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Φωτογραφική και Λογοτεχνική αποτύπωση 



 

«Nερό  πολύ, νερό παντού, Ανέκαθεν ευεργέτης! 

Ένας, κατά κανόνα σύμμαχος και φίλος του ανθρώπου. 

Ο τελευταίος  εταξίδευε, πότε από ανάγκη, πότε από περιέργεια. 

Μοίρα του να αλλάζει συνεχώς χώρο .  

Το νερό, ποταμός ολόκληρος, στάθηκε αντίπαλος, του έκλεισε το δρόμο. 

Η πάλη αναπόφευκτη και μακροχρόνια. 

Στην αρχή αμφίρροπη, στη συνέχεια κερδίζει, αλλά χωρίς να κατακτά χωρίς να αυθαδιάζει ! 

Έξυπνα και με ελιγμούς προέκτεινε την φύση και το αποτέλεσμα ιδού !  

Μονότοξα, δίτοξα, πολύτοξα γεφύρια!!! 

Πέτρινα όλα θολωτά, Κουρασανοχτισμένα! Λίθινες βέργες, τροχιές δέους μπροστά στην αιωνιότητα του πλάτανου! 

Και από κάτω το νερό, χωρίς σημάδια ήττας, να συνεχίζει το ταξίδι του στη θάλασσα να πηγαίνει……….» 

 

 

(κείμενο Σπ. Μαντάς) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση έχει σκοπό να συνδέσει μύθους και θρύλους που σχετίζονται με ορισμένα γεφύρια του Βοΐου Κοζάνης, 

με φωτογραφικό και λογοτεχνικό υλικό. Ελπίζουμε να αποτίσουμε με απλότητα φόρο τιμής στη φύση, τους ανθρώπους αλλά και τα 

μοναδικής αρχιτεκτονικής μνημεία των πετρογέφυρων. 

Ιστορική αναδρομή  
 

Η γεφυροποιία σαν τέχνη υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για τον άνθρωπο και έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο για την ζωή και την βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων. Πολλές φορές η ύπαρξη ενός γεφυριού επέδρασε καταλυτικά στην εξέλιξη των γεγονότων. Θεωρούνται 

κατασκευές μεγάλης κοινωνικής αξίας και προσφοράς. Εξασφάλιζαν και συνεχίζουν την ασφαλή μετάβαση ανθρώπων και κοπαδιών πάνω από 

ορμητικά και μανιασμένα νερά, συντόμευση των αποστάσεων αλλά και ομορφιά στο φυσικό τοπίο. 

Κατηγορίες γεφυριών  
 

Α) Τα μεγάλα γεφύρια, βρίσκονται σε μεγάλους οδικούς άξονες και γεφυρώνουν μεγάλους ποταμούς. Από τα γεφύρια αυτά ελάχιστα 

διασώθηκαν γιατί καταστράφηκαν με την πάροδο του χρόνου ή αντικαταστάθηκαν με άλλα σύγχρονα λόγω της θέσης τους.  

Β) Τα μικρά σε επαρχιακά μέρη  μικρότερων οικισμών.  

Γ) Τα γεφύρια ορεινών διαβάσεων τα οποία ελάχιστα χρησιμοποιούνται.  

 



Δημιουργοί των γεφυριών 

Οι παλιοί μάστορες της πέτρας, οι «κιουπρούληδες» ήταν αυτοί που έστηναν ένα γεφύρι , δαμάζοντας την φύση κατάγονταν κυρίως από την 

Ήπειρο και από τα χρόνια ακόμη του Βυζαντίου , περιδιάβαιναν όλη την Βαλκανική, αναλαμβάνοντας εργολαβικά την κατασκευή όχι μόνο 

γεφυριών αλλά αρχοντικά , κρήνες , εκκλησιές , καμπαναριά , τζαμιά και σεράγια  . Δημιουργούσαν μεταξύ τους συντεχνίες που τις ονόμαζαν 

«μπουλούκια» ή «ισνάφια»   αποτελούμενα συνήθως από άτομα της ίδιας οικογένειας (αδέλφια, ξαδέλφια, μπαρμπάδες κλπ) με αποτέλεσμα να 

υπάρχει έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στα μπουλούκια και τις φαμίλιες τους. 

Για να κρατήσουν την τέχνη τους μυστική , επειδή ήταν δυσεύρετοι και πληρωνόταν πολύ ακριβά, ανάπτυξαν μία ξεχωριστή – ιδιαίτερη 

γλώσσα για να μιλούν μεταξύ τους χωρίς να τους καταλαβαίνουν οι άλλοι. Η γλώσσα αυτή ονομάστηκε «Κιοπρουλήδικα», από την Τούρκικη 

λέξη Κιοπρού, που σημαίνει γιοφύρι και οι τεχνίτες  «Κιοπρουλήδες ή Κουδαράδες». Κούδας στα Κιοπρουλήδικα είναι ο πρωτομάστορας.  

Ανέγερση-ονομασία γεφυριών 
 

Η απόφαση για το χτίσιμο ενός γεφυριού ήταν των κατοίκων ενός χωριού ή κάποιου σημαντικού προσώπου με αξίωμα, όπως προεστοί, 

παππάδες, ηγούμενοι, μεγαλοτσελιγκάδες, πλούσιοι απόδημοι ή Τούρκοι αξιωματούχοι, που αναλάμβαναν φυσικά και τη δαπάνη της 

κατασκευής τους. Το όνομα, αποδιδόταν με βάση την τοποθεσία ή τον ευεργέτη ή και τα δύο.  

 



Γενικά για τα γεφύρια της περιοχής Βοΐου. 
 

Με τον όρο  περιοχή Βοΐου εννοούμε το δυτικότερο τμήμα της Κοζάνης από 

τον Αλιάκμονα ποταμό μέχρι το όρος Βόϊο και δύο μικρά όμορα τμήματα 

Καστοριάς και Γρεβενών. Ο ποταμός Πραμόριτσα αποτελεί τον δεύτερο 

μεγαλύτερο παραπόταμο του Αλιάκμονα μετά τον Βενέτικο. Τα σπάνια 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά του τον κάνουν ένα ποταμό ιδιαίτερης φυσικής 

ομορφιάς. Οι πηγές του είναι ψηλά στον Αη Λιά στη Θέση Παλιοκριμήνι και 

η λεκάνη που μαζεύονται τα νερά του είναι μεγάλη με δεκάδες ρέματα να 

καταλήγουν σ’  αυτόν. Τα εμπόδια και τα πολλά ρέματα δημιουργούσαν εμπόδιο στη μετακίνηση των ανθρώπων και για αυτόν τον λόγο έγιναν 

πολλά γεφύρια για να ξεπεράσουν τα εμπόδια της μετακίνησης. Τα πετρόκτιστα γεφύρια είναι το σύμβολο του Βοΐου χτισμένα κυρίως από 

ντόπιους μαστόρους διάσπαρτα κατά μήκος του ποταμού κατά την Τουρκοκρατία, κυρίως σε δρόμους –μονοπάτια που οδηγούν σε διάφορους 

οικισμούς, το καθένα με την δική του ιστορία και θρύλο!  

 

Μονότοξα, δίτοξα ή πολύτοξα  ποικίλουν σε μέγεθος και μορφή και αποτελούν ζωντανά μνημεία μιας εποχής που οι ορεινοί οικισμοί έσφυζαν 

από ζωή. Σήμερα τα περισσότερα δεν χρησιμοποιούνται αλλά αποτελούν αφορμή για ευχάριστες διαδρομές στη φύση. Τα χωριά της περιοχής 

είναι συνήθως κατά μήκος του Αλιάκμονα , του κυρίως παραπόταμου του Πραμόριτσα και των ρεμάτων που καταλήγουν σ’ αυτόν. Είναι μια 

ενιαία ενότητα χωριών με κοινά ήθη και έθιμα , ασχολίες και επαγγέλματα των κατοίκων όπου έχουμε και το παραδοσιακό επάγγελμα του 

μαστόρων, πετροκτιστάδων. 



Η επαρχία Βοίου είναι η σημαντικότερη κοιτίδα μαστόρων της Μακεδονίας. Οι κτίστες των χωριών 

ξενιτευόταν για χρόνια ολόκληρα κτίζοντας κτίρια – σε όλη την παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Επίσης τα γεφύρια της περιοχής κτίστηκαν από ντόπιους μαστόρους σε συνεργασία πολλές φορές με 

κτιστάδες Ηπειρώτες (κυρίως της Ζούζουλης και Πυρσόγιαννης). 

Είναι δε η περιοχή που έχει τις περισσότερες καταγραφές για γεφύρια από όλη την περιοχή της 

Μακεδονίας λόγω των πολλών εγγράμματων της περιοχής – κυρίως εκπαιδευτικοί που έγραψαν βιβλία 

για τον  τόπο τους. Τα γεφύρια του Βοίου είναι μικρότερα αυτών των Γρεβενών γιατί τα διαρρέοντα 

ποτάμια είναι μικρότερα και λιγότερα από των Γρεβενών.  

 

Οι δρόμοι των γεφυριών του Βοΐου ήταν στο παρελθόν δρόμοι ξενιτιάς των μαστόρων και των κτηνοτρόφων της περιοχής . Υπάρχει πλούσια 

λαογραφική παράδοση σε μύθους και θρύλους (με ιστορική βάση πάντα) που συνοδεύει την ιστορία των γεφυριών. 

Λαϊκή παράδοση ή θρύλος είναι η αφήγηση  σε πεζό λόγο που αφορά πραγματικά περιστατικά που όμως τους δίδεται μια υπερφυσική ή 

μυθική εξήγηση παρουσιάζοντας τα όμως σαν αληθινά και αφορούν πρόσωπα και πράγματα του απλού λαού. Διαφέρουν σαφώς από τα 

παραμύθια που είναι αναφορές σε φανταστικά γεγονότα και έχουν σκοπό να συγκινήσουν, να προβληματίσουν, να διασκεδάσουν και να 

ψυχαγωγήσουν. Οι μύθοι  αντίθετα είναι λιτές σύντομες ιστορίες χωρίς πλοκή και σκοπό έχουν τον καθαρά διδακτικό χαρακτήρα. Συνήθως 

πρωταγωνιστούν ζώα που τους δίνονται ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συνήθειες. 



Το γεφύρι του Ανθοχωρίου 

 

Ο θρύλος θέλει να κτίστηκε με τη χορηγία κάποιου 

μεγαλοκτηνοτρόφου από την Πίνδο. Όταν αυτός προσπάθησε 

να διαβεί με το κοπάδι και την οικογένειά του τον ποταμό, μια 

απότομη και ορμητική ροή έπνιξε τη μονάκριβη κόρη του.  

Ο τραγικός πατέρας το θεώρησε σημάδι του Θεού, που ήθελε 

να τον τιμωρήσει για την πλεονεξία του. Τη νύχτα είδε στον 

ύπνο του έναν άγγελο με κάπα και αγκλίτσα, ο οποίος τον 

πρόσταξε να χτίσει ένα γεφύρι στο σημείο που πνίγηκε η κόρη 

του.  

 

 

 

 

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 μη 

ξεγελαστείς''. 

Στίχοι - Μουσική: Θανάσης 

Παπακωνσταντίνου 

Πρώτη εκτέλεση: Μελίνα Κανά 

Γεφύρι θε να γίνω μέσα στα ρέματα,  

για να περνάει η αγάπη, δεν είναι ψέματα. 

Παραδοσιακό Ηπειρώτικο 



Το γεφύρι της Βαθιάς ή μικρό γεφύρι της Χρυσαυγής 
 

Το γεφύρι της Βαθιάς χτισμένο το 1795 συνέδεε τη Χρυσαυγή με το 

Κριμήνι και Τσοτύλι, γεφυρώνοντας το ρέμα Βαθιά. Με την ανάπτυξη 

του οδικού δικτύου κατασκευάστηκε σύγχρονη γέφυρα από σκυρόδεμα 

δίπλα στο παλιό γεφύρι, αχρηστεύοντας το λειτουργικά τελείως. Αν και 

η κατασκευή της νέας γέφυρας προξένησε στο παλιό γεφύρι αρκετές 

ζημιές, το γεφύρι διασώθηκε χάρη στην κοινωνική του αξία. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο γεφύρι σώζονται ακόμα δύο αρκάδες, 

δηλαδή οι κάθετες πέτρες που προεξέχουν στις άκρες της στέψης. Αυτές 

τοποθετούνταν για μην τρομάζουν τα ζώα και να διαβαίνουν άφοβα το 

γεφύρι. Σε πολλά γεφύρια, όπως και στο 

συγκεκριμένο, στηρίζονταν τα στηθαία, 

δηλαδή μικρές οριζόντιες πέτρες για καλύτερη 

προστασία 

 

 

Εκεί που σμίγουν δυο 

ποτάμια, 

και αδερφώνουν τα νερά 

ένα γεφύρι πέτρινο 

απλώνει τ΄ άσπρα του φτερά 

 

Ξέρω τα χέρια που το 

χτίσανε 

τα πόδια που το 

περπατήσανε. 

Ποίημα του Μιχάλη Γκανά 



Το μεγάλο γεφύρι της Χρυσαυγής  

Κατά το θρύλο, το γεφύρι κτίστηκε το 1854 με τη χορηγία ενός 

ληστή, του Νικόλαου Ζάμπρου από το Πολυνέρι Γρεβενών. Σε 

μία καταδίωξή του από τα αποσπάσματα, δεν κατάφερε να 

περάσει το ρέμα που εκείνη τη μέρα ήταν πλημμυρισμένο και 

ζήτησε από τους Χρυσαυγιώτες να τον κρύψουν. Ως αντάλλαγμα 

χρηματοδότησε την κατασκευή του γεφυριού και επιθεωρούσε το 

έ ργο κρυμμένος στον παρακείμενο νερόμυλο.  

 

 

 

 
 

Κρυμμένο μέσα στα 

πλατάνια 

ακούει τ΄ άγρυπνο νερό, 

ένα γεφύρι πέτρινο 

που ταξιδεύει στον 

καιρό. 

 

Ξέρω τα χέρια που το 

χτίσανε 

τα χείλη που το 

τραγουδήσανε. 

   Ποίημα του Μιχάλη Γκανά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Στίχοι: Νίκος Γκάτσος 

      Μουσική: Μάνος  

                        Χατζιδάκις 

      Ερμηνεία: Φλέρυ  

                        Νταντωνάκη 

 

Πέρα στο θολό ποτάμι 

έσκυψε η νύχτα να λουστεί. 

Έτσι και η όμορφη Μπελίσα 

μ’ ένα φιλί θα δροσιστεί. 

 

Πάνω στο πέτρινο γεφύρι 

κάθεται η νύχτα δροσερή. 

Έτσι και η όμορφη Μπελίσα 

στον κήπο θα τον καρτερεί. 

 



Το γεφύρι του Κριμηνίου  

Χορηγοί του έργου ήταν ο ιερέας του Κριμηνίου 

Παπαστεργίου και η παπαδιά του. Ο θρύλος λέει ότι ο 

δάσκαλος του χωριού από ευγνωμοσύνη στην προσφορά του  

παππά και της οικογένειας του αν και ο παππάς είχε 

αποδημήσει πια, έμαθε στα παιδιά του σχολείου ένα 

τραγούδι που το τραγουδούσαν κάθε βράδυ στο νάρθηκα της 

εκκλησίας (που χρησιμοποιείτο εκείνο τον καιρό για 

διδακτήριο) το εξής: 

Τον Παπαστέργιο με την παπαδιά του   

Και με τα παιδιά του 

Θεέ συγχώρεσέ τον και ανάπαυσέ τον !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Όταν ο κόσμος μας θα 

καίγεται 

όταν τα γεφύρια πίσω μας 

θα κόβονται 

εγώ θα είμαι εκεί να σας 

θυμίζω 

τις μέρες τις παλιές.» 

 

Στίχοι: Διονύσης Σαββόπουλος 



Το γεφύρι του Κοιλαδίου  

Σύμφωνα με το θρύλο το έργο ανατέθηκε σε Πολυκαστανιώτες μαστόρους, οι 

οποίοι φθάνοντας στο Κοιλάδι, άνοιξαν βαθιά θεμέλια στους δυο αντικριστούς 

βράχους και ζήτησαν από τους κατοίκους του χωριού να θυσιάσουν ένα ζώο 

για να στεριώσει το γεφύρι. Οι κάτοικοι πρότειναν αρχικά έναν πετεινό και 

έπειτα ένα πρόβατο αλλά οι μάστοροι αρνήθηκαν και τα δύο γιατί 

επιθυμούσαν το τριμηνήτικο μοσχάρι του χότζα που έβοσκε παραδίπλα. Για 

να μην αποκαλύψουν τις προθέσεις τους στους Κοιλαδιώτες, τους ζήτησαν να 

αποφασίσει το ρέμα ποια θυσία θέλει. 

 Έτσι περίμεναν μια μέρα που 

έβρεχε και αφουγκράστηκαν τη 

βουή του ρέματος στη χαράδρα. Η βουή ακουγόταν σαν 

μουγκρητό μόσχου και έτσι οι Βαλαάδες πείστηκαν ότι έπρεπε 

να θυσιαστεί το μοσχάρι. Το μοσχάρι θυσιάστηκε, ψήθηκε στο 

φούρνο και οι μάστορες το έτρωγαν για δύο ημέρες. Σε είκοσι 

μέρες η κατασκευή του γεφυριού είχε τελειώσει.   

 

Του κόσμου το στενό 

γεφύρι 

θα το περάσουμε μαζί 

θα `ναι η καρδιά σου 

παραθύρι 

τα λόγια σου παλιό κρασί 

 

Θα σε ξανάβρω στους 

μπαξέδες 

τρεις του Σεπτέμβρη να 

περνάς 

και τσικουδιά στους 

καφενέδες 

τα παλληκάρια να κερνάς. 

Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου 

Μουσική: Ηλίας Ανδριόπουλος 

Ερμηνεία: Άλκηστις 

Πρωτοψάλτη & Αντώνης 

Καλογιάννης 
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Το Πετρογέφυρο  

Ο θρύλος θέλει μια χήρα από το χωριό Μόρφη με τα ορφανά της 

τον Πέτρο και τη Γαλάνω, να ξεκινούν γύρω στο 1650 για τη 

Βιέννη για να διεκδικήσουν την περιουσία του πατέρα τους που 

μόλις είχε αποβιώσει. Περνώντας το Λασπόρεμα, που εκείνη τη 

στιγμή είχε μεγάλη ροή, ο Πέτρος παρασύρθηκε και πνίγηκε. Η 

μητέρα του αργότερα χορήγησε την κατασκευή του γεφυριού και 

το ονόμασε στη μνήμη του γιού της «Πετρογέφυρο».  

 

Μια άλλη παραλλαγή του θρύλου, θέλει τον Πέτρο γιο 

κατοίκου από το Δίλοφο που επέστρεφε από την 

Κωνσταντινούπολη. Οι διάφορες παραλλαγές του θρύλου 

δείχνουν ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ιστορική βάση.  

 

 

Γεφύρι ξεχασμένο απ`το 

σύννεφο,  

γεφύρι ξεχασμένο απ`τη 

βροχή,  

ποιος αναστέναξε στο 

ρέμα σου,  

κι έχεις για πάντα 

ξεραθεί; 

 

Γεφύρι άγριο 

τριαντάφυλλο,  

κερήθρα μαύρη της 

σιωπής. 

 

Ήτανε ξένος, ήταν 

άρχοντας 

ή μήπως ήταν ασκητής. 

Στίχοι: Θοδωρής  Γκόνης 

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου 

Ερμηνεία: Τάνια 

Τσανακλίδου 
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                                                                ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΑΘΗΤΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΑΘΗΤΗ 

1 ΑΞΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 

2 ΑΞΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  14 ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

3 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 15 ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  

4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΤΣΕΛΙΚΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 

5 ΠΟΥΛΑΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 17 ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6 ΤΖΑΛΛΑ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ 18 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

7 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 ΔΗΜΟΚΡΑΝΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

8 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

9 ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 21 ΤΖΑΛΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

10 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ 22 ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

11 ΔΙΟΓΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 23 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

12 ΗΛΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 Κομμάτια πέτρας και ψυχής που χτίσαν το Ζουπάνι, Ανδρέας Ταρνανάς, Εκδότης Πολιτιστικός Σύλλογος Πενταλόφου Βοΐου 

Κοζάνης, 1998 

 Τα πέτρινα γεφύρια των Γρεβενών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών, Εκδόσεις Ζαρζώνη, 2000 

 Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας, Φώτης Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη 1962 

 Ημερολόγιο 2009 Ήπειρος, επιμέλεια Δημήτρης Ράπτης, Μεταίχμιο, 2008 

 ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΝΔΟΣ – ΒΟΙΟ Με τη δύναμη του ανθρώπου και της Φύσης, Κοζάνη 2010, Οικολογική Κίνηση Κοζάνης για 

λογαριασμό του Δήμου Τσοτυλίου  

 Ιστορία του Κριμινίου, Φώτης Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη, 1959 

 ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΝΔΟΣ – ΒΟΙΟ Στα μονοπάτια των πέτρινων οικισμών, Κοζάνη 2008, 2010, Οικολογική Κίνηση Κοζάνης 

 Μακεδονικά Γεφύρια, Γ.Π. Τσότσος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1997 

 Λαογραφικά Βοΐου, Φώτης Παπανικολάου, Σύλλογος Ροδοχωριτών «Η πρόοδος», Θεσσαλονίκη, 1999 

 Ημερολόγιο Πετρογέφυρα, Μπάμπης Παυλόπουλος, Εκδόσεις Bookstars Γιωγγαράς, Κηφισιά, 2008 

 Πέτρινα γεφύρια, Γιάννης Ντρενογιάννης, ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα, 2007 

 http://www.ecokoz.gr/home/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=56 Οικολογική Κίνηση Κοζάνης – 

Πέτρινα Γεφύρια 

 http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.gr/  Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων Σπ. Μαντάς 


