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Εκτός από τα φυσικά μνημεία της Ελλάδας, υπάρχουν και τα  έργα των 
ανθρώπων που κάποιες φορές ταίριαξαν τόσο με το φυσικό περιβάλλον 
ώστε νομίζεις ότι στέκονταν πάντα εκεί, αναλλοίωτα στο χρόνο. Σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν και τα πέτρινα γεφύρια σε διάφορα μέρη της 
Ελλάδας  που αποδεικνύουν την τέχνη και το μεράκι των μαστόρων της 
εποχής. 

Τα πέτρινα γεφύρια χαρακτηρίζονται από την καλαισθησία τους, την 
τολμηρότητα της κατασκευής τους, την απλότητά τους, την εναρμόνισή 
τους με το φυσικό  περιβάλλον. Διακρίνονται σε μονότοξα, δίτοξα ή 
τρίτοξα με πολλαπλά σχήματα και μορφές που τις υπαγόρευαν  κάθε φορά 
οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες της κάθε κατασκευής . 

Την χρηματοδότηση της κατασκευής τους  αναλάμβαναν οι κάτοικοι της 
περιοχής, και σε κάποιες περιπτώσεις η γέφυρα φέρει το όνομά τους.  

 

Πέτρινα γεφύρια  



 

 
 

    φωτ. Δ. Σιμάκη 

Οι γέφυρες στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την 
διευκόλυνση των μεταφορών, πχ.  στη διάβαση ποταμών οι οποίοι 
φουσκώνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί 
υδρογέφυρες για την μετακίνηση  νερού, πχ. σε ρωμαϊκά υδραγωγεία.  



 
Το έργο της κατασκευής  ήταν τόσο σημαντικό που 
οδήγησε στη δημιουργία σχετικών τραγουδιών, 
παραδόσεων αλλά και θρύλων που αναφέρονταν ακόμα 
και σε ανθρωποθυσία για να στεριώσει το πολυπόθητο 
γεφύρι. Όμως, η κατασκευή τέτοιων  γεφυριών έχει 
σταματήσει από το 1940 και η πολύπλοκη αυτή τέχνη έχει 
ήδη περάσει στη λήθη. Οι πέτρινες τοξωτές κατασκευές 
έχουν χαρακτηριστεί από τους  ειδικευμένους  
επιστήμονες ως μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της 
αρχιτεκτονικής  για τον προβιομηχανικό άνθρωπο. 

 



 
 Εξαιτίας της ιδιαίτερης θέσης της 

στο Αιγαίο, η Άνδρος  στο διάβα του 
χρόνου δεν δέχθηκε  μόνο κατά 
καιρούς πολιτιστικές και 
πνευματικές επιδράσεις αλλά υπέστη 
και πολλές περιπέτειες, συχνά 
οδυνηρές. Στην ανάπτυξη της 
Άνδρου και την ζωή των κατοίκων 
της σημαντικό ρόλο είχαν οι 
υπάρχουσες στο νησί εύφορες 
κοιλάδες, πλούσιες σε πηγές και 
νερά, γεγονός στο οποίο πρέπει να 
αποδοθεί η αρχαία ονομασία 
Υδρούσα. 

Γεφύρια και Άνδρος 

Φωτ. Δ. Σιμάκη 



 
 Για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς των 

εμπορευμάτων και γενικότερα των μετακινήσεων, 
κατασκευάσθηκε και αναπτύχθηκε σταδιακά στο 
νησί από παλιά ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο από 
μονοπάτια, συχνά επιστρωμένα με πλάκες 
σχιστόλιθου, τα οποία κατέληγαν στα υπάρχοντα 
λιμάνια.  
 

Φωτ. Δ. Σιμάκη 



 

 Σήμερα, οι επισκέπτες της Άνδρου, ιδιαίτερα όσοι 
αγαπούν την πεζοπορία και τις περιηγήσεις στο υπάρχον 
εκτεταμένο δίκτυο παλιών πλακόστρωτων μονοπατιών, 
διαπιστώνουν τη διάσπαρτη παρουσία πολλών μικρού ή 
μεγάλου ανοίγματος μονότοξων συνήθως λιθόκτιστων 
γεφυριών, που συνολικά είναι 55. 
 



  Οι γέφυρες είναι συχνά 
συνδεδεμένες με το οδικό 
δίκτυο της Άνδρου που είναι 
τεράστιο. Η δημιουργία του 
ξεκινά το 1212 ή λίγο 
αργότερα όταν την περίοδο 
της Λατινοκρατίας ο Μαρίνο 
Δάνδολο καταλαμβάνει το 
νησί και ιδρύει ένα μικρό 
κρατίδιο με τρία κάστρα: 
Της Κάστρο  της 
Φανερωμένης στο νότιο 
μέρος, το Κάτω Κάστρο 
(σημερινή Χώρα) και το 
Κάστρο του 
Μαρκοντάντολου στα 
βόρεια. Τα τρία αυτά 
Κάστρα ενώνονται με ένα 
δρόμο που ήταν η 
ραχοκοκαλιά του νησιού.  
 

Γέφυρες και οδικό δίκτυο 
στην Άνδρο 



 

 
 
 

 Εκτός από το δρόμο αυτό, τη λεγόμενη «Φαρδιά στράτα» 
υπήρχαν και οι «Κομούνες στράτες» κοινόχρηστοι δηλαδή, 
δρόμοι τους οποίους για να τους διασχίσει κανείς δε χρειαζόταν 
την έγκριση του ηγεμόνα μέσα από το ακίνητο του οποίου 
περνούσε ο δρόμος. Οι δρόμοι αυτοί ήταν έργα της ύστερης 
Λατινοκρατίας, δηλαδή μετά το 1400 μΧ.  
 



 
  Στις θέσεις όπου τα μονοπάτια διασταυρώνονταν με 

πολλούς χειμάρρους και ρέματα, υπήρξε η απαιτητική 
ανάγκη να κατασκευασθούν γέφυρες, οι περισσότερες 
μικρού ανοίγματος, οι οποίες όμως παρά το μικρό μέγεθός 
τους έχουν ενδιαφέροντα τεχνικά στοιχεία και 
αξιοθαύμαστη αισθητική. 

 



 
  Στα πλαίσια της εργασίας μας θα ασχοληθούμε με τα 16 

σημαντικότερα πέτρινα γεφύρια του νησιού μας τα οποία 
θεωρούμε ότι αποτελούν όχι μόνο μοναδικά στολίδια του 
τόπου, αλλά και σημεία σύνδεσης με το ιστορικό 
παρελθόν μας. Κάποια από αυτά θα κινητοποιήσουν τη 
λαϊκή φαντασία και θα συνδεθούν με μύθους και 
παραδόσεις. Κάποια άλλα θα αφεθούν αβοήθητα στη λήθη 
ανάλογα το πόσο κοντά ή όχι βρίσκονται σε αμαξωτούς 
δρόμους και σε κατοικημένες περιοχές. Όλα όμως αξίζουν 
το σεβασμό μας για την ξεχωριστή τέχνη των μαστόρων 
της  πέτρας που μαρτυρούν με την παρουσία τους. 



 
Το γεφύρι στα Διποτάματα 

 Τα Διποτάματα είναι 
ένα από τα ωραιότερα 
σημεία του νησιού, 
ένας επίγειος 
παράδεισος με 
πλούσια βλάστηση, 
παλιούς νερόμυλους 
και  πέτρινα γεφύρια.  

 Στη φωτογραφία ο 
παλαιότατος 
λιθόστρωτος δρόμος 
[δεν είναι μονοπάτι] 
στο σημείο των 
Διποταμάτων με το 
γνωστό γεφύρι.  
 
 



  Ο δρόμος  που 
περνάει από τα 
Διποτάματα, ένωνε το 
Κάστρο της 
Φανερωμένης με το 
Κάτω Κάστρο και 
δημιουργήθηκε στις 
αρχές του 13ου αιώνα 
δηλαδή, κατά τα 
φαινόμενα, πριν το 
1220. Ήταν επίσης 
εξαιρετικής 
κατασκευής και 
αντοχής.  
 

φωτ. από την εκδρομή του σχολείου στα Διποτάματα 



  Μέσα  στο οδικό αυτό δίκτυο 
κατασκευάζονταν τα εντελώς 
απαραίτητα γεφύρια που 
απαιτούσαν ιδιαίτερες 
γνώσεις και πληρωμή 
κάποιου έμπειρου τεχνίτη. 
Τέτοιο ήταν και το γεφύρι  
των Διποταμάτων. Το σημείο 
που επελέγη από τεχνική 
άποψη ήταν ιδεώδες και 
δείχνει  άριστη γνώση των 
γεφυριών και των 
απρόβλεπτων κατά τους  
χειμερινούς μήνες ρεμάτων 
της Άνδρου.  

φωτ. από την εκδρομή του 
σχολείου 



 

 Το γεφύρι δεν δείχνει 
βενετικής τεχνολογίας 
χαρακτηριστικά ή 
συνεκτικό υλικό. 
Πιθανό έχει 
ξανακατασκευαστεί 
πάλι από Ανδριώτες 
μεταγενέστερα. Η  
γέφυρα έχει μήκος 
12,60μ. το τόξο της 
είναι ημικυκλικό με 
άνοιγμα 4,96μ. και 
κρέμαση 2,50μ. Η 
κατασκευή του 
ημικυκλικού θόλου, 
πλάτος 2,78μ. 
κατασκευάστηκε με τις 
συνηθισμένες 
σχιστόπλακες 
ακολουθώντας 
ξυλότυπο. 



  Στο κατάστρωμα της 
γέφυρας  υπάρχει έξοδος 
για την αποβολή των 
ομβρίων υδάτων αλλά είναι 
σχεδόν ολοκληρωτικά 
κατεστραμμένη  η 
επίστρωση με μεγάλου 
μεγέθους σχιστόπλακες, 
ενώ τα θωράκια είναι 
μισοκατεστραμμένα  και 
επισκευασμένα πρόχειρα. 
Τα ακρόβαθρα  εδράζονται  
σε γερά βράχια και είναι 
καλά δομημένα, το 
συνολικό ύψος τους  είναι 
7,80μ. 
 

φωτ. από την εκδρομή του σχολείου 



 
 Σύμφωνα με ένα μύθο της περιοχής κάποτε πέρασε από το 

γεφύρι κάποιος άνθρωπος ο οποίος, ενώ ήταν μόνος, 
αισθάνθηκε να τον ακουμπά στην πλάτη ένα χέρι. Γύρισε 
ταραγμένος στο σπίτι του και όταν γυναίκα του τού 
ζήτησε να της δείξει σε ποιο σημείο τον άγγιξε το 
φάντασμα, είδαν με τρόμο ότι είχε αποτυπωθεί στην 
πλάτη του μια παλάμη με έξι δάχτυλα!! 



 
Το γεφύρι των Λειβαδίων 

Φωτ. Δ. Σιμάκη 



 

 Πρόκειται για τη μεγαλύτερη λίθινη γέφυρα της Άνδρου, 
τρίτη κατά σειρά της κοιλάδας των Λειβαδίων. Υπήρχε 
πάντοτε ανάγκη σύνδεσης με την απέναντι περιοχή που 
απαιτούσε γεφύρωση του ποταμού σε κατάλληλο σημείο. 
Έτσι στη θέση «Μανιτάρι», λίγο πριν το Παραπόρτι, στις 
αρχές περίπου του 19ου αιώνα ανεγέρθηκε σημαντική 
για το νησί τρίτοξη γέφυρα, της οποίας δύο μόνο βάθρα 
και ένα τόξο σώζονται μέχρι σήμερα. 



 

 Από τα τμήματα που απομένουν 
φαίνεται ότι υπέστη πολλές 
«μεταμορφώσεις» κατά τη 
διάρκεια της ιστορίας της. Το 
μήκος της τρίτοξης γέφυρας μαζί 
με τον πτερυγότοιχο ήταν 22,10μ. 
και το πλάτος της 2,60μ. με 
άνοιγμα τόξου 3,95 μήκους και 
ύψους 1,30μ. Αποτελούνταν δε 
από τρεις ισομεγέθεις θόλους, εκ 
των οποίων αυτός που απέμεινε 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για την 
ελλειπτική γεωμετρική χάραξη του 
τόξου του. Το δεξί ακρόβαθρο, από 
τα κατάντη του ποταμού βρίσκεται 
σε καλύτερη κατάσταση από όλη 
τη γέφυρα, καταλήγοντας στους 
πτερυγότοιχους που φέρουν 
βαθμίδες στο κατάστρωμα του και 
οι οποίες οδηγούσαν ανατολικά 
και δυτικά. 

Φωτ. Ν. Βαλμάς 



 

Η γέφυρα στα Λειβάδια πριν το 1932  φωτ. androsfilm.gr 



 
Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν την καταστροφή τμήματος της 
γέφυρας  στις αρχές του 1900. Κατόπιν αυτού επισκευάστηκε 
χωρίς να αποτελεί δείγμα καλής θολοδομίας, φαίνεται άλλωστε ότι 
το τμήμα που σώζεται επιχρίστηκε για την κάλυψη πολλών 
ατελειών. Επίσης αντί του τρίτου ανοίγματος δημιουργήθηκε 
ανακουφιστικό άνοιγμα και αυτό ήταν συνέπεια της διευθέτησης 
της κοίτης του χειμάρρου. Το 1932, ύστερα από πολύ μεγάλη 
πλημμύρα υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Για αυτήν 
ευθύνονται κατά κύριο λόγο τα φερτά υλικά του χειμάρρου και 
κυρίως κορμοί δένδρων που παρασυρόμενοι φόρτισαν 
περισσότερο από όσο άντεχαν τόσο τα τόξα όσο και τα πέδιλα, 
καθώς τα κενά ήταν μικρά σε άνοιγμα και χαμηλά σε ύψος, όπως 
και τα ακρόβαθρα των οποίων τα πέδιλα ήταν και αυτά εντός της 
κοίτης του χειμάρρου. 

 



 
 Το τόξο που σώζεται 

παρουσίαζε τα τελευταία 
χρόνια ρωγμή κοντά στο κλειδί, 
πράγμα που αύξανε τον κίνδυνο 
κατάρρευσης, αλλά ευτυχώς 
επισκευάσθηκε πρόσφατα. Το 
μεσόβαθρο πάχους 1,75μ., όπου 
εδράζεται το τόξο, είναι 
προστατευόμενο από τα 
ορμητικά νερά του χειμάρρου 
με «πρόβολο» προς το ανάντη 
τριγωνικής κατόψεως  που 
λειτουργεί σαν 
κυματοθραύστης και προσδίδει 
στην κατασκευή άριστη 
υδροδυναμική συμπεριφορά. 
 

Φωτ. Ν. Βαλμάς 



 

Το θαμμένο γεφύρι στο 
Παραπόρτι  

 Φωτ. Φ. Σουσούδη 



 
 Το γεφύρι που βρίσκεται στο εσωτερικό της κοιλάδας του Παραπορτιού, 

σε απόσταση αρκετών δεκάδων μέτρων από την σημερινή αμμουδιά 
προκαλεί μία εύλογη εκ πρώτης όψεως απορία. Κάτω απ΄ αυτό δεν περνά 
παρά ένα μικρό ρυάκι. Η κοίτη του και το πέριξ έδαφος θα ήταν άλλοτε 
ίσως χαμηλότερα και το γεφύρι λιγότερο "βυθισμένο". Ο ποταμός άλλαξε 
όμως κατόπιν πορεία. Ακολούθησε άλλη διαδρομή σε μικρή απόσταση 
βορειότερά του.  

 Έτσι ο Κ. Εμπειρίκος χρειάστηκε να κατασκευάσει λίθινη τοξωτή γέφυρα 
το 1853 και κατά το 1886 την αντικατέστησαν τα παιδιά του με γέφυρα 
από σιδερένια μέλη και μπετόν. Η κτητορική μαρμάρινη πλάκα 
μνημονεύει το γεγονός των δύο διαδοχικών ανεγέρσεων. Η γέφυρα αυτή 
δεν σώζεται σήμερα η δε πλάκα είναι πακτωμένη στον τοίχο του 
διερχομένου αμαξιτού προς Παραπόρτι. (Διερχόμενος κανείς το γεφύρι, 
αυτό που δεν υπάρχει σήμερα βρισκόταν στον λεγόμενο μουλαρόδρομο 
που οδηγούσε -και οδηγεί-στην πλατεία του ΚΤΕΛ.) 

 
 



 

 
 

 Πότε όμως η ανέγερση του γεφυριού 
αυτού ήταν ζωτικού ενδιαφέροντος, 
ώστε να μπορέσουμε να το 
τοποθετήσουμε στον χρόνο; 
 
 

 Για την απάντηση υπάρχουν δύο 
καθοριστικής σημασίας σημεία που 
προσδιορίζονται από την χρήση του. 
Πρώτον ότι ο ποταμός για τον οποίο 
κατασκευάσθηκε έχει προ 
αμνημονεύτων χρόνων αλλάξει 
κοίτη, βορειότερα όπως είπαμε και 
πάντως πολύ πριν ο Κ. Εμπειρίκος 
αποφασίσει την ανέγερση του άλλου 
γεφυριού το 1853. Δεύτερον ότι από 
κει διερχόταν ανέκαθεν ο 
μεσαιωνικός δρόμος ο οποίος 
μάλιστα βρίσκεται ανερχόμενος το 
βουνό σχεδόν απέναντι, πολύ κοντά 
στο κτίριο ιδιοκτησίας Καλλιβρούση 
(Καρλάκα). Φαίνεται ότι το γεφύρι 
ανεγέρθηκε σε απώτατη εποχή κατά 
την οποία ο ποταμός ακολουθούσε 
ελαφρώς διαφορετική πορεία.  

 
 
 
 
 

                         Φωτ. Φ. Σουσούδη 



 
 Μετά την αλλαγή της πορείας του ποταμού περιέπεσε σε σχετική 

αχρηστία. Ο Κ. Εμπειρίκος αργότερα και μόνον όταν αναπτύχθηκε η 
καλλιέργεια κυρίως λεμονιών στον κάμπο ανήγειρε το γεφύρι, ώστε 
να διέρχονται πεζοί και υποζύγια απ’ αυτό. Εκεί κοντά του μάλιστα 
βρέθηκαν ρεμέτζα (δέστρες) και άγκυρες για τις μεγάλες βάρκες που 
έφθαναν μέχρι το σημείο αυτό αφού και η θάλασσα ερχόταν πιο μέσα 
απ’ ότι σήμερα και ο ποταμός παρουσίαζε σχετική πλευσιμότητα. Η 
ανάμνηση του γεγονότος διατυπώνεται και σήμερα από τους 
παλαιοτέρους της περιοχής. 

 Ένα δυσερμήνευτο στοιχείο είναι τούτο. Το γεφύρι έχει και είχε 
περίπου δέκα σκαλιά ανόδου και αντιστοίχως καθόδου δηλαδή ήταν 
πολύ λίγο υψωμένο έναντι των δύο παρόχθιων σταθμών. Εάν η κοίτη 
ήταν (τόσο) ρηχή οι όχθες θα πλημμύριζαν στην παραμικρή 
νεροποντή και το έργο δεν θα είχε λόγο κατασκευής. Για να ανεγερθεί 
λοιπόν σημαίνει ότι η διερχόμενη κοίτη ήταν αρκετά βαθύτερη από 
τις όχθες, σχεδόν ένα αρκετά βαθύ ρέμα.  



 
 
 
 
 
 

  Έτσι λοιπόν το γεφύρι που μας ενδιαφέρει ανταποκρίνεται σε 
εποχή πολύ παλαιότερη και μάλιστα ευρισκόμενο στην πορεία 
του μεσαιωνικού δρόμου, ζωτικής σημασίας αφού ένωνε τα δύο 
Κάστρα φαίνεται δε ότι αποτελούσε τεχνικό κομμάτι του. Είναι 
πολύ δύσκολο να προσεγγισθεί ο χρόνος κατασκευής του. 
 



 

 Ερχόμαστε στον πολύ ενδιαφέροντα χάρτη της Άνδρου, 
που ο Αndre Thevet εκπόνησε πριν το 1552. 

Πρόκειται για ένα από τους εγκυρότερους (για την εποχή 
του) χάρτες, ο οποίος μεταξύ των άλλων αποτυπώνει 
εννέα(;) λίθινα γεφύρια της Άνδρου. Το ένα από αυτά 
βρίσκεται ακριβώς στον ποταμό του Παραπορτιού, 
σημαντικό αλλά και ευρισκόμενο δίπλα στο Κάστρο και 
ορατό απ’ αυτό. 

Το γεφύρι του Παραπορτιού. 
Στον Χάρτη του 1552 
βρίσκεται όπως βλέπουμε 
πολύ κοντά στην θάλασσα. 



  Πρόκειται για το γεφύρι 
ακριβώς για το οποίο 
μιλάμε. Είναι πολύ 
δύσκολο να πούμε εάν 
το γεφύρι 
ξανακατασκευάσθηκε 
λόγω φθοράς ή 
καταρρεύσεως, ωστόσο 
πρόκειται πάντως για 
το γεφύρι το οποίο ο 
Thevet ήθελε να 
αναφέρει λόγω της 
σπουδαιότητάς του ως 
τμήματος του δρόμου 
που ένωνε τα δύο 
Κάστρα. 
 

Φωτ. Φ. Σουσούδη 



 
Το ενετικό γεφύρι της Χώρας 

Φωτ. Μ. Λουκίσσας, Γ. Αυγουστίνος 



 

 
     Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο είναι το σήμα κατατεθέν 

της Άνδρου. Γεφυρώνει την θάλασσα και ενώνει τη χώρα με το 
μεσαιωνικό κάστρο που βρίσκεται πάνω σε νησάκι. Το νησάκι 
χωρίζεται από την χερσόνησο της Χώρας με στενή λωρίδα 
θάλασσας, πλάτους 2-3 μέτρων και επικοινωνεί με τη στεριά με 
το πέτρινο αυτό γεφύρι την επονομαζόμενη και καμάρα. Στην 
αρχή το κάστρο επικοινωνούσε με την ξηρά με κινητή γέφυρα. 
Η ονομασία του κάστρου είναι «Κάτω Κάστρο» προφανώς σε 
αντιδιαστολή με το «Απάνω Κάστρο» της Άνδρου (ή Κάστρο 
της Φανερωμένης). 

Φωτ. Μ. Λουκίσσας 
Γ. Αυγουστίνος 



 
Η γέφυρα της Στοιχειωμένης 

Φωτ. Μαριλού Μήλα 



 
 Επί λατινοκρατίας υπήρχε στα νότια της Χώρας (Κάτω 

Κάστρο) ένα φέουδο , που άρχιζε από τον Κάβο Σταρά και 
τελείωνε στις παραλίες νοτιότερα των Αποθηκών. Όριο είχε τον 
ποταμό του Παραπορτίου και δυτικότερα τον Μεγάλο Ποταμό 
στην Σταυροπέδα και από εκεί κατέβαινε στην θάλασσα . Εκεί , 
βρισκόταν εγκατεστημένη η οικογένεια καθολικών φεουδαρχών 
De Camilo ή De Camila και είχε αντικαταστήσει όπως 
φαίνεται τους παλαιότερους γαιοκτήμονες Da Corogna ( Ντα 
Κορόνια ). Σε πωλητήριο έγγραφο του 1532 , αναφέρεται 
όμορος αλλά και πρώην ιδιοκτήτης ο σερ Βισκόντε Δεκαμήλα 
στα Συνετή . Ο ser Visconte de Camila , έκτισε το 1575 τον ναό 
της Αγ. Αικατερίνης, στην Άβυσσο της Χώρας .  



 
 

 Το 1566 η Άνδρος περιήλθε στον πορτογαλοεβραίο τραπεζίτη 
Ηγεμόνα Ιωσήφ Νάσι . Αυτός διόρισε τον Nicolo De Camila ως 
«γοβερνανδόρο και εμίνη» στο νησί ( Κυβερνήτη και τοποτηρητή 
όπως επισημαίνει ο Πασχάλης ) , άνθρωπο κατάλληλο για την 
συλλογή και απόδοση των φόρων. Παρέμεινε στη θέση του μέχρι τον 
θάνατο του Ιωσήφ Νάσι το 1579, έτος απαρχής της Τουρκοκρατίας . 

 Ο Νικολός Ντε Καμίλλα, ωστόσο, διατήρησε το κύρος και την 
κοινωνική του ισχύ έναντι των Τούρκων. Έκτισε το μεγάλο ρωμαλέας 
κατασκευής γεφύρι της Στοιχειωμένης. Έργο «αιώνιο» , αρτιότατο 
σχεδόν υψηλότερο απ’ ότι πράγματι χρειαζόταν , ως προς το 
διερχόμενο ρέμα , με έκδηλα στοιχεία μνημειακότητας … 
 

Φωτ. Μαριλού Μήλα 



 

Έχει άνοιγμα 6,40 και πλάτος 2,60 , παρόμοιο τεχνικά και 
σε διαστάσεις με το γεφύρι του Άχλα και το γεφύρι των 
Αποικίων..  

Φωτ. Μαριλού Μήλα 



 
 Ο De Camila εδώ κάνει ακριβώς το ίδιο . Δημιουργεί δρόμο ο οποίος 

ονομάζεται επίσης Κομούνα Στράτα . Είναι αλλού κτισμένος με μεγάλες 
κατάλληλες πέτρες για κάθε σκαλοπάτι και αλλού πελεκώντας τον βράχο 
ώστε να δημιουργηθεί σκαλοπάτι. Αδιαφορεί επιδεικτικά για την αντίθετη 
οδική κατεύθυνση του γεφυριού , αφήνοντας ταπεινά μονοπάτια να 
οδηγούν προς Χώρα και Μεσσαριά . Επιπλέον στο ανώτατο σημείο του 
γεφυριού υπάρχει θυρίδα που είχε τοποθετηθεί θυρεός (κατά τις βενετικές 
συνήθειες ) εμφανέστατα ορατός για τους προσερχόμενους από Χώρα ή 
Μεσσαριά . Από την άλλη πλευρά του γεφυριού -μη ορατή- δεν υπάρχει 
λόγος τοποθέτησης θυρεού . Το γεφύρι έχει κατασκευασθεί προ του 1585 
αλλά και η Κομούνα Στράτα επίσης, αναφέρονται δε και τα δύο στη 
διαθήκη του Διαπούλη περιγράφοντας το ακίνητο. Και τα δύο έργα 
υποδεικνύουν τον κτήτορα αλλά και το πού οδηγεί ο δρόμος του κτήτορα, 
δηλαδή, στον πύργο του.  

Φωτ. Μαριλού Μήλα 



 
 Ο δρόμος δημιουργήθηκε 

αφενός για να καταλήγει στον 
πύργο των Ντε Καμίλλα αλλά 
και για να ενώσει, μέσω 
δικτύου, το Βουνί με τα 
Λιβάδια. Ακολούθως 
υφιστάμενος δρόμος συνεχίζει 
μέχρι το Ζαγανιάρι 
διαγράφοντας έτσι έναν οδικό 
κύκλο. Μετά βεβαιότητας 
εικάζεται ότι τα δύο έργα 
έγιναν όταν ο De Camila ήταν 
ακόμα  γοβερνάνδος δηλαδή 
προ του 1579 . Έτσι ο 
Φάλλικας – προς τον οποίο 
οδηγούσε το μεγάλο γεφύρι και 
η Κομούνα Στράτα – ήταν το 
επίκεντρο του τιμαρίου.  

   

Φωτ. Μαριλού Μήλα 



 
 Σύμφωνα με το μύθο , στη δεξιά όχθη του ποταμού 

υπήρχε ένας νερόμυλος. Ένα βράδυ μετά από μεγάλη 
νεροποντή αποκολλήθηκε ο τεράστιος βράχος που υπήρχε 
πάνω από το σπίτι του μυλωνά και το καταπλάκωσε . Έτσι 
σκοτώθηκε ο ίδιος και η γυναίκα του. Μετά το συμβάν , 
κάποιες βραδιές, ο δυνατός αέρας μέσα στη χαράδρα 
ακουγόταν σαν κραυγές ανθρώπων . Έτσι, θεωρήθηκε ότι 
το μέρος ήταν στοιχειωμένο και η περιοχή ονομάστηκε 
Στοιχειωμένη .  
 

Ο ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ  ΓΕΦΥΡΙΟΥ 

 



 
 Το 1934 , ύστερα από μεγάλη 

νεροποντή , το νερό παρέσυρε 
κυπαρίσσια και πλατάνια τα οποία 
έφραξαν την καμάρα του , με 
αποτέλεσμα το νερό να περάσει 
δίπλα και πάνω απ’ το γεφύρι . 
Όμως, η κατασκευή του ήταν 
τόσο γερή που αποκολλήθηκαν 
μόνο λίγες πλάκες από τα 
οριζόντια πεζούλια του. Σήμερα , 
το γεφύρι βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση και εξακολουθεί να 
αποτελεί το μοναδικό πέρασμα 
από τη μία όχθη του ποταμού 
(Μεσσαριά) στην άλλη 
(Φάλλικα). 
 

 
 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ  

 



 

Η υδατογέφυρα στο 
Νειμποριό 

Από τα κατάντη της γέφυρας Από τα ανάντη της γέφυρας 



 
 Κάτω από την υδραγωγό γέφυρα 

κυλά ο χείμαρρος των Λουριών, ο 
οποίος εκβάλλει στο Νημπορειό. 
Είναι αξιοθαύμαστο το ημικυκλικό 
τόξο του ημικυλινδρικού θόλου, το 
μοναδικό άνοιγμα, διαμέτρου 
έδρασης 8,50μ. , ύψους 6,00μ. και 
πλάτους 1,39μ. 

   Το μήκος της γέφυρας σήμερα δεν 
είναι δυνατό να οριστεί και να 
μετρηθεί. Σύμφωνα  με την από την 
αποτύπωση των ακρόβαθρων που 
φαίνονται είναι 10,50μ., τα 
υπόλοιπα είναι ενσωματωμένα 
στους γειτονικούς μαντρότοιχους. 
 

φωτ. Δ. Σιμάκη 



 
  Είναι πολύ καλά δομημένο. Σε πολλά σημεία του 

τόξου οι πλακοειδείς θολίτες είναι μονολιθικοί με 
σφήνωμα πολύ καλά φροντισμένο με οριζόντιες 
σφήνες, μικρότερες και μεγαλύτερες. Το ίδιο 
συμβαίνει και στα ακρόβαθρα όπου οι στρώσεις 
της πέτρας με το σφήνωμα κρατούν με ακρίβεια 
την οριζόντια κατασκευή της. 

  Το πρώτο υδραγωγείο κατασκευάστηκε περίπου 
το 1.700, όπου το νερό διοχετευόταν δια μέσου της 
γέφυρας προς τα Υψηλού. Επίσης, τα νερά 
κατανέμονταν σε πέντε κρήνες στην Xώρα. 
Εξάλλου στο νησί  είναι συνηθισμένο οι τεχνητοί 
αγωγοί να μεταφέρουν νερό για την χρήση των 
νερόμυλων ή για την άρδευση των κτημάτων. 



  Πρόκειται για ένα μικρό και 
καλαίσθητο γεφυράκι, εντός 
οικισμού Λαμύρων, στην 
συνέχεια του πλακόστρωτου 
μονοπατιού, εναρμονιζόμενο 

     με το πανέμορφο περιβάλλον. 
 Το συγκεκριμένο γεφύρι 

κτίστηκε εν έτη 1886,όπως 
δηλώνει η κτητορική 
μαρμάρινη εγγραφή στην 
πρόσοψη του γεφυριού, 
σημειώνοντας έτσι εκατόν 
τριάντα δύο χρόνια ζωής.  
 
 

Το γεφύρι των Λαμύρων 

Φωτ. Π, Μαρκουλής, Κ. Χαϊντάρι 



 
 Το άνοιγμα του ημικυκλικού τόξου είναι 1,90 μ., το ύψος 

είναι 1.10 μ. και το πλάτος του ημικυλινδρικού θόλου 
είναι 2.32 μ. μαζί με τα θωράκια.Ο τρόπος κατά τον οποίο 
έχει δομηθεί είναι με πλακοειδές θολίτες, «δίκαια» 
κατανεμημένους, ακολουθώντας ξυλότυπο. Επίσης είναι 
καλοσυντηρημένο, ενώ τα θωράκια και το κατάστρωμα 
είναι στρωμένα με πλακοειδείς λίθους 
 

Φωτ. Π, Μαρκουλής, Κ. Χαϊντάρι 



 
 Κοντά στο γεφυράκι 

βρίσκεται ένας μονολιθικός 
αγωγός νερού που στο κοίλο 
λαξευμένο κατάστρωμα 
μεταφέρει το νερό και στην 
έδρασή του έχει λαξευτεί ένα 
τόξο κύκλου για την 
απορροή των ομβρίων 
υδάτων. Παρουσιάζει 
ενδιαφέρον. 
 

Φωτ. Π, Μαρκουλής, Κ. Χαϊντάρι 



 
Το γεφύρι στ’ Αποίκια 

Φωτ. Α. Κυρτάτα 



 
 Στο παλιό πέτρινο μονοπάτι που οδηγεί από την Χώρα 

στον οικισμό των Αποικίων, βρίσκεται αξιόλογη λίθινη 
γέφυρα που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με αυτές στα 
Άχλα. Η φέρουσα κατασκευή είναι ορθός ημικυκλικός 
ημικυλινδρικός θόλος του οποίου το τόξο έχει άνοιγμα 
6,40μ, ύψος 3,30μ και πλάτος 2,57μ. Οι θολίτες είναι 
μεσαίου μεγέθους ως προς το μήκος και είναι δεμένοι με 
κονίαμα, έτσι ώστε να ενισχύεται η σταθερότητα. Το 
κατάστρωμα είναι στρωμένο με μονολιθικές πλάκες, 
υπάρχουν δε κατά διαστήματα οπές για την απορροή των 
ομβρίων υδάτων. 



 
 Το αριστερό ακρόβαθο από τα κατάντη φαίνεται να είναι 

σε προβληματική κατάσταση από άποψη στερεότητας 
καθώς το ορατό τμήμα του βάθρου στο επίπεδο του νερού 
έχει σε ένα βαθμό αποδομηθεί από την δύναμη των 
υδάτων. Στην ίδια πλευρά υπάρχει πτερυγότοιχος, ο 
οποίος συγκρατεί τον υπερκείμενο δρόμο, συνέχεια του 
καταστρώματος της γέφυρας, ο οποίος αναπτύσσεται σε 
καμπύλη γραμμή. Πίσω από αυτήν την καμπύλη, ένα 
στηθαίο διαφορετικής δόμησης ακολουθεί παράλληλα την 
καμπύλη του δρόμου και κοντά στην γέφυρα ενώνεται με 
το θωράκιο της. 



 
Η δόμησή του γίνεται με μεγάλους λίθους και πλάκες και 

στην ένωση με τη γέφυρα δημιουργούνται δυο εσοχές που 
η μια ήταν για κτητορική επιγραφή και η άλλη για 
εικόνισμα όπως συνηθιζόταν. Η ανέγερση της γέφυρας 
τοποθετείται χρονικά στις αρχές του δέκατου πέμπτου 
αιώνα και βρισκόταν στη Στράτα Κουμούνα από τη Χώρα 
προς τα Αποίκια. 



 
Η γέφυρα του ποταμού Άχλα 

Φωτ. Androsportal.gr 



 
 Τα άφθονα νερά του Ζένιου, δημιουργούν τον Άχλα 

ποταμό και διανύουν μία σπάνιας ομορφιάς κοιλάδα με 
πελώρια πλατάνια και δέντρα οργιαστικής βλάστησης.  

Ένα μικρό μόλις διακρινόμενο μονοπάτι προχωρά πέρα 
από έναν κακό χωματόδρομο δυτικά της μονής του Αγ, 
Νικολάου και σε οδηγεί δίπλα σε τρεχούμενα νερά για να 
αντικρίσεις ξαφνικά ένα απίστευτο θέαμα ενός γεφυριού 
εντυπωσιακά μεγάλου για τα δεδομένα του νησιού.  



 

 Το γεφύρι έχει ανεγερθεί προφανώς από μη ανδριώτικο συνεργείο.  
 Το τόξο είναι σχεδόν ημικυκλικό με μικρή οξυκόρυφη έξαρση στο 

ανώτερο σημείο. Έχει άνοιγμα 6,50μ 
 Το πλάτος του είναι 2,50μ. Έχει στηθαία δεξιά και αριστερά 30 περ. 

εκ. και ελεύθερο άνοιγμα διέλευσης 2,10μ περ. Τα στηθαία είναι 
πανομοιότυπα με τα στηθαία των άλλων παλαιότατων γεφυριών της 
Άνδρου, όπως των Αποικίων και της Στοιχειωμένης.  

Φωτ. ΑΝDROS-historia 



 
 Οι κατασκευαστικές του 

λεπτομέρειες το καθιστούν 
τέλειο, το δε τόξο στη βάση 
του παρουσιάζει την 
παραδοξότητα να μην έχει τις 
απέναντι παρειές 
παράλληλες αλλά ελαφρά 
συγκλίνουσες προς την 
πλευρά που έρχονται τα νερά 
και τούτο για λόγους 
στατικής υπερεπάρκειας 
έναντι του ορμητικού 
χειμάρρου των βροχερών 
ημερών.  

Φωτ. ouriosanemos.blogspot.gr 



 

 Η άνοδος πραγματοποιείται με σκαλοπάτια κάθετα στο γεφύρι 
και η κάθοδος αποκλιμακώνεται κατά την ευθεία του. Τα 
σκαλοπάτια έχουν δημιουργηθεί με μεγάλες πέτρες και δεν 
είναι κτισμένα, όπως στα καλντερίμια, ένδειξη της παλαιότητας 
μα και της σοβαρότητας της όλης κατασκευής.  

 Ποιος όμως ήταν εκείνος που επωφελείτο από τη χρήση του 
γεφυριού; Κατά συνέπεια σε ποιο σημαντικό σημείο οδηγούσε 
τον χρήστη η διέλευσή του; 

Φωτ. enandro.blogspot.gr 



  Οι μόνοι οι οποίοι διέρχονταν το 
γεφύρι και μάλιστα με την 
πεποίθηση ότι κινούνται σε «δικό» 
τους χώρο ήταν οι Στενιώτες. 
Ξεκινούσαν από το παλιό 
μεσαιωνικό μονοπάτι  προκειμένου 
να φτάσουν στην εκκλησία του Αγ. 
Ιωάννη του Σκίνου που βρίσκεται 
σε προεξέχοντα υψηλό βράχο κοντά 
στην παραλία της Άχλας.  

 Από εκεί ο έλεγχος του Αιγαίου 
πελάγους είναι απεριόριστος, όσο 
ελάχιστα σημεία στην Άνδρο. Η 
θέση πρέπει να είχε επισημανθεί 
από τον Μαρίνο Δάνδολο ο οποίος 
πάντα ενδιαφερόταν να παρέχει 
πολύτιμες πληροφορίες ώστε να 
διατηρεί τις πολύτιμες συμμαχίες 
του. 

Φωτ. Ε. Λουκίσσας 



 
Ο ναός στο Σκίνο υπήρξε βίγλα και κατά την προφορική 

παράδοση πύργος, ένα κτίσμα νευραλγικής σημασίας το 
οποίο έπρεπε ανεξαρτήτως καιρού να είναι μόνιμα 
επανδρωμένο. 

Βιγλάτορες ήταν μια ομάδα Στενιωτών οι οποίοι ήταν 
απαλλαγμένοι από τους φόρους, αλλά έπρεπε κάθε μέρα 
να επανδρώνουν τη βίγλα επί ποινή θανάτου!  

Έπρεπε λοιπόν οι βιγλάτορες αυτοί να μπορούν πάντα 
απρόσκοπτα και χωρίς καμιά δυσκολία λόγω καιρού να το 
επανδρώνουν. 



 
 Για τον ζωτικό αυτό λόγο ο ηγεμόνας της Άνδρου 

ανήγειρε αυτό το στιβαρό γεφύρι που δεν έχει καμιά άλλη 
χρήση. Ο μόνος άξιος ηγεμόνας για ένα τέτοιο έργο ήταν 
ο Πιέτρο Αντρέα Τζεν επί των ημερών του οποίου, δηλ, 
στις αρχές του 15ου αιώνα πρέπει να δημιουργήθηκε το 
γεφύρι αυτό. 

 Σε ερώτηση που έγινε κάποτε σε μια ηλικιωμένη 
Βουρκωτιανή ποιος έχτισε το γεφύρι, αυτή απάντησε: 

    -Α…αυτό το χτίσανε αρχόντοι! 



 
Το γεφύρι στο Μπατσί 

Φωτ. Ι. Ορνεράκη, Ρ. Αζάπη, Τ. Κράσι 



 
 Τα ρέματα από την Μονή της Ζωοδόχου πηγής 

σχηματίζουν μια μικρή κοιλάδα όπου ρέει ένας μικρός 
χείμαρρος, ο οποίος ζεύγνυται με λιθόκτιστη γέφυρα 
μικρών, σχετικά, διαστάσεων. Αυτή βρίσκεται στο παλιό 
πλακόστρωτο μονοπάτι Αρνά-Πάνω Κατάκοιλο- Μπατσί, 
ολοσχερώς κατεστραμμένο στην περιοχή της γέφυρας. Η 
γέφυρα έχει δεχθεί ανεπιτυχείς επεμβάσεις από 
σκυρόδεμα. 
 



 

  Το τόξο της, τμήμα 
κύκλου, είναι καλά 
δομημένο καθώς και ο 
ημικυλινδρικός θόλος 
πλάτους 2,05m. Το 
άνοιγμα του τόξου είναι 
4,05, η κρέμαση του 
1,50m. , το δε συνολικό 
μήκος της γέφυρας είναι 
8,20m. Τα τύμπανα έχουν 
μετακινηθεί σε ορισμένα 
σημεία, υπάρχει εσοχή 
στην αριστερή πλευρά, στα 
κατάντη του χειμάρρου, 
προφανώς για κτητορική 
επαφή η οποία 
αντικαταστάθηκε με 
μαρμάρινη πλάκα. Τα 
θωράκια είναι ατάκτως 
επισκευασμένα όσον 
αναφορά το ύψος τους και 
την επίστρωσή τους.  Φωτ. Ι. Ορνεράκη, Ρ. Αζάπη, Τ. Κράσι 



 
 Το κατάστρωμα έχει 

επιστρωθεί με σκυρόδεμα 
τα ακρόβαθρα είναι 
νεροφαγωμένα, στο δε 
δεξιό, από την κατάντη 
του ρέματος ένας τοίχος 
από σκυρόδεμα σαν 
πτερυγότοιχος διατρέχει το 
μήκος της όχθης του 
χειμάρρου. 
 

Φωτ. Ι. Ορνεράκη, Ρ. Αζάπη, Τ. Κράσι 



 
 Η γέφυρα εξυπηρετούσε μάλλον την 

εξαγωγή των προϊόντων των χωριών 
Απροβάτου, Αρνά Μπαλαίων, 
Ρεμάτων και Κατακοίλου. Η Μονή της 
Αγιάς, η οποία μαρτυρείται ότι υπήρχε 
ήδη στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, 
θα χρησιμοποιούσε το λιμάνι, αν και 
το Μπατσί και τα Απροβάτου 
συνοικίστηκαν από τα Αρνά και την 
Κατάκοιλο μετά την Επανάσταση του 
1821. 
 
 

Φωτ. Ι. Ορνεράκη, Ρ. Αζάπη, Τ. Κράσι 



 
Τ’ Αλαδινού η γέφυρα 

Το χωριό στην Άνδρο, όπου 
βρίσκεται το γεφύρι ονομάζεται 
Αλαδινού και αποτελείται από 
250 κατοίκους και 3 οικισμούς. 
Το Βακόνι που είναι η πύλη του 
χωριού, του Αλαδινού που είναι 
το κέντρο του χωριού και το 
πανέμορφο γεφύρι που 
βρίσκεται κοντά στο Σπήλαιο 
Αλαδινού με το όνομα 
«Φόρος».  

Φωτ. M. Ψαριανού 



 
Το γεφύρι χτίστηκε το 1680 από τον Νικηφόρο 
Φωκά και από Ηπειρώτες. Η ιστορία του όμως 
αρχίζει με το χτίσιμο της Ιεράς Μονής 
Παναχράντου. Το 961 μ.Χ.,ο Νικηφόρος 
Φωκάς εκστράτευε εναντίον των Κρητικών που 
είχαν αλλάξει θρησκεία, αλλά λόγω του ανέμου 
που συνάντησε, αναγκάστηκε να σταματήσει 
στην  Άνδρο. Θέλοντας να προσευχηθεί κάπου  
για το δύσκολο έργο που είχε αναλάβει, οι 
κάτοικοι του νησιού του ανέφεραν την Ιερά 
Μονή Παναχράντου που ήθελαν να χτίσουν οι 
μοναχοί και οι πιστοί.  
 

Φωτ. Δ. Σιμάκη 



   Έτσι, ο Φωκάς επισκέφθηκε το μέρος και 
αφού προσκύνησε την Παναγία υποσχέθηκε 
πως θα βοηθούσε τους μοναχούς να 
φτιάξουν το μοναστήρι, που θα τους 
προστάτευε από πιθανές επιθέσεις. Ο 
Φωκάς, ελευθέρωσε την Κρήτη και 
επέστρεψε στην Άνδρο. Άφησε πολλά 
χρήματα, με τα οποία, οι 
μοναχοί έχτισαν τα πρώτα κτίρια της μονής, 
η οποία ονομάστηκε στο εξής Ιερά Μονή 
Παναχράντου προς τιμής της Παναγίας.  
Όμως επειδή δεν μπορούσαν να 
μεταφέρουν τα υλικά από το ποτάμι στο 
μοναστήρι, έπρεπε να χτίσουν μία γέφυρα 
και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το γεφύρι. 
  
 

Φωτ. M. Ψαριανού 



 
 Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι 

οξυκόρυφο, δηλαδή η χάραξη του 
τόξου του έχει δύο κέντρα. Το άνοιγμα 
του τόξου είναι 8,55μ το ύψος του 
3,50μ και το πλάτος του 2,50. Το 
συνολικό μήκος της γέφυρας μαζί με τα 
ακρόβαθρα είναι 24,85μ Η κατασκευή 
του κυλινδρικού θόλου γίνεται με τις 
συνηθισμένες σχιστόπλακες, προφανώς 
ακολουθώντας ξυλότυπο. Έχει πολλά 
κοινά με την τρίτοξη γέφυρα των 
Λιβαδίων.  

Φωτ. Δ. Σιμάκη 



 
Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους του γεφυριού: λέγανε 

οι παλαιοί είναι ότι όταν περνούσαν άνθρωποι πάνω από 
τη γέφυρα, υπήρχαν μικροσκοπικές νεράιδες 
που τους κορόιδευαν και μερικές φορές τους έριχναν μέσα 
στο ποτάμι. 
 

 
 



 
Το γεφύρι στις Μένητες 

Φωτ. Δ. Σιμάκη 

 Το γεφύρι βρίσκεται μέσα σε 
μια μοναδική για τις Κυκλάδες 
πανδαισία νερών και πρασίνου 
στο χωριό Μένητες, λίγο πιο 
πάνω από τη Χώρα. Στο χωριό 
αυτό αναβλύζουν πηγές οι 
οποίες σχηματίζουν δύο 
καταρράκτες. Απαραίτητη, 
λοιπόν, ήταν η κατασκευή της 
γέφυρας πάνω στο μονοπάτι 
που ενώνει τις Μένητες με τα 
Λάμυρα.  

 Η φέρουσα κατασκευή είναι 
ορθός ημικυκλικός 
ημικυλινδρικός θόλος ο οποίος 
έχει άνοιγμα 4,50μ και κρέμαση 
τόξου 1,70μ, το πλάτος του 
είναι 2,20μ. μαζί με το πάχος 
των θωρακίων. 
 



 
O «ΘΑΥΜΑ» ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ 

 Το "θαύμα της Άνδρου" είναι 
μάλλον άγνωστο. Αναφέρεται ως 
μυθολογία στο βιβλίο "Ο 
Διόνυσος στην Άνδρο - 
Μεταμορφώσεις ενός μύθου" του 
Δημήτρη Κυρτάτα (Άγρα 2012). 
Για το "θαύμα" αυτό γράφει ο 
Πασχάλης Ανδρούδης 
παρουσιάζοντας το βιβλίο του 
Κυρτάτα (αποσπάσματα, από το 
περιοδικό ΑΩ, Μάρτιος 2014): 

Φωτ. Δ. Σιμάκη 



 
 "…έγινε γνωστό από μαρτυρία του Ρωμαίου ανώτατου αξιωματούχου 

Μουκιανού, ο οποίος λέγεται πως επισκέφθηκε το νησί στις αρχές της 
δεκαετίας του 50 μ.Χ. Την μαρτυρία διέσωσε ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος 
(23–79 μ.Χ.), ο οποίος κάνει δύο φορές αναφορά στο θαύμα. Σύμφωνα 
με την πρώτη, στις 5 Ιανουαρίου ανάβλυζε από τον ναό του θεού 
Διονύσου πηγή, η οποία είχε πάντα τη γεύση οίνου. Η εορτή αυτή 
ονομαζόταν ημέρα της θεοδοσίας, δηλαδή της προσφοράς του θεού. 

 Σύμφωνα με τη δεύτερη αναφορά, κάθε χρόνο κατά τους επταήμερους 
εορτασμούς του θεού στην Άνδρο, από μια πηγή αφιερωμένη στον 
Διόνυσο έρεε οίνος, ο οποίος όμως όταν μεταφερόταν σε μακρινό 
σημείο αποκτούσε και πάλι τη γεύση ύδατος. Ο ναός αυτός δεν είναι 
γνωστό πού ακριβώς βρισκόταν, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί κατάλοιπά 
του… 

 



  Στα χρόνια της Αναγέννησης, η Άνδρος, 
λόγω των επαφών με την Κρήτη και τη 
Βενετία, επανέφερε στο προσκήνιο το κρασί 
και τη γιορτή. Η «ανάμνηση» αυτή και οι 
σχέσεις με τη Δυτική Ευρώπη της 
εποχής διατήρησαν τη διονυσιακή 
κοσμικότητα του νησιού στα χρόνια των 
Βενετών.  

 …Σε μια εποχή που επιζούσε ακόμη το 
λατινικό δόγμα στην Άνδρο, λίγο πριν 
από τα μέσα του 17ου αι., η μικρή πλέον 
κοινότητα των Καθολικών ισχυρίστηκε 
κάποια στιγμή ότι το θαύμα της μετατροπής 
του νερού σε κρασί είχε αναβιώσει σε ένα 
χριστιανικό περιβάλλον. Αυτό συνέβαινε την 
ημέρα των Θεοφανίων, που συμπίπτει 
σχεδόν με την αρχαία διονυσιακή ημέρα της 
θεοδοσίας στην Άνδρο… 

     Φωτ. Δ. Σιμάκη 



 
Το γεφύρι του Λέοντα  

Φωτ. Δ. Σιμάκη 



 
  Το γεφύρι του Λέοντος βρίσκεται στο λιθόστρωτο 

μονοπάτι που οδηγεί από τα Αποίκια στον οικισμό των 
Στενιών της Άνδρου και επιτρέπει τη διέλευση πάνω από 
το πλούσιο ρέμα της περιοχής. Όμως από την 
εντυπωσιακή αυτή γέφυρα, για τον διερχόμενο διαβάτη, 
είναι ορατά μόνο το επιστρωμένο με  σκυρόδεμα 
βαθμιδωτό κατάστρωμα και το προστατευτικό θωράκιο. 



 
Οι Στενιές αποτέλεσαν έδρα φεουδάρχη με αρκετούς 

κολλήγους. Εδώ επίσης ήταν εγκατεστημένοι βιγλάτορες, 
οι οποίοι ελέγχονταν από τον εδώ φεουδάρχη. Οι 
Στενιώτες, ακολουθώντας πάντα το ίδιο μεσαιωνικό 
μονοπάτι, έφθαναν στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Σκίνου στα Άχλα, η οποία υπήρξε βίγλα και κάποτε 
πύργος. Η γέφυρα πρέπει να κτίστηκε τέλος του 16ου 
αιώνα, αρχές του 17ου αιώνα σύμφωνα με την χάραξη και 
την μορφολογία του τόξου της. 
 
 



 

 Η φέρουσα κατασκευή είναι οξυκόρυφος αψιδωτός θόλος, το τόξο της 
άντυγος χαράσσεται με δύο κέντρα, άρα και δύο τόξα, τα οποία τέμνονται 
στην μέση του ανοίγματός τους και ο σχηματιζόμενος θόλος είναι 
αποτέλεσμα της τομής των δύο καμπύλων επιφανειών που αυτή είναι ευθεία 
γραμμή. 

 Το άνοιγμα του τόξου είναι 8,40μ.,το ύψος 5,15μ.και το πλάτος 2,48μ.,το 
συνολικό μήκος της 27,40μ. Οι θολίτες του τόξου, όχι ιδιαίτερα μεγάλη, 
έχουν αυτή την όμορφη διαφορά μικρού – μεγάλου μεταξύ τους. Στην 
γένεση του τόξου χρησιμοποιούνται μεγαλύτεροι σε πάχος σχιστόλιθοι, οι 
οποίοι στην συνέχεια εδράζονται στα ακρόβαθρα μικρού ύψους, τα οποία 
είναι θεμελιωμένα στους υπάρχοντες, μέσα στο ρέμα, σταθερούς βράχους. 

Φωτ. Χ. Βιδάλη, Μ. Ίσαρη, Κ. Κουλούρη 



 
Το γεφύρι στο Πισκοπειό 

Φωτ. Ρ. Παλαιολόγου 



  
 Είναι μια μικρή γραφική 

γέφυρα πάνω στο λιθόστρωτο 
μονοπάτι Πισκοπειού-Ρωγού-
Όρμου Κορθίου. Είναι μια 
περιοχή με πολλά μικρά 
ρέματα που κατεβαίνουν από 
τον Γερακώνα, γι’ αυτό και η 
βλάστηση είναι πλούσια.  

 Η γέφυρα είναι δομημένη 
πάνω στη στροφή του 
μονοπατιού για να 
διαμορφωθεί και να 
υποστηριχτεί η καμπύλη του 
μονοπατιού έχει 
κατασκευαστεί ένας 
κατάλληλος πτερυγότοιχος 
πρόχειρα δομημένος.  
 

Φωτ. androslivadia.blogspot.gr 



 
 Το τόξο της αποτελεί τμήμα τόξου 

με άνοιγμα της άντυγος 3,25μ. και 
κρέμαση 2, 60μ., το δε πλάτος του 
ημικυλινδρικού θόλου είναι 2,72μ. 
Το τόξο της είναι καλά δομημένο, 
υπάρχει μια εσοχή πάνω στο κλειδί 
του τόξου, στο θωράκιο που θα 
αποτελούσε θέση κτητορικής 
πλάκας. Υπάρχουν επίσης 
εκατέρωθεν του θωρακίου 
ανοίγματα για την απορροή των 
ομβρίων υδάτων. Τα βάθρα της 
εδράζονται στην κοίτη του ρέματος 
σε στερεούς βράχους. Φωτ. androslivadia.blogspot.gr 



 
 Το συνολικό ύψος της γέφυρας είναι 4,60μ, το δε μήκος 

της φαίνεται συνολικά με τον περιβάλλοντα χώρο στην 
κάτοψη.  

Αριστερά του καταστρώματος υπάρχει στεγασμένη κρήνη 
με γούρνες και πάγκους.  

 Δεξιά υπάρχουν αρκετές βαθμίδες, οι οποίες οδηγούν σ’ 
έναν πύργο, ο οποίος ίσως ήταν το κτίσμα που 
χρησιμοποιούνταν για διαμονή του επισκόπου.  



 

Από την ταινία «Μικρά Αγγλία» όλοι θυμόμαστε στη 
σκηνή του φιλιού στο γεφυράκι στο Πισκοπειό. Το 
γεφυράκι της αγάπης ανάμεσα στα κυπαρίσσια, τα νερά 
και τις ξερολιθιές είναι ένας μυστικός τόπος όπως ακριβώς 
αφανέρωτη είναι κάποιες φορές η αγάπη. 
* Στεφ έτσι λένε το γεφύρι. 
 

Φωτ. androslivadia.blogspot.gr 



 
Το γεφύρι του Επαμεινώντα 

Φωτ. Ε. Χαλά 



 
 Σύμφωνα με τους ηλικιωμένους της περιοχής, το γεφύρι 

ονομάστηκε έτσι, διότι είναι ένα από τα έργα που έφτιαξε 
ο Επαμεινώντας Εμπειρίκος του Κωνσταντίνου, 
εφοπλιστής, πολιτικός και ευεργέτης της 'Ανδρου. 

 Το συγκεκριμένο γεφύρι ένωνε το Μπατσί με την Άρνη. 
Οι κάτοικοι της Βουρκωτής, Άρνης, του Παναχώρι και 
από τα Ρέματα όταν ήθελαν να πάνε στο Μπατσί 
περνούσαν από το γεφύρι του Επαμεινώντα. Χτίστηκε το 
1800 και ο ίδιος ο χτίστης έχει χτίσει με τον ίδιο τρόπο το 
γεφύρι στα Ρέματα. Η κατασκευή βρίσκεται σε αρκετά 
καλή κατάσταση. 
 



 
Η γέφυρα βρίσκεται στη 

συνέχεια του 
πλακόστρωτου 
μονοπατιού Ρέματα-
Άρνη-Μπατσί. Είναι 
θεμελιωμένη σε ογκώδη 
βράχια, πράγμα που 
προκαλεί εντύπωση, 
μικραίνοντας έτσι την 
κοίτη του χειμάρρου. 
 Φωτ. Ε. Χαλά 



 
 

 Το συνολικό μήκος της είναι 6,80μ. και το συνολικό 
ύψος 3,85μ. 

 Το πλάτος του ημικυλινδρικού θόλου είναι 2,60μ. Στα 
θωράκια υπάρχουν τρία ανοίγματα, για την απορροή 
των όμβριων υδάτων, ικανών διαστάσεων. Οι 
επιστρώσεις των θωρακίων είναι μονολιθικές πλάκες, 
το ίδιο και οι βαθμίδες του καταστρώματος, υπάρχει 
και τμήμα των θωρακίων το οποίο έχει επιστρωθεί με 
σκυρόδεμα. 

Φωτ. Ε. Χαλά 



 
 Το τόξο του είναι τμήμα κύκλου, οι θολίτες δεν είναι αρμονικά 

δομημένοι, άλλοτε συγκλίνουν στο κέντρο του τόξου και 
άλλοτε γίνονται παράλληλοι. Το άνοιγμα του τόξου ειναι 4,40μ. 
και η κρέμαση 2,80μ. 
 

Φωτ. Ε. Χαλά 



 

Το μοναδικό λοξό γεφύρι των 
Αηδονιών 

Φωτ. Δ. Σιμάκη 



 
 Στα Αηδόνια υπάρχει ένα γεφύρι με την σπάνια τεχνική, 

ιδιαιτερότητα να είναι λοξό, δηλαδή ο άξονάς του ως προς 
κοίτη δεν είναι κάθετος αλλά πλάγιος. Το άνοιγμά του είναι 
4,50 περ. μ. και το ελεύθερο πλάτος του καταστρώματος 2,09 
μ. Το γεφύρι κατά την κα. Ρεβιθιάδου έχει ανακατασκευασθεί 
(λόγω φυσικής καταστροφής) και απέκτησε την τελική αυτή 
μορφή του, στην διάρκεια των 2 εκατονταετιών της ζωής του.  

 Ωστόσο, ποιος είναι ο λόγος της ανεγέρσεώς του; 
 Η υπόθεση αυτή ξετυλίγει μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της 

Άνδρου της περιόδου της Τουρκοκρατίας. Θα αναγκαστούμε 
όμως να πάμε πολύ μακρύτερα… 
 



 

 Στην απαρχή της 
Τουρκοκρατίας, το 1.579, οι 
γαίες στην περιοχή 
Αηδονίων-Κορθίου φαίνεται 
ότι καταλαμβάνονται με 
άγνωστο σε εμάς τρόπο από 
τους Λατίνους άρχοντες οι 
οποίοι εν τω μεταξύ έχουν 
γίνει ορθόδοξοι ώστε να 
γλυτώσουν από την υποψία 
των Τούρκων, ότι 
συνεργάζονται με τους 
Βενετούς της γειτονικής 
Τήνου. Έτσι σχεδόν όλοι οι 
Λατίνοι άρχοντες ορθόδοξοι ή 
δήθεν ορθόδοξοι, κλείστηκαν 
στο Κάτω Κάστρο 
αλληλοϋποψιαζόμενοι περί το 
1.550. 
 

Φωτ. Δ. Σιμάκη 



 

Αυτοί οι οποίοι δεν θα κλειστούν στο Κάστρο είναι μόνο δύο οικογένειες 
πανίσχυρων Λατίνων αρχόντων, που κατά τα φαινόμενα είναι 
κρυπτοκαθολικοί και φοβούμενοι για την ζωή τους αλλά και για την 
περιουσία τους και προερχόμενοι από την Βόρεια Άνδρο, καταλήγουν 
όπως προκύπτει από σωρεία εγγράφων να κατευθυνθούν νότια προ του 
1.590 στην περιοχή του Κορθίου. Πρόκειται για του Bertuli Della 
gramatica (Μπερτούλη Δελλαγραμάτικα)  και Agustin Daponte 
(Αουστή Δαπόντε) οι οποίοι  αισθάνονται πολύ ασφαλέστεροι να 
εγκατασταθούν κοντά στην βενετοκρατούμενη Τήνο. 

Φωτ. Ν. Βασιλόπουλος 



 
Μετά την καταστροφή του Κάτω Κάστρου από τους 

πειρατές, όλοι οι άρχοντες εγκαταλείπουν το Κάστρο και 
εγκαθίστανται κυρίως στην περιοχή της Μεσσαριάς. Είναι 
πλέον φανατικοί ορθόδοξοι και πιστοί στη νέα οθωμανική 
κατάκτηση. Δημιουργούνται έτσι δυο άτυπα  κέντρα 
κοινωνικής εξουσίας αντίπαλα μεταξύ τους.  

Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας οι δύο οικισμοί 
μέσω των αρχόντων ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το 
ποιος θα είναι ο επόμενος στο αξίωμα του κοτζάμπαση. 
 



 

 Για το λόγο αυτό θα 
δημιουργηθεί η 
Αρχοντική Στράτα που 
θα ενώνει τα δύο αυτά 
κέντρα, τα Αηδόνια με 
τη Μεσσαριά. 
 

 Οι άρχοντες 
κυκλοφορούσαν πάντα 
έφιπποι ψηλότερα από 
τους κολλήγες και τους 
υπόλοιπους. 

 Ο δρόμος έπρεπε να 
είναι αντίστοιχος των 
Αρχόντων που θα 
κυβερνούσαν την 
Άνδρο. Για το λόγο αυτό 
έχτισαν και το λοξό 
γεφύρι. Το γεφύρι 
δηλαδή και η Αρχοντική 
στράτα ήταν έμμεσα 
εργαλεία πολιτικής 
προβολής για την 
επιδιωκόμενη εξουσία. 

Φωτ. Δ. Σιμάκη 



 

Φωτ. Ν. Βασιλόπουλος 

Το γεφύρι χτίστηκε 
λοξό, έτσι ώστε  
να μην εμποδίζει  
τη ροή του ποταμού, 
καθώς λοξός ήταν  
και ο δρόμος 
πάνω από το ρέμα  
του Κλουρ (Κουλούρη), 
σύμφωνα με τον  
Ε. Λουκίσσα.  



 
Αντί επιλόγου… 

 
 

 
 
«Είναι γεγονός πως τα πέτρινα γεφύρια επιδέχονται πολλών ειδών  
προσεγγίσεις-αναγνώσεις, κι αυτό ίσως αποτελεί το σημαντικότερο  
στοιχείο της γοητείας τους. Αρκετές εκπλήξεις περιμένουν εκείνον  
που με επιμονή θα σκύψει στα πολλά, αλλά καλά φυλαγμένα  
μυστικά τους… 
 
Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη: πως ένα ποίημα  
-και το πετρογέφυρο  είναι ποίημα-  
όσο το αναλύεις, τόσο περιορίζεις τη φαντασία εκείνου που το ανακαλύπτει…» 
 
                                              Σπύρος Μαντάς, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ  
                                                                                          «Η μοναξιά των πετρογέφυρων» 



 

Μια δημιουργία των παιδιών της Γ’ τάξης του 
Εμπειρικείου Γυμνασίου Άνδρου. 
 

Πηγές: «Λίθινες τοξωτές γέφυρες της Άνδρου» Α.Ρεβιθιάδου-Τσότσου,  
androshistoria.blogspot.gr, enandro.gr,  E. Λουκίσσας,  
androslivadia.blogspot.gr 



 

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε τα υπέροχα γεφύρια μας! 

 Συμμετείχαν οι μαθητές: 
Αζάπη Ουρανία 
Αζάπης Νίκος 
Αυγουστίνος Γιώργος 
Βαλμάς Νίκος 
Βερναρδής Ιάσονας 
Βιδάλη Χαρίκλεια 
Γαρυφάλλου Νικολέτα 
Ίσαρη Μοσχούλα 
Καρκάκη Θεοδώρα 
Κουλούρη Κατερίνα 
Κορκοδείλου Μαρία 
Κράσι Τζένη 
Λουκίσσας Μιχάλης 
Μανδαράκας Νίκος 
Μαρκουλής Πέτρος 
Μήλα Μαριλού 
 
 

Ντόστι Γιούρκεν 
Ντούσκου Αμαρίλντο 
Ορνεράκη Ιωάννα 
Παπά Ανίσα 
Πετράκη Αντωνία 
Σακολλάρη  Άννα -Μαρία  
Σκιαδά Φαίη 
Σουκλέ Αλίσια 
Σουλάνι  Αντζελίνα 
 

Σουσούδη Φλωρέζα 
Στρατή Θηρεσία 
Χαϊντάρι Κλεόν 
Χαλάς Δημήτρης 
Χαλά Ελένη 
Χλέχελ Ευανθία 
Ψαριανού Μαρία 
και η καθ. Δ. Σιμάκη      Σας ευχαριστούμε! 


