Βουτσάς, στο Γρεβενίτι 
Ζαγορίου και γεφυρώνει 
τον Βάρδα, παραπόταμο 
του Αράχθου. Λέγεται ότι 
πρωτοχτίστηκε   μαζί με 
τη Μονή Βουτσάς  τον 7ο 
αιώνα μ. Χ.    

Στο καλντεριμωτό 
κατάστρωμά του, 
υπάρχει  και από τις δυο 
πλευρές πέτρινο στηθαίο.  



…της 
Τσίπνιανης                                                                                                                              
 

Μονότοξο ,  οξυκόρυφο 
με τρία μικρά 
ανακουφιστικά τόξα  Το  
σχήμα  του, το  ξεχωρίζει 
από τα γεφύρια του 
Ζαγορίου. Ενώνει τις δυο 
όχθες του  Βάρδα και 
εξυπηρετούσε την 
επικοινωνία του 
Ανατολικού Ζαγορίου με 
τα Γιάννενα. Διέθετε 
καμπανάκι, που  
προειδοποιούσε τους 
περαστικούς όταν 
φύσαγαν ισχυροί άνεμοι 



…της 
Κλειδωνιάβιστας 
ή του Βοϊδομάτη ή 
της Κλειδωνιάς 

…στο χωριό Κλειδωνιά, 
εκεί που η χαράδρα του 
Βίκου τελειώνει και 
αρχίζει ο κάμπος. Μέσω  
αυτού επικοινωνούσε η 
Κόνιτσα με το δυτικό 
Ζαγόρι. Κτίστηκε το 
1853, με χορηγία της 
Μπαλκίζ Χανούμ, του 
Μαλήκ Πασά με 37.000 
γρόσια. Μονότοξο , το 
τόξο του έχει άνοιγμα 
20μ. και ύψος 9,15μ.   

 



…στοΓκρέτσι …της Τύριας 



Καλογερικό  ή 
του Πλακίδα 
Τρίτοξο , 
Βοϊδομάτης,κοντά στα 
χωριά Κήποι και 
Κουκούλι ,Κεντρικό 
Ζαγόρι. Λέγεται 
"Καλογερικό' γιατί έγινε  
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  τα αδέρφια 
Πλακίδα. Το 
κατάστρωμά του έχει μια 
κίνηση ρυθμική. Δίκαια 
ο χαρακτηρισμός του 
γεφυριού « Κάμπια εν 
κινήσει ».   

 



    Τρίτοξο, βρίσκεται στην έξοδο 
του χωριού Κήποι προς τους 
Νεγάδες. Χτισμένο  στο 
Μπαγιώτικο  ποταμό από το 
1748 και διευκόλυνε τους 
κατοίκους που είχαν 
προορισμό τα Ιωάννινα.  

 
    Το όνομά του οφείλεται στον 

εκκλησιαστικό μύλο που 
βρίσκεται ακριβώς πλάι του. 
Στο κέντρο του υπάρχει πάνω 
σε μια μαύρη πέτρα  η 
επιγραφή «βουστροφηδόν», 
δηλ. ανάλογα με την κίνηση 
των βοδιών.               
 
 



    …στον Άραχθο , ανάμεσα στα 
χωριά Δρίσκος και Κράψη. 
Στηρίζεται στην απότομη 
ανατολική όχθη του ποταμού 
και σχηματίζει μια μεγάλη 
καμάρα, δύο μικρότερες και 
μια μικρή, καθώς χαμηλώνει 
για να καθίσει στην ομαλή 
δυτική όχθη. 

    Για την κατασκευή του έργου 
δαπανήθηκαν 350 ενετικά 
φλουριά, εκ των οποίων τα 175 
έδωσε ο ηγούμενος της Μονής 
Βίλιζας, Αγάπιος από το 
Ματσούκι, και τα υπόλοιπα  οι 
κάτοικοι των  γύρω χωριών, 
θέλοντας να ξεφύγουν από την 
απομόνωση. 



    …στον Αώο ποταμό,  
    μονότοξο, λιθόκτιστο ,από τα 

μεγαλύτερα της Ελλάδας. Έχει 
ύψος 20μ. και μήκος 40μ.  

     Χτίστηκε το 1870-71  από 
συνεργείο 50 μαστόρων  από τα 
Κατσανοχώρια  και  στοίχισε 
120.000 τουρκικά γρόσια . 
Επισκευάστηκε το 1913, γιατί το 
κανονιοβόλησε ο Τζαβήτ  
πασάς που οπισθοχωρούσε.  

    Το καμπανάκι που κρέμονταν 
κάτω από την καμάρα, για να 
ειδοποιεί τους περαστικούς 
όταν φυσούσε δυνατός άνεμος , 
είχε χαθεί παλαιά και 
αντικαταστάθηκε το 1975 .  



       …στο μονοπάτι που ένωνε το 
Κουκούλι με τη Βίτσα στην 
είσοδο της χαράδρας του 
Βίκου, πάνω στον  
«Ξεροπόταμο» και κτίσθηκε 
το 1748 με δαπάνες της 
οικογένειας του Αλέξη Μίσιου 
από το Μονοδέντρι  που 
διατηρούσε  εκει υδρόμυλο. 

    Δίτοξο , με καμάρες  
διαφορετικού μεγέθους.  

    Το 1938 έγιναν  εργασίες 
συντήρησης,  και  
αντικαταστάθηκαν  οι   
αρκάδες του καταστρώματός 
του, με το προστατευτικό 
στηθαίο που βλέπουμε σήμερα 

 
 



    Κεντρικό Ζαγόρι, κοντά στο 
χωριό Κουκούλι, στο ποτάμι 
του Βοϊδομάτη. 

 
    Ο Νούτσος  Κοντοδήμος  από 

το Βραδέτο  χρηματοδότησε 
την κατασκευή του γεφυριού , 
το οποίο πήρε το όνομα του 
ευεργέτη.  

    Η επιγραφή σε μαύρη πλάκα 
αναγράφει χρονολογία  1750 ή 
1752 .  

    Λέγεται και  γεφύρι του 
Κόκκορη (ή Κόκκορου) γιατί, 
ο Κόκκορος από το Κουκούλι, 
που είχε μύλο εκεί, διέθεσε το 
1910 χρήματα για την επισκευή 
του.  
 

 



… της Παλιουρής   
μονότοξο 

 

 
 

…του Σελιού 
μονότοξο                
 



      Μονότοξο ,   στη περιοχή του 
Πωγωνίου, τοποθεσία 
«Ξυλογέφυρο», έξω από το χωριό 
Δολό, στη χαράδρα του Κουβαρά  
και γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα. 

     Κατασκευάστηκε  το 1908 και 
χορηγός του ήταν μια φτωχή 
γυναίκα, η γιαγιά Νόννω ή Νονούλω 
που ζούσε μόνη της στο χωριό Δολό.  

     Έχει ύψος περίπου 7μ. ενώ άλλα 
τόσα υπολογίζεται ότι είναι και το 
άνοιγμα του. Στις πλευρές του 
καταστρώματός του έχει κτιστεί 
χαμηλό στηθαίο, που εξασφαλίζει 
ακόμη περισσότερο την άνετη και 
ασφαλή διέλευση των διερχομένων, 
κάνοντας έτσι πραγματικότητα  το 
όνειρο της χορηγούς του. 



Βρίσκεται στην 
είσοδο του χωριού 
Συρράκου. 

 Πιθανολογείται ότι  
χτίστηκε το 1800 

Το   γεφύρι 
Φουντανίτσα  
 
 



… από τα πιο παλιά 
μονότοξα  του 
Ζαγορίου, κτίσθηκε 
γύρω στα 1700 μ.Χ., 
χάρη στη χορηγία 
ενός Σκαμνελιώτη, 
του Γεωργίου 
Παρτάλη. Βρίσκεται 
πάνω στο 
Σκαμνελιώτικο ρέμα 
στην είσοδο της 
χαράδρας 
«Βικάκι».Βρίσκεται 
χτισμένο σε 
υψόμετρο  822μ.   

T ο 
παλιογέφυρο  
 



    Ήταν  το μεγαλύτερο, πέτρινο, 
μονότοξο γεφύρι στην Ελλάδα και 
ίσως των Βαλκανίων. Χτίστηκε και 
έπεσε δύο φορές το 1860 και το 1863 
(το 1863 έπεσε την ημέρα των 
εγκαινίων του).Τελικά , 

    ξαναχτίστηκε το 1866 από τον 
πρωτομάστορα Κώστα Μπέκα.  

     Το συνολικό μήκος του είναι 61μ. 
Διαθέτει επίσης , εκατέρωθεν ,δύο 
μικρά ανακουφιστικά τόξα, 
ανοίγματος 6μέτρων.  

     Βρίσκεται στην περιοχή του οικισμού 
της Πλάκας των Ραφταναίων.    

     Η δαπάνη για την ανέγερσή του ήταν 
187.000 γρόσια και η κατασκευή του 
ολοκληρώθηκε μέσα σε τρεις μήνες.  
 



      … είναι στενά συνδεδεμένο με την ιστορία της 
Ελλάδας. 

      Το 1821, οι αγωνιστές της Επανάστασης με 
επικεφαλής τον Μάρκο Μπότσαρη κατατρόπωσαν 
τον Αλή Τοπάς Πασά.  

      Το 1878 με αρχηγό τον Κ. Κοττίκα,  οι Έλληνες 
ανάγκασαν την τουρκική φρουρά  στο γεφύρι να 
αποσυρθεί.  

       Μεταξύ 1881-1913, όταν ο ποταμός Άραχθος υπήρξε 
σύνορο μεταξύ Ελλάδας –Τουρκίας, υπήρχε σε 
μικρή απόσταση από το γεφύρι, φυλάκιο του 
ελληνικού στρατού, χάνι και υποτελωνείο. 

       Στο  Β΄ Παγκόσμιο , το γεφύρι βομβαρδίστηκε από 
τους Γερμανούς  αλλά άντεξε και επισκευάστηκε.  

       Στην  κατοχή , σ’ ένα χάνι  κοντά  στο  γεφύρι 
υπογράφηκε το «Σύμφωνο της Πλάκας», η 
ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο   
αντιστασιακών οργανώσεων,  ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ, στις 
29 Φεβρουαρίου 1944…     

ΔΥΣΤΥΧΩΣ 

        Η γέφυρα κατέρρευσε   την  1η  Φεβρουαρίου 2015  
από ισχυρές βροχοπτώσεις. 

 



   Ο Ν. Πρέβεζας σε αντίθεση με τους άλλους νομούς της 
Ηπείρου, δεν  χαρακτηρίζεται από πέτρινα γεφύρια. 
Υπάρχει μόνο ένα  πέτρινο γεφύρι «του Μεζάνη»  και 
κάποια  μικρά γεφύρια  στον ποταμό Λούρο. 

    Ας   τα  γνωρίσουμε καλύτερα.  



 
   Τετράτοξο  

Οδογέφυρο  το οποίο 
είναι επενδυμένο με 
πέτρα! 

 
   Γεφυρώνει τον 

ποταμό Λούρο  στο 
δρόμο για το χωριό 
Άγιος Γεώργιος 
Πρεβέζης. 

   
 



   Πέτρινα,  μονότοξα 
γεφυράκια  ,τα οποία 
βρίσκονται στο πάρκο 
των πηγών του ποταμού 
Λούρου. 
 

 



     Μονότοξο , 
εντυπωσιακότατο γεφύρι ,το 
οποίο βρίσκεται στην Αγία 
Κυριακή λίγο έξω από την 
Πάργα. Το σημείο στο οποίο 
βρίσκεται το γεφύρι , μπορεί 
να χαρακτηριστεί και ως ένας 
μικρός παράδεισος ,τον οποίο 
δυστυχώς,  γνωρίζουν μόνο οι 
ντόπιοι.  

    Γεφυρώνει το ρέμα του 
Μεζάνη ,το οποίο χύνεται στο 
Ιόνιο , στην παραλία του 
Λύχνου. 
 



     
   Η αξία όλων αυτών των γεφυριών ,όπως και των 

υπολοίπων,  ανυπέρβλητη. Παρόλο   όμως που τα 
περισσότερα   έχουν κηρυχθεί διατηρητέα μνημεία , το 
μέλλον τους προβάλλει αβέβαιο. Αιτία  η φθορά του 
χρόνου και η αδυναμία της πολιτείας, να τα συντηρήσει 
αποτελεσματικά ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωσή 
τους… 



 
 
 

Μιλώ με τα ψηλά τ’ απάτητα βουνά 
 και τους μιλώ για σένα  

πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά 
 σαν πέτρινα γεφύρια.   

Και μ’ απάντησαν:  
Τα γεφύρια χορταριάζουν. 

 άμοιρη ψυχή μην ξεγελαστείς.   
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