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 Σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα:  

«Διαβαίνοντας τα Πετρογέφυρα στο χώρο και στο χρόνο» 



Η ονομασία της πόλης «Άρτα». 
Περί το έτος 1000 μ.Χ. εμφανίζεται το όνομα  Άρτα 

1) Η ονομασία της πόλης μπορεί να προέρχεται από την παράφραση 
του ονόματος της θεάς Άρτεμις, θεότητας στην οποία απέδιδαν τιμές 
στην αρχαία Αμβρακία. 
 
2)  Η ονομασία της πόλης μπορεί να προέρχεται από τη λατινική λέξη 
arta, artum, artus, που μεταφράζεται με ελεύθερη  απόδοση ως στενή 
αλλά ισχυρή γη και αναφέρεται στην  μορφολογία της ευρύτερης 
περιοχή. = στενός, στενή, στενό). 
3)  Κατά την άποψη του Σεραφείμ Ξενόπουλου, μητροπολίτη Άρτας του 
Βυζαντίου το  όνομα προήλθε από το αρτίζομαι, και τη φράση «Άρτα 
αρτυμή του κόσμου» λόγω της παραγωγής σιτηρών στην ευρύτερη 
περιοχή . 



Η Οθωμανική Άρτα. 



Το 1449 μ.Χ. η Άρτα καταλαμβάνεται από τον 
Αντιναύαρχο  του Σουλτάνου Βαγιαζίτ Β΄, Φαϊκ Πασά 
μετατρέποντας το Δεσποτάτο σε τμήμα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Ο κάμπος της Άρτας και των Ρωγών, 
όπως έχει αναφερθεί, έγινε ιδιοκτησία της Βαλιδέ 
Χανούμ (μητέρας του Σουλτάνου) μέχρι την εποχή του 
Αλή πασά . 

Έμβλημα των Σουλτάνων όταν ή Άρτα, οι Ρωγοί, η Ρινιάσα 
και η Πρέβεζα πέρασαν στην οθωμανική κυριαρχία ήταν οι 
τρεις ημισέλινοι σε πράσινο φόντο (σημαία χαλιφάτου). Η 
σημερινή κόκκινη σημαία της Τουρκίας πήρε την σημερινή 
της μορφή το  1844. 

  Α΄   περίοδος   (1449-1788).  

Σουλτάνος Βαγιαζίτ Β΄ 



19ο αιώνας.: Εμπορικοί δρόμοι 

Αλή Πασάς Τεπελενλής 

 Β ΄ περίοδος ( 1449 - 1788 ).  Αλή Πασά Τεπελενλή  
 

Το 1788 εκμεταλλευόμενος την απουσία του πασά των 
Ιωαννίνων, Αλή Ζοτ λόγω εκστρατείας στον 
Δούναβη αρπάζει το πασαλίκι των Ιωαννίνων, πράξη 
την οποία τελικά ενέκρινε και η Υψηλή πύλη, δίνοντας 
του μάλιστα δικαιοδοσία και στη Στερεά Ελλάδα. Από 
τη θέση του διοικητή του σαντζακίου των Ιωαννίνων 
θέτει σταδιακά τις βάσεις για τη δημιουργία ενός 
σχεδόν αυτόνομου από την Πύλη Κράτους, το οποίο 
περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ελλάδας και της 
Αλβανίας. Παράλληλα, κατά την περίοδο της ηγεμονίας 
του, η πρωτεύουσά του τα Γιάννινα μετατρέπονται σε 
ένα σημαντικό πνευματικό, πολιτισμικό, πολιτικό και 
οικονομικό κέντρο. Στην προσπάθειά του να πετύχει 
τους σκοπούς του προσεταιρίζεται όλες τις 
θρησκευτικές και εθνικές ομάδες της επικράτειάς του. 
Ωστόσο δεν διστάζει να συντρίψει κάθε αντίπαλό του 
με δυναμικό τρόπο. Παράλληλα αναπτύσσει σχέσεις με 
ευρωπαϊκές δυνάμεις.  



  Γ΄ περίοδος (1788 - 1881).  

   Η Άρτα περιήλθε στην εξουσία του Χουρσίτ 
Μεχμέτ Πασά (Καυκάσιος γενίτσαρος). και 
σύντομα στόν Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς 
Κιουταχής, (γιο ορθόδοξου ιερέα από την 
Γεωργία). Στις 4 Ιουλίου 1822 έγινε δίπλα 
στην  Άρτα η Μάχη του  Πέτα.  

1850. Γίνονται μεγάλες  αλλαγές στην διοίκηση  
Δημιουργούνται τα κτηματολόγια και 
προσπαθούν να ρυθμιστούν  οι συνθήκες 
της υπαίθρου. Τα περισσότερα χωριά 
περιέρχονται απευθείας στο κράτος. Τα 
έσοδα τους ανήκουν στην Υψηλή πύλη. 
Σύμφωνα με την Οθωμ. Φορολ. στατιστική 
του 1853 η Άρτα χωρίζετε σε 18 
Μουαντζέλια και το κάθε ένα αποδίδει 
390.000 γρόσια!! 

Καταργείται η στράτευση και ο κεφαλικός 
φόρος. Αποτυπώνονται οι σχέσεις 
ιδιοκτησίας με τα ταπού. 



Η Απελευθέρωση. 



Η Συμφωνία Κωνσταντινούπολης (1881). 

 

( 28 Μαρτίου 1881). Ήταν η διμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπου και καθορίστηκε 
μεταξύ των δύο Βασιλείων η γραμμή των νέων συνόρων. 
Η Συμφωνία αυτή προκλήθηκε «αμαχητί» μετά την Συνθήκη του Βερολίνου (1878) και τη Διάσκεψη του Βερολίνου 
(1880) που είχε ακολουθήσει, και ιδιαίτερα μετά τη έντονη Διακοίνωση των μεγάλων δυνάμεων που συμπλήρωσε την 
προηγούμενη, κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που συνέχιζε να αρνείται την εφαρμογή του ΙΓ΄ Πρωτοκόλλου της 
πρώτης παραπάνω συνθήκης. 

Συνθήκη του Βερολίνου(1878) 



• 1881: Παραχωρήθηκαν στο 
Ελληνικό Βασίλειο οι πρώην 
οθωμανοκρατούμενες περιοχές 
της Θεσσαλίας και ένα τμήμα 
της Ηπείρου, ο νομός της Άρτας. 

• Το δε Ελληνικό Βασίλειο 
υποχρεώθηκε στην αποζημίωση 
όλων των τουρκικών περιουσιών 
των κατοίκων που υπήρχαν στις 
περιοχές αυτές 

Νέα  σύνορα του Ελληνικού κράτους 
η γραμμή που δημιουργείται 
από τους  ποταμούς Αμβρακικός- 
Παγασητικός. 

        Ειδικά για την περιοχή του 
Αμβρακικού κόλπου για να 
αποφευχθούν εμπλοκές, 
αποφασίστηκε να καταργηθούν 
κάθε είδους οχυρώσεις στην 
είσοδο του κόλπου, ενώ η 
ναυσιπλοΐα θα ήταν ελεύθερη 
μέσα σ΄ αυτόν.   

 Η Κόπραινα γίνεται το λιμάνι της περιοχής. 
Μεταφέρονται εμπορεύματα αλλά και 
στρατιώτες και πολεμικό υλικό για τις μάχες που 
γίνονται με σκοπό την απελευθέρωση της 
Πρέβεζας και των Ιωαννίνων.   
         Δεν υπάρχουν όμως τα μόνιμα κτήρια στη 
περιοχή όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. 



ΥΠΟΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΗ 
ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ 
ΠΛΑΚΑΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΟ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΟ 
ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 

ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ  
ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ  

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ 
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ά ( έ/έ ό ή  ά ί)  ύ (Louro).  

Μετακίνηση πληθυσμών. 



ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟ 1881. 

Άρτα 



  



1881-1913. Γεφύρια σύνορα. Το γεφύρι της Άρτας. 



1881-1913.  
Γεφύρια σύνορα. 

 Το γεφύρι της Άρτας. 



1881-1913. Γεφύρια σύνορα. Το γεφύρι της Άρτας. 



1900 Το Γεφύρι της Άρτας – Από το βιβλίο του Fred Boissonnas “L’ Epire Berceau des Grecs 



Το 1864 δίπλα από γεφύρι 
χτίζετε οίκημα από 
αυστριακό αρχιτέκτονα. 
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε 
ως φυλάκιο της Γέφυρας 
και αργότερα - μετά το 
1881 ως μεθοριακός 
σταθμός ,  τελωνείο των 
Τούρκων. Σήμερα στεγάζει 
το λαογραφικό μουσείο.  



Γεφύρια σύνορα. Το γεφύρι της Άρτας. 



 

1881-1913. 
 Γεφύρια σύνορα. 

 Το γεφύρι της Άρτας. 



   Η μετακίνηση. 

 ά  ά ί ά  ό ύ. ώ  1917.  



ό ή  ά   ί   ή (1805-1830)  ί  o  

   Η μετακίνηση. 



 



1881-1913.  
Γεφύρια σύνορα. 
Το γεφύρι της Πλάκας.



 



Δίπλα από το γεφύρι της 
Πλάκας, στη νότια πλευρά, 
κατασκευάστηκε 
υποτελωνείο, ενώ και οι 
Τούρκοι κατασκεύασαν 
φυλάκιο στην απέναντι 
πλευρά την περιοχή 
«Βροδό» . Στο χάνι που 
βρίσκεται κοντά στο γεφύρι 
το Φεβρουάριο του 1942 
ήρθαν σε συνεννόηση οι 
αντάρτικες οργανώσεις 
ΕΑΜ και ΕΔΕΣ και 
υπέγραψαν συμφωνία 
κατάπαυσης των 
εχθροπραξιών.  



Το Γεφύρι της Πλάκας βομβαρδισμένο από τους Γερμανούς. 
Ανάρτηση φωτογραφίας Giannis Polyzos από τα  Voreia Tzoumerka Blogspot. 





σχέδια του Καθηγητή Μανόλη Κορρέ. ΕΜΠ. 



1881-1913. 
Τελωνείο 
Κρυονερίου  
με περαταριά. 

 Αναπαράσταση Περαταριάς. 



Κατά την περίοδο του «ατυχούς 
πολέμου», ή «του πολέμου των 
30 ημερών» το 1987 μεταξύ 
Ελλάδας  Τουρκίας, η ευρύτερη 
περιοχή του Αράχθου, 
χρησιμοποιήθηκε σαν βάση 
εξόρμησης επιθέσεων προς τον 
εχθρό, με σκοπό την 
απελευθέρωση της υπόλοιπης 
Ηπείρου, χωρίς όμως 
αποτέλεσμα .   



1912.  Αρτινοί πολεμιστές   

1912-1913 
Η απελευθέρωση 

Ο διάδοχος και αρχιστράτηγος  Κωνσταντίνος με 
επιτελείς στο χάνι του Εμίν Αγά.  



 Ακρωτήρι του κόλπου. 
Μια γλωσσόμορφη λωρίδα στεριάς μήκους 2 
χιλ. και πλάτους 100 μ. που περιβάλει τον 
βωβό  ποταμό στις εκβολές του, στο ΒΑ άκρο 
του Αμβρακικού. 



 
       Η λέξη Κόπραινα σημαίνει κάτι αραχνοΰφαντο, κάλυμμα, πέπλο. Η 

Κόπραινα και η αμμώδης περιοχή της καλυπτόταν με στρώμα 
αλατιού και ήταν κατάλευκη, σα να σκεπαζόταν με πέπλο. Άλλωστε 
από αιώνες γινόταν εκεί εμπόριο αλατιού και γι’ αυτό ασφαλώς 
μετονομάστηκε σε Αλυκή. Ίσως λοιπόν σε αυτό να οφείλει η 
Κόπραινα τ’ όνομα της.  

                                                Γιάννη Τσούτσινου, ΣΚΟΥΦΑΣ,ΑΡΤΑ ΕΤΟΣ Μ’,1995 ΤΟΜΟΣ Ι΄, ΤΧ85 
. 
 
 

      Ένας φράχτης από αγκαθωτά παλιούρια περιόριζε τα ζώα στο 
ακρωτήριο που το αποκαλούσαν «Κόπραινα» εξαιτίας του 
στρώματος κοπριάς στο έδαφος.                                                                                                                             

                                                                                                                 Μουσείο Φάρου Κόπραινας 
 

      Η Κόπραινα το έτος 1927, με Διάταγμα (ΦΕΚ 76/1-4-1927), 
μετονομάστηκε σε Αλυκή από τη μεγάλη παραγωγή και το εμπόριο 
του αλατιού της, αλλά η ονομασία αυτή δεν επικράτησε, γρήγορα 
αποβλήθηκε και παρέμεινε η ονομασία «Κόπραινα». 

 



1897 - 1906 : Κτίζετε ο φάρος της Κόπραινας.  Οι      διαδικασίες 
διαρκούν εννιά χρόνια. Επανδρώνεται με  φαροφύλακες. (αναλαμπή: δύο 
λευκές με ένα τομέα ερυθρό ανά 16 δλ. και φωτοβολία 5 ν.μ.) 
 
Την ίδια περίοδο 1897 - 1906 χτίζονται και τα υπόλοιπα δημόσια 
κτήρια και περιλαμβάνουν : τελωνειακές εγκαταστάσεις (το διώροφο 
τελωνείο, αποθήκες, υδατοδεξαμενή), τον αστυνομικό σταθμό, την 
αποβάθρα. Επίσης διανοίχτηκε και χαλικοστρώθηκε ο καρόδρομος 
Ζούτου - Κόπραινα. 
 
Δημιουργούνται παράλληλα και διάφορα ιδιόκτητα κτήρια: το 
ξενοδοχείο του κ. Τσακωμένου, καφενεία, εστιατόρια, κουρεία, 
καταστήματα γενικού εμπορίου, εμπορίου ψαριών, ψιλικών, εφημερίδων, 
γραφεία πρακτόρων και λιμενεργατών.    
   

Υποδομή 









 



•  ΛΙΜΑΝΙΑ: Στα ταξίδια της εποχής ήταν 
αδύνατο οι επιβάτες να ανεβοκατεβαίνουν 
στα λιμάνια που στάθμευε το πλοίο. Τα 
ατμόπλοια μεγάλα σε όγκο άραζαν έξω από 
το λιμάνι, στη ράδα. Η μετεπιβίβαση των 
επιβατών και η μεταφόρτωση των 
εμπορευμάτων γινόταν με λέμβους.  

• Οι λεμβούχοι δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητή 
ομάδα επαγγελματιών. Δέχονταν αρκετά παζάρια 
από τους επιβάτες και υπήρχε έντονος 
συναγωνισμός με αποτέλεσμα οι τιμές να βαίνουν 
συνεχώς μειούμενες. Όμως όταν έφταναν στη 
μέση της διαδρομής με τους επιβαίνοντες  
ομήρους άλλαζαν το ποσό του αντιτίμου της 
διαδρομής προς όφελος τους εκβιάζοντας τον 
κόσμο που κουβαλούσαν  ότι εάν δε πληρωθούν 
θα έβλεπαν όλοι μαζί το καράβι να φεύγει!!!!!!!! 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ ΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΡΑΔΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ. ΛΕΜΒΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ



•  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: Ο χρόνος που 
απαιτούνταν για να ταξιδέψει κάποιος ήταν 
μεγάλος. Για την απόσταση  Κραβασαράς – 
Λευκάδα  χρειαζόταν  1 ημέρα. Για το ταξίδι 
Κραβασαράς – Πάτρα 2 ημέρες, ενώ αν ο 
προορισμός ήταν η Αθήνα χρειαζόταν τα πρώτα 
χρόνια 7 ημέρες ενώ αργότερα όταν τα πλοία 
διέρχονταν από το Ισθμό μόνο 3 ημέρες. 

•  1893: εγκαινιάζετε ο  Ισθμός της Κορίνθου  
δώδεκα χρόνια μετά την λειτουργία του λιμανιού 
της Κόπραινας. Μέχρι τότε τα πλοία ήταν 
αναγκασμένα να κάνουν το γύρο της 
Πελοποννήσου.  

•  1923- 1940: Όμως και μετά τη παράδοση του 
έργου η διώρυγα αντιμετώπιζε συχνά 
προβλήματα κατολισθήσεων στα πρανή λόγω της 
γεωλογικής σύστασης του υπεδάφους της 
περιοχής. Έτσι μέχρι το 1940 θα παραμείνει 
κλειστή συνολικά τέσσερα χρόνια με 
αποκορύφωμα το 1923. 

•  1944: θα   ξανακλείσει για πέντε ολόκληρα 
χρόνια. Τόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες 
αποκατάστασης της από την ανατίναξη που 
προκάλεσαν οι Γερμανοί  κατά την αποχώρηση 
τους και την πτώση 60 χιλ. m3  χώματος .  

1886: από τις εργασίες διάνοιξης 

1893: Πανηγυρισμοί την ημέρα των εγκαινίων του 
Ισθμού. 



Έλληνες στρατιώτες και 
άλογα επιβιβάζονται σε 
οπλιταγωγά πλοία για να 
μεταφερθούν στο μέτωπο, 
μάλλον της Ηπείρου. Η 
επιστράτευση που ξεκίνησε 
το Σεπτέμβριο του 1912 
πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά με μεγάλη 
επιτυχία. Οι δυνάμεις αυτές 
μεταφέρθηκαν στην 
Πρέβεζα.  
Το πρωτόκολλο παράδοσης 
της Πρέβεζας υπογράφηκε 
21 Οκτωβρίου 1912 



Γερμανική κατοχή 
Καταστρέφονται οι γέφυρες τις περιοχής και το λιμάνι της 
Αλυκής. 

Στις 4 Ιουλίου 1945 ανακοινώνεται η έναρξη κατασκευής 
2 γεφυρών στην Αλυκής ώστε όταν περατωθούν οι εργασίες 
να επαναλειτουργήσει το λιμάνι. Χαρακτηρίζεται γεγονός 
μεγίστης σημασίας δια την οικονομική ζωή της πόλης και 
κυρίως δια την εξασφάλισιν του επισιτισμού του πληθυσμού. 
Εφ. «Ελεύθερος λόγος , 4 Ιουλίου 1945, Αρ. φύλλ. 549. 

12 Οκτ. 1946 το λιμενικό ταμείο Άρτης απευθυνόμενο 
προς τον Οικονομικό έφορο ζητά να δοθούν 4 βαγονέτα 
τύπου ντέκοβιλ με σκοπό την επαναλειτουργία του 
ολοσχερώς κατεστραμμένου λιμανιού από τους Γερμανούς.  

Το ίδιο αδυνατεί να τα αγοράσει γιατί τα έσοδά του είναι 
πενιχρά και επιπροσθέτως αναλαμβάνει να φτιάξει μια μικρή 
αποβάθρα στη περιοχή ώστε το λιμάνι να αρχίσει να 
λειτουργεί. 

 



 

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου 1940-1944 ο φάρος 
βομβαρδίζεται. Kαταστρέφεται ο πύργος και το φωτιστικό μηχάνημα με 
αποτέλεσμα να παραμείνει σβηστός. Γίνονται καταστροφές μέσα στο 
γενικότερο πλαίσιο καταστροφής του ελληνικού φαρικού δικτύου σε ποσοστό 
που ξεπέρασε το 90% (το 1940 το φαρικό δίκτυο περιλάμβανε 388 πυρσούς από τους οποίους 206 
επιτηρούμενοι. Μετά την απελευθέρωση σε λειτουργία ήταν 28 πυρσοί από τους οποίους 19 επιτηρούμενοι.) 

 Το 1957 λειτουργεί με ασετιλίνη.  
 Το 1985 λειτουργεί με φωτοβολταϊκά.  
 



 
Έως το 1940 το λιμάνι έσφυζε από οικονομική και εμπορική ζωή. 
Καταστρέφεται κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Αποκαθιστάται μετά το 1945. 
Αργά αλλά σταθερά αναπτύσσετε  το οδικό δίκτυο στην νεώτερη Ελλάδα με αποτέλεσμα το 
λιμάνι να χάνει την ζωντάνια του. Το 1960 δεν θυμίζει σε τίποτα τις προηγούμενες δόξες. 
Έχει μόλις 14 μόνιμους κατοίκους. Λειτουργεί από τις εξαγωγές σε γλυκόριζα προς τις 
ελβετικές φαρμακοβιομηχανίες. Παύει οριστικά το 1967. 



Τα κτήρια αναπαλαιώνονται με το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στα πλαίσια των 
προγραμμάτων “Περιβάλλον”, “Pesca” και “Leader”. 

Συμμετέχουν : το ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΕΤΑΝΑΜ, το Υπουργείο Γεωργίας, η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Άρτας, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Άρτας. 

Το 1993 στεγάστηκε στα κτήρια η Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού ΕΤΑΝΑΜ. 
Το 2003 εγκαταστάθηκε το ΚΠΕ Αράχθου Άρτας. 

Φ. ΑΡΧΕΙΟ : Ευάγγελος Επισκόπου 
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