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ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΜΥΛΟ 

 

Βρίσκεται κοντά στο γεφύρι του Ζιάκα, και  είναι γνωστό σαν «γεφύρι στου Φλώρου 
το χωράφι» ή «γεφύρι στην Γκαμήλα». Δεν έχει καταγραφεί μέχρι τώρα και είναι 
μισογκρεμισμένο. Η πρόσβαση σ’ αυτό είναι δύσκολη , όπως δύσκολο είναι και να 
το βρει κανείς, αφού έχει μισοκαλυφθεί με χώμα. Λέγεται ότι χτίστηκε  το 1835. 



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΜΥΛΟ 



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΝΙΔΡΟΥΖΙ 
Γεφύρι Πρόσβορου ή Αλατόπετρας (πέτρινο γεφύρι ή γεφύρι του Γκαβού) 

Βρίσκεται μεταξύ της Αλατόπετρας και του Προσβόρρου, πάνω στο μεγάλο μονοπάτι,  
που ένωνε τα Γρεβενά με τη Σαμαρίνα και την Κόνιτσα. Άγνωστο πότε χτίστηκε, 
μοναδικό στην κατασκευή του, εξαιτίας της καμάρας του που είναι ελλειψοειδής και της 
πολύ καλής δουλειάς στους ογκόλιθους που το αποτελούν. 

 



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΝΙΔΡΟΥΖΙ 
Γεφύρι Πρόσβορου ή Αλατόπετρας (πέτρινο γεφύρι ή γεφύρι του Γκαβού) 

Το γεφύρι είναι μονότοξο, μήκους 20 μ. και πλάτους 3,50 μ., με άνοιγμα τόξου 
11,50 μ. και ύψος 7,50 μ. Αξιοσημείωτο είναι ότι κάτω από την καμάρα του 
υπάρχουν σταλακτοειδείς σχηματισμοί, μήκους 30 εκ. περίπου.  Όπως λέγεται, 
πήρε το όνομά του από κάποιον τυφλό που σκότωσαν εδώ. Είναι επισκέψιμο 
από αγροτικό δρόμο, 3 χλμ. από την Αλατόπετρα. Έργο του Γιώργου Λάζου ή 
Βράγγα από τον Άγιο Κοσμά (Τσιράκι) Γρεβενών 



Γεφύρι Ματσαγκάνη 

Βρίσκεται στο δρόμο Γρεβενών -  Κρανιάς, πριν το χωριό, κοντά στις πηγές του 
Βενέτικου. Χτίστηκε γύρω στο 1850 και πήρε το όνομά του από ιδιοκτήτη χωραφιών της 

περιοχής. Έχει  μήκος 16μ.., ύψος 5,50μ.., πλάτος 2,50 και άνοιγμα τόξου 9μ.  
 



Γεφύρι Ματσαγκάνη 



Γεφύρι  Σπανού 

Βρίσκεται μεταξύ των χωριών Κοσμάτι και Κηπουρειό,  στο μονοπάτι Γρεβενών - 
Μετσόβου και 16 χλμ. ΝΔ των Γρεβενών. Επισκευάστηκε και ανακατασκευάστηκε 
πολλές φορές. Πεντάτοξο γεφύρι, το μήκος του είναι 85 μ., το πλάτος είναι 3,60 μ. και 
είναι το μεγαλύτερο σωζόμενο πέτρινο γεφύρι της Μακεδονίας. 



Γεφύρι  Σπανού 

Είναι χτισμένο με ιδιαίτερα επιμελημένη πελεκητή πέτρα. Φέρει το όνομα του Μουσταφά 
Πασά ή Σπανού, από το Αργυρόκαστρο , από τον οποίο χρηματοδοτήθηκε η τελευταία 
ανακατασκευή του το 1846, πάνω στα ερείπια διπλής γέφυρας που είχε χτιστεί από το 
Σουλτάνο Βαγιαζίτ.  



 

 

 
 
Μέχρι το 1980 μάλιστα σωζόταν ο τάφος του Σπανού δίπλα στο γεφύρι (μικρό κτίσμα 
 και επιτύμβια σχιστόπλακα),αλλά καταστράφηκε από τυμβωρύχους.  
 
 

Γεφύρι Σπανού 



Γεφύρι Σταυροπόταμου 

Βρίσκεται κάτω από το χωριό Κηπουρειό, στον ποταμό Σταυροπόταμο, παραπόταμο του 
Βενέτικου. Χτίστηκε γύρω στο 1900.  



Γεφύρι Σταυροπόταμου 

Απ' αυτό περνούσαν τα καραβάνια πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη ή Γιάννενα και 
παλαιότερα αποτελούσε μέρος του δρόμου που συνέδεε το Μέτσοβο με τα Γρεβενά. 



Γεφύρι Σταυροπόταμου 

Τετράτοξο, με δυο κύρια μεγάλα τόξα. Το συνολικό του μήκος είναι 48 μ., το πλάτος 3,70 
μ. και το ύψος της μεγαλύτερης καμάρας 6,90 μ.  



Γεφύρι Κατσογιάννη 

Βρίσκεται 2 χλμ. ανατολικά του χωριού Σπήλαιο, στον ποταμό Βενέτικο και χρονολογείται 
γύρω στο 1800. Τρίτοξο γεφύρι, με συνολικό μήκος πάνω από 50 μ. Σήμερα σώζονται 
μόνο τα δυο βορειότερα τόξα του, ενώ το νότιο αντικαταστάθηκε από κατασκευή με 
οπλισμένο σκυρόδεμα.Το πλάτος του είναι 2,60 μ. και το ύψος της μεγαλύτερης (μεσαίας) 
καμάρας 7 μ. περίπου. 



Γεφύρι Κατσογιάννη 

Την ονομασία του την οφείλει σε σωζόμενο παρακείμενο μύλο, ιδιοκτησίας του ενοριακού 
ναού του Αγ. Αθανασίου Σπηλαίου, που τον δούλευε κάποιος Κατσογιάννης. Η ακριβής 
χρονολογία κατασκευής του είναι άγνωστη. 



Γεφύρι Αζίζ-αγά 

Βρίσκεται ανατολικά του χωριού Τρίκωμο (3 χλμ. από αγροτικό δρόμο) και ανάμεσα στα 
χωριά Τρίκωμο, Κοσμάτι και Κηπουρειό, σε μια πανέμορφη κοιλάδα στο Βενέτικο 
ποταμό. Έχει μήκος 71 μ., πλάτος 3μ. και ύψος 15 μ. Είναι τρίτοξο γεφύρι και από τα 
τρία τόξα του, το μεσαίο είναι το κύριο, στο εσωρράχιο του οποίου κρεμόταν το 
προειδοποιητικό κουδουνάκι.  



Γεφύρι Αζίζ-αγά 
 

Είναι το μεγαλύτερο ύψος τόξου γεφύρι της Μακεδονίας και η μεσαία καμάρα του 
είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Τα θεμέλιά του στηρίζονται πάνω σε 
πασσάλους από δρυ. Απ' αυτό εξυπηρετούνταν τα καραβάνια που εκτελούσαν τη 
διαδρομή Μακεδονία - Ήπειρος. 



Γεφύρι Αζίζ-αγά 

Χτίστηκε το 1727 με χορηγό τον Αζίζ - Αγά και σύμφωνα με το θρύλο, έπεσε δυο φορές. 
Πρόκειται για ιδιαίτερα επιβλητικό γεφύρι.  



Γεφύρι Καγκέλια 

Βρίσκεται κάτω από το χωριό Τρίκωμο (1 χλμ. από τον δρόμο Τρικώμου - Μοναχιτίου),  
Εξυπηρετούσε τους κατοίκους του Μοναχιτίου και του Μικρολίβαδου στην μετακίνησή 
τους προς Γρεβενά. Είναι δίτοξο με συνολικό μήκος 40,50 μ., πλάτος 2,80 μ. και ύψος 
10,30 μ. 



Γεφύρι Καγκέλια 

Χτίστηκε από τον πρωτομάστορα Στέργιο Λάζο από το μαστοροχώρι Αγ. Κοσμάς 
Γρεβενών, σε χρονολογία που δεν είναι γνωστή. Η δεύτερη μικρότερη καμάρα του 
έπεσε γύρω στα 1914 και επισκευάστηκε με έξοδα του τσέλιγκα Τασιούλα Αναγνώστου 
Αποστολίδη από το Τρίκωμο. Το 1989 έγινε επισκευή του με μπετόν. Είναι γνωστό ως 
"γεφύρι του Καγκέλια", από το τοπωνύμιο "Καγκέλια" που αναφέρεται στην οφιοειδή 
ανέλιξη του παλιού μονοπατιού, μετά το γεφύρι προς το Μοναχίτι. 











Γεφύρι Πορτίτσας 

Βρίσκεται στην είσοδο (πορτίτσα) του φαραγγιού του Σπηλαίου και στα νότια του χωριού, 
σ' ένα τοπίο εκπληκτικής ομορφιάς. Στο βάθος το βράχινο φράγμα που σχηματίζουν σαν 
συμπληγάδες οι δυο αντικριστοί κάθετοι βράχοι, εμποδίζει αποφασιστικά το άπλωμα του 
μικρού οροπεδίου. 



Γεφύρι Πορτίτσας 

Μπροστά από το στενόμακρο στόμιο του φαραγγιού που χάσκει σαν πόρτα που 
ξεχάστηκε ανοικτή, το πέτρινο γεφύρι της Πορτίτσας δρασκελίζει το ποτάμι δίνοντας, από 
το 1830 έως σήμερα, διέξοδο στην επικοινωνία των ντόπιων ανάμεσα στο Σπήλαιο και 
το Μοναχίτι. 



 
 

Το γεφύρι είναι δίτοξο με μια μεγάλη καμάρα νότια, με άνοιγμα τόξου περίπου 24 μ. 
και ύψος 7,80 μ. και μια μικρότερη βόρεια, που προσθέτει άλλα 10 μ. περίπου στο 
συνολικό του μήκος.  

 

Γεφύρι Πορτίτσας 



 

Γεφύρι Δοτσικού 



Γεφύρι Δοτσικού 

Χτισμένο στο μεγαλύτερο υψόμετρο (1.060 μ.) απ' όλα τα πέτρινα γεφύρια της 
Μακεδονίας και το μοναδικό της περιοχής, που βρίσκεται μέσα σε οικισμό, 
γεφυρώνοντας τον Δοτσικιώτικο ποταμό και επιτρέποντας την επικοινωνία στις δυο 
συνοικίες του χωριού. 



Γεφύρι Δοτσικού 

Μονότοξο γεφύρι, μήκους 24 μ., πλάτους 2,40 μ. και ύψους 4 μ., με ιδιαίτερα 
χαμηλωμένο τόξο, το οποίο έκτισε το 1884 ο Γιώργος  Μητάκος  από το χωριό  
Καλλονή (Λιούντζη). Στο κλειδί του τόξου στη νότια όψη του γεφυριού, υπάρχει 
λιθανάγλυφη μορφή, πιθανόν για αποτροπή του κακού.  Κηρύχτηκε διατηρητέο μνημείο 
από το Υπουργείο  Πολιτισμού  το 1990.  
 



Γεφύρι Ζιάκα (Τουρκογέφυρο) 

Βρίσκεται κάτω από το χωριό Ζιάκας (3 χλμ. ΒΑ), στο Βενέτικο ποταμό. Συνέδεε τα 
χωριά Μαυραναίοι και Μαυρονόρος με το χωριό Ζιάκα (Τίστα). Είναι δίτοξο με σαφώς 
μεγαλύτερη την κύρια (Δυτική) καμάρα, που φτάνει σε ύψος τα 7,50 μ. Το συνολικό 
μήκος του γεφυριού είναι περίπου 40 μ. και το πλάτος 3,10 μ. 



Γεφύρι Ζιάκα (Τουρκογέφυρο) 

Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και εδώ έγινε η μάχη μεταξύ του Γιαννούλα Ζιάκα, 
αδελφού του Θεόδωρου, και των Τούρκων. Κοντά στο γεφύρι βρέθηκαν τάφοι. Το όνομά 
του οφείλεται σε πιθανή χρηματοδότησή του από κάποιον Τούρκο. 



Γεφύρι Λιάτισσας (Σπηλαίου ή Του Κλέφτη) 
Το δεύτερο από τα τρία γεφύρια της περιοχής του Σπηλαίου. Μονότοξο, κάτω από το 
φαράγγι του Σπηλαίου, στον ποταμό Βενέτικο. Εξυπηρετούσε την επικοινωνία του 
Σπηλαίου με τα χωριά Παρόριο, Σταυρός, Κοσμάτι και Γρεβενά, και εδώ κατά την 
παράδοση, αντάμωνε τα παλικάρια του ο καπετάν Ζιάκας 



Γεφύρι του Κλέφτη 

Είναι επισκέψιμο από το χωριό Σπήλαιο. Σύμφωνα με μια εκδοχή, χτίστηκε γύρω στο 
1800 . Η περιοχή λέγεται μάλιστα και "πήδημα του κλέφτη", αφού κατά το θρύλο αυτό, ο 
κλέφτης καταδιωκόμενος από τους Τούρκους πήδηξε απέναντι, κάνοντας τάμα, πως αν 
τα καταφέρει, θα κτίσει εκεί γεφύρι . 



Γεφύρι του Κλέφτη 

Το γεφύρι  βρίσκεται σε μια θέση ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, πάνω από τα 
κατακόρυφα βράχια του φαραγγιού, που εναλλάσσονται με μικρές λεπτοκαρυές (στις 
οποίες πιθανότατα κατά μια άλλη εκδοχή οφείλεται το όνομά του, από την αλβανική λέξη 
"λιάτισσα", που σημαίνει λεπτοκαρυά).  
 



Γεφύρι Σταμπέκη 

Γεφύρι Κρανιάς (Σταμπέκη) 
Βρίσκεται κοντά στο χωριό Κρανιά, στις πηγές του Βενέτικου. Χτίστηκε το 1850 περίπου 
και πήρε το όνομα του από ιδιοκτήτη χωραφιών της περιοχής 



Γεφύρι Σταμπέκη 

Από εδώ περνούσαν καραβάνια εμπόρων, και ένωνε τα χωριά Κρανιά- Μικρολίβαδο. 
(<<Σταμπέκο>> στα ιταλικά σημαίνει αγριόγιδο).  



Γεφύρι στο Ελευθεροχώρι 

Στο δρόμο Γρεβενών Τρικάλων, κοντά στο Ελευθεροχώρι, στο σημείο που υπάρχει η 
σημερινή γέφυρα υπήρχε ένα παλιό, πέτρινο  μονότοξο γεφύρι. Το γεφύρι ήταν 
θεμελιωμένο πάνω σε γκρίζους  βράχους, τοποθεσία ιδανική για την κατασκευή του. Είχε 
άνοιγμα τόξου λιγότερο από 10 μ. 



Γεφύρι στο Ελευθεροχώρι 

Η  μικρή απόσταση από τους δύο βράχους που είναι επίπεδοι στην επιφάνειά τους, 
ευνόησε τη δημιουργία του θρύλου ,ότι εκεί στάθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος καβάλα στο 
Βουκεφάλα κι από κείνο το σημείο πήδηξε  απέναντι περνώντας το ποτάμι. Από τότε οι 
δύο αντικριστοί   βράχοι έχουν την ονομασία «το πάτημα του Βουκεφάλα» 



Γεφύρι στο Ελευθεροχώρι 

 



Γεφύρι Πασά 

Βρίσκεται κάτω από το χωριό Κοκκινιά (5 χλμ. Δυτικά), στον Αλιάκμονα ποταμό, στα 
όρια των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης, το σημαντικότερο πέρασμα του Αλιάκμονα 
ποταμού. Χτίστηκε το 1680 από τον Μαχμούτ Πασά με μήκος πάνω από 100 μ, και 
ήταν μάλλον το παλαιότερο  και μεγαλύτερο γεφύρι στη Δυτική Μακεδονία. 
  



Γεφύρι Πασά 

 

Ανατινάχθηκε στις 14 Απριλίου 1941 από τους Άγγλους για να μην περάσουν οι 
Γερμανοί, Η ιστορία του γεφυριού συνδέεται με το θρύλο του πρωτομάστορα, όπως 
ακριβώς με το γεφύρι της Άρτας. Σύμφωνα  με μαρτυρίες της εποχής «ου 
προυτουμάστουρας του γκιουφύρ’ στοίχειουσι τ’ γυναίκα τ’».  



Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας... Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας... 


