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ΟΗ ΔΘΝΗΚΟΗ ΓΡΤΜΟΗ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΟΗΣΖ 
ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΒΗΚΟΤ-ΑΩΟΤ 

 

ΔΝΑ ΠΟΛΤΣΗΜΟ ΘΖΑΤΡΟ 



Αιεμαλδξή Διέλε 

Αλησλνπνχινπ Αηθαηεξίλε 

Βελγθηέιε Νέλζη 

Γεκφπνπινο Αιέμαλδξνο 

Εαγγνγηάλλεο Υξήζηνο 

Εάρνο Βαζίιεηνο 

Θενδνζίνπ Αζηξηλνχια 

Καξαλαζηάζε Μαξηιέλα 

Καθξακάλε Παλσξαία 

Κνπζβαληέινπ Δηξήλε 

Κσζηαξά Διπίδα 

Μαληδψξνπ Αηθαηεξίλε 

Μπαθνγεψξγνο Ησάλλεο 

Μπνπζάη Διηζφλ 

Νηθνιηδάθεο Θεφδσξνο 

Παπαλάγλνπ Κσλζηαληίλα 

Παπαπνιχδνπ Πνιπμέλε 

θακαγθνχιε Κσλζηαληίλα 

ηεπαλέλθνβα Ληιηάλα 

Σαμηάξρνπ Κπξηάθνο 

Υατδά Πνιπμέλε 

Υαξκαληδή Παξαζθεπή 

 

Τπεχζπλνη Καζεγεηέο 

 

Σξηαληαθχιινπ Νίθε 

Ρνχηζηα Μαξία 

Σαμηάξρνπ Παξαζθεπή 

Εσγινπίηεο Ησάλλεο 



 Δίλαη κνλφηνμν ιηζόθηηζην. 

 Έρεη ύςνο 20κ. θαη κήθνο 40κ. 

 Υηίζηεθε ην 1870 από ηνλ πξσηνκάζηνξα 
Εηψγα Φξφληδν. 

 Σν θακπαλάθη πνπ θξεκόηαλ θάησ από ηελ 
Κακάξα γηα λα εηδνπνηεί ηνπο πεξαζηηθνύο 
όηαλ θπζνύζε δπλαηόο αέξαο (έδηλε ζήκα 
θηλδύλνπ) είρε ραζεί παιαηά θαη 
αληηθαηαζηάζεθε ην 1975. 

 









    Σν γεθύξη ηεο Κιεηδσληάο ή ηνπ Βντδνκάηε, όπσο 

είλαη γλσζηό, είλαη έλα κνλόηνμν πέηξηλν γεθύξη, 

πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηό Κιεηδσληά ηεο 

πεξηνρήο Κόληηζαο, ζηνλ Βντδνκάηε πνηακό, εθεί 

πνπ ηειεηώλεη ε ραξάδξα ηνπ Βίθνπ.  

    Καηαζθεπάζηεθε ην 1853 πεξίπνπ από ηνλ Μίζην. 















 

Σν γεθχξη ηνπ Κνθθφξνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ 

Εαγφξη, πάλσ ζην δξφκν, θνληά ζηα ρσξηά Κνπθνχιη, 

Γίινθν θαη Κήπνη. Δίλαη κνλφηνμν θαη ρηίζηεθε ην 

1750 κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ννχηζνπ Κνληνδήκνπ 

πνπ θαηαγφηαλ απφ ην Βξαδέην. Πνιιέο θνξέο 

ρξεηάζηεθε λα επηζθεπαζηεί. Σν 1910 έπαζε ζνβαξέο 

δεκηέο θαη ν Γξεγφξεο Κφθθνξνο πνπ ήηαλ κπισλάο 

ζην επάγγεικα θαη είρε ην κχιν ηνπ δίπια ζην 

γεθχξη, δηέζεζε έλα ρξεκαηηθφ πνζφ γηα απηφ ην 

ζθνπφ. Σν γεθχξη είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη 

έλα απφ ηα πην γλσζηά γεθχξηα ηεο πεξηνρήο.  









    Σν γεθύξη Καινγεξηθό ή ηνπ Πιαθίδα, είλαη έλα 
πέηξηλν ηξίηνμν γεθύξη, ζηνλ πνηακό Βντδνκάηε, 
παξαπόηακν ηνπ Αώνπ, θνληά ζηα ρσξηά Κήπνη θαη 
Κνπθνύιη ηνπ Κεληξηθνύ Εαγνξίνπ. Λέγεηαη 
"Καινγεξηθό' γηαηί από μύιηλν πνπ είρε θηηάμεη ν 
Ρνύζζεο από ηνπο Νεγάδεο, κεηαηξάπεθε ζε 
πέηξηλν κε ρνξεγία ηνπ εγνύκελνπ εξαθείκ από ην 
κνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζηνπο Κήπνπο, ην 
1748. Πήξε θαη ην όλνκα "Πιαθίδα" γηαηί ην 
επηζθεύαζαλ ην 1863 ν Αιέμεο θαη ν Αλδξέαο 
Πιαθίδαο πνπ ήηαλ από ην Κνπθνύιη. 









Σα βνπλά ησλ ινπινπδηψλ θαη 

ησλ θαινηξερνχκελσλ 

λεξψλ ζε Φζηψηηδα θαη 

Δπξπηαλία 



 ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ 
 Γαιεξνπνύινπ πξαγώ,  

Γξεγνξίνπ Νηθνιανο,  

Καξαγεώξγνπ Βάηα 

Κιάδε Δπαγγειία 

Μαγθιάξαο Παλαγηώηεο 

Μπαριαβά Βαζηιηθή 

Μπνπληήο Παλαγηώηεο 

Παληαδή Ησάλλα 

Παπαεξαθιή Βαζηιηθή 

Σδνπβάξα Παξαζθεπή 

Τθαληή Γεσξγία 

Κόιη Οξέζηεο            

Ζιίαο Βέηηαο 

Εαγγνγηάλλεο Γεκήηξεο 

Καξαγθνύλε Γήκεηξα 

Καξαπαηή Διέλε 

Κσζηαξάο Βιαδίκεξνο 

Πεγηνπνύινπ Ζιηάλα 



ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο καο ζπκκεηείρε 

θαη  

ε Πεξηβαιινληηθή Οκάδα  

«Γεσκπζνινγηθά Οξεηλά Μνλνπάηηα 

ζε Φζηψηηδα θαη Δπξπηαλία»  

κε ππεύζπλνπο θαζεγεηέο ηελ  

θ. Νηαιαγεψξγνπ Μαξίλα, ηνλ  

θ. Μψξε Θεφδσξν θαη ηνλ  

θ. Εσγινπίηε Ησάλλε 



    πκκεηέρνπλ νη καζεηέο: 

 

     Αγξηηέιε Μπξζίλε  Βαγγεινύ Δβειίλα 

Γεσξγαθόπνπινο Υξήζηνο Κξεκάιαο Άιθεο 
Δπζπκηάδεο Γηώξγνο   Κάθθνπ Διέλε 

Λάκπξνπ Βάιηα  Λάππα Μαξία 

Μαθαξέο Κσλζηαληίλνο Μαληάο Νίθνο 

Μπαδάλε Αζελά  Νηαθινύθαο Ησάλλεο 

Παπαδήκνπ Υξηζηίλα  Ράπηεο Γηάλλεο 

Ρνπζζέ Αληξέαο  ίδεξε Εσή 

Σξηαληαθύιινπ Αιίθε 



     Σν γεθχξη ηνπ Ξεξνιχθνπ είλαη ρηηζκέλν πάλσ ζηνλ 

Καξπελεζηψηε, κεηαμχ ησλ Κνξπζράδσλ θαη ηνπ βνπλνχ 

Κφληζθνο, ζηελ πεξηνρή Κακάξεο. ηελ αξρηθή ηνπ 

κνξθή ήηαλ δίηνμν, αιιά ε κία ηνπ θακάξα έπεζε, 

άγλσζην ην πφηε θαη ην πψο, θη έκεηλε κφλν ε κία.  

Σν φλνκά ηνπ ην πήξε απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ 

Κνξπζράδσλ, Ξεξνιχθνπ πνπ ρξεκαηνδφηεζε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πεξί ην 1700 ελψ, κέρξη ην 1818 πνπ 

ρηίζηεθε ην γεθχξη ηνπ Γεζπφηε, ήηαλ ην κνλαδηθφ 

πέξαζκα ηνπ πνηακνχ ζηελ αλαηνιηθή πνηακηά.  







       

      Σν γεθχξη ηνπ Σφξλνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Μαξθέτθα, 

πάλσ απφ ηνλ ρείκαξξν Υαιηθφξξεκα θαη ζπλέδεε 

παιηφηεξα ηνλ Σφξλν κε ηελ Καζηαληά. Καηαζθεπάζηεθε 

απφ ηνλ Κξηθειιηψηε κάζηνξα Γθνχκα ην 1936 θαη είλαη 

κνλφηνμν κε θιίζε ηεο ξάρεο πξνο ηα δχν ηνπ 

αληεξείζκαηα. ε φιν ηνπ ην κήθνο θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο, ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά ηνηρία, ελψ ε 

ζεκειίσζή ηνπ έρεη γίλεη πάλσ ζε βξάρηα ζην ζηελφηεξν 

ζεκείν ηεο πεξηνρήο. Γίπια ηνπ, βξίζθνληαη ηα ραιάζκαηα 

ηνπ παιηνχ «λεξφκπινπ ηνπ Μάξθνπ».  



















     Σν Γεθχξη ηεο Βίληαλεο βξίζθεηαη γεσγξαθηθά αλάκεζα 
απφ ηα ρσξηά ηεο Παιηάο Βίληαλεο, ηεο Νέαο Βίληαλεο 
απφ ηελ νπνία απέρεη κφιηο 3 ρηιηφκεηξα θαη ηνπ ρσξηνχ 
ηέλσκα. Πξφθεηηαη γηα έλα κνλνηνμνηφ πέηξηλν γεθχξη 
ην νπνίν ήηαλ ην κνλαδηθφ ζεκείν φπνπ κπνξνχζε λα 
δηαζρίζεη θαλείο ηνλ Μέγδνβα κε αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή 
πξηλ ρηηζηεί ε ζηδεξέληα γέθπξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 
ζήκεξα. 

  

     Σν πφηε ρηίζηεθε ην γεθχξη δελ κπνξεί λα ην πεη θαλείο κε 
βεβαηφηεηα θαζψο δελ ππάξρνπλ γξαπηέο αλαθνξέο, ην 
κφλν πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ ηα γξαπηά 
είλαη φηη ην έρεη ρηηζηεί πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 
κε ην γεθχξη ηνπ Μαλψιε νπφηε ην ηνπνζεηνχκε ην 
δεχηεξν κηζφ ηνπ 17νπ αηψλα. 

 









      Γηπφηακα ιέγεηαη  ην ζεκείν  πνπ  πεξλνχλ ηα πνηάκηα 

ηνπ Καξπελεζηψηε θαη ηνπ Κξηθειινπφηακνπ, φπνπ 

ελψλνληαη θαη γίλνληαη έλα, γηα λα ζπλερίζεη ελσκέλε ε 

πνξεία ηνπο θαη λα θαηαιήμεη ζηελ ηερλεηή ιίκλε .Δθεί 

βξίζθεηαη θαη ην παιηφ πέηξηλν γεθχξη, δίπια ζην 

θαηλνχξην. Σν γεθχξη πνπ ρηίζηεθε ζην ηέινο ηνπ 19νπ 

αηψλα απφ Ζπεηξψηεο ηερλίηεο. Πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πξνεγήζεθε ε θαηαζθεπή άιινπ, ην νπνίν έπεζε ζην 

ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Καηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

θαινππηψλ ηνπ, δελ ππνιφγηζαλ ζσζηά, κε απνηέιεζκα 

ηελ πηψζε ηνπ θαη ην ζάλαην ηνπ πξσηνκάζηνξα 

Ζπεηξψηε Κνινθχζα, φπνπ εηάθε θνληά ζηελ γέθπξα. 





    Μηθξφ κνλφηνμν γεθχξη ζε 

παξαπφηακν ηνπ Αρειψνπ. Βξίζθεηαη 

ιίγν πξηλ ην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηεο 

Αξγηζέαο, ζην πνηάκη, φπνπ πξφζθαηα 

έγηλε αλάπιαζε θαη πιαθφζηξσζε ηνπ 

κνλνπαηηνχ πνπ απφ ην γεθχξη νδεγεί 

ζηνλ παιηφ λεξφκπιν. 









    Μηθξφ κνλφηνμν γεθχξη ζηε ζέζε «Άγηνο 

Μελάο», κε θαινδνπιεκέλνπο θακαξφιηζνπο ζην 

ηφμν. Βξίζθεηαη ζηα πξψηα 100κ. ηνπ δξφκνπ 

πξνο Μεζνβνχλη, πίζσ απφ ηελ εθθιεζία ηνπ 

Αγίνπ Μελά. Θαπκάζην θπζηθφ πεξηβάιινλ γχξσ 

ηνπ. Σν 1993 ραξαθηεξίζηεθε ηζηνξηθφ 

δηαηεξεηέν κλεκείν (ΦΔΚ 546/ Β' / 27.7.1993), 

πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα επηζθεπαζηεί θαη 

λα αλαδεηρζεί. Αλ θαη πέξαζαλ 16 ρξφληα απφ 

ηφηε φρη κφλν δελ αλαδείρηεθε ή επηζθεπάζηεθε 

αιιά «δελ κπήθε ιηζαξάθη ή θφθθνο άκκνπ» 

φπσο αλαθέξνπλ νη ληφπηνη. 









       

      Δληππσζηαθφ κνλφηνμν πεηξνγέθπξν κε άλνηγκα ηφμνπ 17κ. θαη χςνο 
11κ., ζε ζαπκάζην θπζηθφ θαη άγξην πεξηβάιινλ, ην θαξάγγη ηνπ 
Πεηξηιηψηε. Βξίζθεηαη 600κ. κεηά ηε δζη. γηα Πεηξσηφ - Καιή 
Κψκε – Διιεληθά, ζην δξφκν γηα πθηά θαη Πεγέο Άξηαο ζηε ζέζε 
«Γέξαθαο» ή «Ππξήλα» Πεηξσηνχ. Γεθπξψλεη ηα ξέκαηα 
Κνπκπνπξγηαλίηηθν θαη Πιαηαληά (Ληαζθνβίηηθν ησλ ληφπησλ) ιίγν 
πξηλ ηελ έλσζή ηνπο κε ηνλ Αρειψν. Δηθαζίεο ην ζέινπλ ρηηζκέλν ηνλ 
13ν αηψλα. ηηο κέξεο καο θάπνηνη άκπαινη, έζθαςαλ ην 
θαηάζηξσκα ηεο γέθπξαο γηα λα βξνπλ ζεζαπξφ, κεηαθηλψληαο 
δεθάδεο πέηξεο κε θίλδπλν πιένλ απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηελ 
πγξαζία λα ππάξμεη δηάβξσζε, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ 
ζηαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Σν 1979, αλαηνιηθά ηνπ γεθπξηνχ, 
ηνπνζεηήζεθε ε γέθπξα Μπέιευ, πνπ εμππεξεηεί αθφκε ηε 
ζπγθνηλσλία Αξγηζέαο – Άξηαο. 





            Υνξεγφο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ν Μεηξνπνιίηεο Λάξηζαο, κεηέπεηηα Άγηνο, 
Βεζζαξίσλαο (θαηά θφζκν Βαζίιεηνο Σζηγαξίδαο ή Γθαλάο 1489 – 1540) απφ 
ηελ Πφξηα Παλαγία Σξηθάισλ ην έηνο 1515. Γηα λα εμνηθνλνκήζεη ηα 
απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ρξήκαηα, αλαγθάζηεθε λα πεξηνδεχζεη ηα 
Βαιθάληα απφ άθξε ζε άθξε. Πξαγκαηηθά θηινπξφνδνο θαη θηιννηθνδφκνο 
ηεξάξρεο ππήξμε ρξεκαηνδφηεο ζε πνιιά θνηλσθειή έξγα κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ μερσξίδνπλ ηα πεηξνγέθπξα ηεο «Παιηνθακάξαο» Πνξηήο 
Μνπδαθίνπ, ηεο γέθπξαο Κνξάθνπ Αρειψνπ (1514), ηεο Πφξηαο (Σξηθάισλ) 
ή Αγίνπ Βεζζαξίσλα (1514) θαη ηεο αξαθίλαο Πελεηνχ (1520). Ήηαλ ε 
κεγαιχηεξε κνλφηνμε πεηξνγέθπξα ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ, πηζαλφλ θαη ηνπ 
Βαιθαληθνχ, κε άλνηγκα ηφμνπ 45κ. θαη χςνο 25κ. Έδεζε θαη επεξγέηεζε ηελ 
επηθνηλσλία Θεζζαιίαο – Ζπείξνπ θαη ηνπο πιεζπζκνχο ησλ γχξσ ρσξηψλ 
434 ρξφληα (1515 – 1949). Βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξίν Πεγέο Άξηαο (παιηά 
Βξεζηελίηζα). Καηάινηπά ηεο, ηα απνκεηλάξηα ελφο απφ ηα δχν αθξφβαζξα 
θαη ην έλα απφ ηα δχν θπιάθηα (Κνχιηεο) γηα ηελ θχιαμε ηεο πνπ 
θαηαδεηθλχεη ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ πεξάζκαηνο. Αλαηηλάρηεθε κε 61 
θηιά δπλακίηε απφ ηνλ δηαπξεπή θνκκνπληζηή εγέηε ηνπ Γ..Α. θαπεηάλ 
Γηακαληή (ςεπδψλπκν ηνπ Γηάλλε Αιεμάλδξνπ (1914 – 1949), απφ ηελ Πάλσ 
Αγφξηαλε), ζηηο 28 Μαξηίνπ 1949 (σ21.15' ζχκθσλα κε ηειεγξάθεκα). 

 
 

 
 











                                                ΘΔΜΑ  
        

  ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΣΑΞΙΓΙ ΣΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ - ΤΓΡΟΒΙΟΣΟΠΟΙ 

 

 

 

     Τπεύθςνη ππογπάμματορ     ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ  ΝΙΚΗ   ΠΔ 11 

 

     

 

                 Σσνεργάτες                      ΡΟΤΣΙΑ  ΜΑΡΙΑ   ΠΔ 06 

                                                         ΝΣΑΛΑΓΔΩΡΓΟΤ  ΜΑΡΙΝΑ   ΠΔ  16.01 



Α1 
Αλεξίου Φρόσω 
Αντωνίου Χριστίνα 
Θεοδοσίου Κων/να 
Κεραμίδα Δανάη 
Καραπατής Αποστόλης  
Α2 
Κωσταράς Πέτρος 
  
Β1 
Αγορίδη Νεφέλη 
Ζαγγογιάνης Δημήτρης 
Καραγκούνη Δήμητρα 
Καραπατή Ελένη 
Β2 
Κωσταράς Βλαδίμηρος 
Β3 
Πεγιοπούλου Ηλιάνα 
Σσίπρα Ηλέκτρα 
Χαρτοδιπλωμένου Άννα 

Γ1 
Αλτάνης Ζήσης 
Βασιλείου Μιχάλης 
Γιακουβή Αλεξάνδρα 
Γουβάλας πύρος 
Δροσοπούλου Κων/να 
Ζάχου Χριστίνα 
Ηλιοπούλου Χαρά 
Θεοδοσίου Ξανθή 
Καλότυχου Νίκη 
Καπνιάς Αθανάσιος 
Κατσαρού Αναστασία 
Κατσαρού Μαρία 
Κοκόικα Γαβριήλ 
 
Γ2 
Κωστοπούλου Βασιλική 
Λυμέρη Βασιλική 
Μπακογεώργος Δήμος 
Πανταζή Αφροδίτη 

Πολύμερου Κων/να 
ακκάς Παναγιώτης 
γαντζούρη Μαρία 
 
Γ3 
κεμπέ Μαριάννα 
ούρλη Γεωργία 
οφιανού Μαρία 
Σριανταφύλλου Ευάγελλος 
Σρούμπουλος Κων/νος 
Σσαρός Ευστάθειος 
Σσίγκας Βασίλειος 
Σσικνής πυρίδων 
Φαφούτη Χαρά 
Φορτάτου Παναγιώτα 
Χριστοδούλου Ραφαήλ 
Χρυσικού Μαρία 

 



         Σν πέηξηλν γεθχξη ηεο Άξηαο, είλαη ην πην μαθνπζηφ ζηελ Διιάδα θαη 
απηφ βέβαηα ην ρξσζηάεη ζην ζξχιν γηα ηε "θσσία της γσναίκας τοσ 
πρωτομάστορα", πνπ ε ιατθή κνχζα ηνλ έθαλε ηξαγνχδη. Ζ αξρηθή 
θαηαζθεπή ηνπ γεθπξηνχ ηνπνζεηείηαη ζηα ρξφληα ηεο 
θιαζηθήο Ακβξαθίαο επί βαζηιέσο Πχξξνπ Α. Απηφ είλαη θπζηθφ, 
δεδνκέλνπ φηη ζε απηά ηα κέξε αλαπηχρζεθε αμηφινγνο πνιηηηζκφο 
απφ ηα πξνρξηζηηαληθά αθφκε ρξφληα. πλεπψο, νη αξραίνη 
Ακβξαθηψηεο είραλ αλάγθε λα θαηαζθεπάζνπλ ζην ζεκείν απηφ 
θάπνην πέξαζκα, γεθχξη, έξγν πνπ αζθαιψο ζα βειηηψζεθε ζηα 
Διιεληζηηθά ρξφληα, φηαλ ν βαζηιηάο Πχξξνο Α‘  έθαλε ηελ 
Ακβξαθία πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπ, θη αθφκε αξγφηεξα - ζηα 
ξσκατθά ρξφληα - κε ηελ άλζεζε ηεο δηπιαλήο Νηθφπνιεο θαη ηελ 
αχμεζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο.  Σε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, ην Γεθχξη 
ηεο Άξηαο απέθηεζε ην έηνο 1602-1606 κΥ. Σν ζεκεξηλφ κήθνο ηνπ 
πέηξηλνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο θηάλεη ζηα 145 m, θαη ην πιάηνο ηνπ 
είλαη 3,75 m.  



























         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ο κόζμος θκιάνοσν εκκληζιαίς, θκιάνοσν και μοναζηήρια,  

   Φκιάνοσν και πεηρογιόθσρα, για να περνάη ο κόζμος, 

      Κ’ εγώ καλό δεν έκαμα τώρι’ από κακωζύναις. 
                                  

                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                               «Ο εξομολογούμενορ κλέφτηρ». Δημοτικό τραγούδι Ηπείροσ 


