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  Γεφυρώνοντας τον χώρο και τον χρόνο 

  Κατάσταση μαθητών  

1 Γιακούπι Φράνκο 

2 Κιουλάνης Θανάσης 

3 Παπουτσογιαννοπούλου Μαρία 

4 Πόζογλου Θανάσης 

5 Σταματάκη Ανδριάνα-Χριστίνα 

6 Τζάκο Ηλιάννα 

7 Τζαρέλα Αριστέα 

8 Χατζημηνά Μαρία 

9 Καρόγιαννης Παναγιώτης 

10 Κιαμές Μανώλης 

11 Κιόφου Λαουρέντσιου-Ντάνιελ 

12 Κοτσέτας Νίκος 

13 Κωνστάντης Χαράλαμπος 

14 Μαγκού Μαρία 

15 Μαυρουδής Αντώνιος-Παναγιώτης 

16 Ορφανός-Αναστασίου Εμμανουήλ 

17 Παναηλίδης Γιώργος 

18 Παπαδοπούλου Κυριακή 

19 Πλιώτα Μαρία 

20 Ράλλη Μυρτώ 

21 Σπύρο Ελένη 

22 Τερζίου Μικελιάν 

23 Χαλίλι Γιούργκεν 

24 Χατζημηνά Έφη 

25 Παπαϊωάννου Χριστίνα 

26 Παύλου Σοφία-Σωτηρία 

27 Σπυρίδη Ιωάννα 
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Από τα πετρογέφυρα μέχρι σήμερα 
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Σε κοντινή απόσταση από την Καρύταινα, βρίσκεται 
ο Αλφειός ποταμός στον οποίο δεσπόζει το παλιό 
γεφύρι. Διαθέτει φράγκικα στοιχεία και στη δυτική 
πλευρά του υπάρχει μια δίκοχη μικρή βυζαντινή 
εκκλησία, αφιερωμένη στο Γενέσιο της Θεοτόκου.  
Το γεφύρι βρίσκεται στο δρόμο που συνέδεε το 
κάστρο της Καρύταινας με τη Μεσσηνία κατά το 
μεσαίωνα. Χτίστηκε από τους Φράγκους τον 13ο 
αιώνα  
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Η παλιά αυτή γέφυρα έχει μήκος πάνω από 50 
μέτρα και 5 άνισες αψίδες, η μεγαλύτερη έχει 
άνοιγμα 8,75 μέτρα.  
Χτίστηκε από τους Φράγκους τον 13ο αιώνα 
και μια εντοιχισμένη επιγραφή μας πληροφορεί 
ότι η γέφυρα επισκευάστηκε το 1441 από τον 
Ραούλ Μανουήλ τον Μελική.  
 
 Η γέφυρα αποτελεί μοναδικό μνημείο της 
Βυζαντινής αρχιτεκτονικής ενώ είχε την τύχη 
να απεικονιστεί στο παλαιό χαρτονόμισμα των 
πέντε χιλιάδων Δραχμών, αλλά και την ατυχία 
να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την γέφυρα του 
δρόμου Μεγαλόπολης Ανδρίτσαινας, με 
αποτέλεσμα να μην είναι ορατή από όσους 
περνούν από το δρόμο αυτό. 
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Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη γιατί λίγα μέτρα 
πριν την σύγχρονη γέφυρα, υπάρχει δεξιά 
χωματόδρομος από τον οποίο σε ελάχιστα λεπτά 
φτάνεις στη παλιά γέφυρα.  
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Σύμφωνα με την παράδοση το Τρίκωμο (Ζάλοβο) 
ονομάστηκε έτσι επειδή αποτελούνταν από τρία 
χωριά: το Ελευθεροχώρι, την Καλογριά και το 
Ζιάννη. Οι κάτοικοι αυτών των τριών χωριών επί 
Τουρκοκρατίας σκότωσαν Τούρκους 
φοροεισπράκτορες και για να αποφύγουν τα 
αντίποινα μετακινήθηκαν στην τωρινή θέση του 
Τρίκωμου, όπου μπορούσαν να ζουν με μεγαλύτερη 
ασφάλεια και όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν 
καλύτερες. Τότε γύρω στο 1500-1600 
δημιουργήθηκε το 
Τρίκωμο. 
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Στην περιοχή βρίσκονται επίσης οι τούρκικες 
βρύσες "Καλβάρι" και "Γκελ Μπενίς", που 
σημαίνει στη γλώσσα μας "έλα να δεις", 
φανερώνοντας την ωραία θέα του τοπίου. 
Οι δύο κλάδοι του ποταμού Βενέτικου ενώνονται 
κοντά στο Τρίκωμο, στα όρια με το 
Σπήλαιο. Ο Βενέτικος διασχίζει την περιφέρεια 
Τρικώμου σε μήκος 13 χλμ. 4,5 χλμ. Ανατολικά 
του χωριού συναντά κανείς το περίφημο γεφύρι 
του Αζίζ Αγά, που χτίστηκε επί 
Τουρκοκρατίας και έπεσε δύο φορές, σύμφωνα με 
το θρύλο. 
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Ο αγάς της περιοχής απείλησε τον πρωτομάστορα 
ότι θα τον αποκεφαλίσει αν ξαναπέσει το γεφύρι και 
ο τελευταίος όταν το έχτισε για τρίτη φορά 
φοβούμενος τις απειλές, ανέβηκε στο απέναντι 
ύψωμα κατά τη διάρκεια του ξεκαλουπώματος. 
Ευτυχώς όμως το γεφύρι δεν έπεσε. 
Από αυτό εξυπηρετούνταν τα καραβάνια που 
εκτελούσαν τη διαδρομή Μακεδονία - Ήπειρος. 
Σώζονται μάλιστα και τμήματα της 
καραβανόστρατας. 
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Η γέφυρα έχει μήκος 71 μ. και σχηματίζει τρεις 
καμάρες. Η μεσαία είναι η μεγαλύτερη. 
Το πλάτος του γεφυριού είναι 3μ. και το ύψος 
του φτάνει τα 15μ. Αποτελεί μάλιστα το 
ψηλότερο γεφύρι της Μακεδονίας. Παλαιότερα, 
κάτω από την κεντρική κάμαρα υπήρχε κουδούνι 
κρεμασμένο, που ειδοποιούσε για τον κίνδυνο 
τους διαβάτες όταν φυσούσε πολύς αέρας. 
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Λίγο πριν ο ποταμός Άραχθος αδειάσει τα 
πλούσια σε φερτές ύλες νερά του στα 
βαλτοτόπια του Αμβρακικού κόλπου, κάπου 
εκεί στα δυτικά παράλια της Ελλάδας, κοντά 
στην πόλη Άρτα (πρωτεύουσα του ομώνυμου 
νομού της Ηπείρου), βρίσκεται το γεφύρι του 
Άραχθου σε ένα από τα πιο νευραλγικά και 
δύσκολα περάσματα. 
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Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και έρευνες 
ιστορικών ανάγουν τον χρόνο κατασκευής του πρώτου 
κτίσματος στα ελληνιστικά χρόνια, επί βασιλείας 
Πύρρου. Άλλες εκδοχές υποστηρίζουν ότι χτίστηκε 
επί τουρκοκρατίας το 1606. Όπως και να' χει το 
πράγμα, η ζεύξη του Άραχθου ήταν επίτευγμα για την 
εποχή. Τo μήκος του γεφυριού είναι 145 μέτρα και 
θεμελιώθηκε μετά από επανειλημμένες καταρρεύσεις, 
καθώς κατασκευάστηκε κάτω από δύσκολες 
συνθήκες (μαλακό και επίπεδο έδαφος στην 
μέση της πεδιάδας). 
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Μάλιστα τέτοιες ήταν οι δυσκολίες θεμελίωσής του, 
που σύμφωνα με την λαϊκό θρύλο για να στεριώσει 
έπρεπε να θυσιαστεί στα θεμέλιά του η γυναίκα του 
πρωτομάστορα. Αν και οι ανθρωποθυσίες 
γινόντουσαν αρκετά σπάνια για την θεμελίωση 
κτισμάτων ακόμα και στην αρχαιότητα, η θυσία 
κάποιου ζώου είναι αυτή που συναντιέται συχνότερα 
σε όλη τη βαλκανική, και μάλιστα γίνεται ως τις μέρες  
μας στα ορεινά και απομακρυσμένα χωριά. Να 
επισημάνουμε πως για να στεριώσει ένα σπίτι ή μια 
εκκλησία, η θυσία ενός κόκορα στα θεμέλια του 
κτίσματος, έφερνε ευημερία και μακροημέρευσή. 
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Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι η μεγαλύτερη σε 
μήκος καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων 
στον κόσμο, με συνεχές και πλήρως αναρτημένο 
κατάστρωμα 2.252 μέτρων. Τα θεμέλιά της 
βρίσκονται σε βάθος θαλάσσης που φτάνει μέχρι και 
τα 65 μέτρα. Τόσο αυτό όσο και η διάμετρος των 
θεμελίων που ανέρχεται σε 90 μέτρα αποτελούν 
παγκόσμια ρεκόρ για γέφυρα. Ωστόσο, σύμφωνα με 
τους κατασκευαστές, το καλύτερο ρεκόρ της 
εντυπωσιακής αυτής Γέφυρας είναι ότι 
κατασκευάστηκε «χωρίς κανένα σοβαρό ατύχημα, 
χωρίς να χυθεί ούτε μια σταγόνα αίματος». 
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i. Περιβάλλον 
Το περιβάλλον στο οποίο κατασκευάστηκε η γέφυρα 
παρουσιάζει έναν συνδυασμό φυσικών αντιξοοτήτων 
που καθιστά το έργο αυτό αρκετά περίπλοκο, όπως 
το πλάτος του Στενού που είναι περίπου 2.500 
μέτρα, το βάθος της θάλασσας (ως και 65 μέτρα) σε 
συνδυασμό με τα βαθιά χαλαρά αλλουβιακά 
στρώματα, η πιθανότητα ισχυρής σεισμικής 
δραστηριότητας, οι τεκτονικές κινήσεις και οι 
εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι. 
ii. Υπέδαφος 
Το ανάγλυφο του πυθμένα εμφανίζει απότομες 
κλίσεις προς τις δύο ακτές και ένα μεγάλο οριζόντιο 
επίπεδο σε βάθος περίπου 60 μέτρων κάτω από την 
επιφάνεια της 
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iii. Σεισμοί & τεκτονικές κινήσεις 
Στον Κορινθιακό Κόλπο και πιο συγκεκριμένα στη 
βόρεια ακτή της Πελοποννήσου, έχει καταγραφεί 
ένας μεγάλος αριθμός ενεργών ρηγμάτων, δηλαδή στο 
Ξυλόκαστρο, το Αίγιο, την Ελίκη, τον Ψαθόπυργο, την 
Πάτρα κ.ά.  
Τα ρήγματα αυτά προκαλούν τεκτονικές κινήσεις και 
την πλειονότητα των σεισμών που καταγράφονται 
στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακτή του 
Ρίου (Πελοπόννησος) απομακρύνεται από την πλευρά 
του Αντιρρίου (Στερεά Ελλάδα) κατά κάποια χιλιοστά 
κάθε χρόνο. 
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iv. Άνεμοι 
Λόγω της μορφολογίας των γύρω ορεινών όγκων, το 
Στενό Ρίου-Αντιρρίου είναι γνωστό για τους συχνούς 
και ισχυρούς ανέμους.  

 

v. Περιγραφή της γέφυρας  

Το κατάστρωμα έχει πλάτος 27,2 μέτρα με δύο 
λωρίδες κυκλοφορίας, μια λωρίδα ασφαλείας και 
πεζοδρόμιο σε κάθε κατεύθυνση.  
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