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Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της 
περιοχής μας 



Εισαγωγή 
• Από τα  παλιά χρόνια οι άνθρωποι για να διευκολύνουν 

και να συντομεύσουν την οδική τους επικοινωνία (είτε 
αυτή είχε σχέση με το εμπόριο και τις συναλλαγές, είτε 
είχε σχέση με πολεμικούς ακόμη σκοπούς) κατέφευγαν 
στη ζεύξη μικρών και μεγάλων  φυσικών ανοιγμάτων με 
τη μορφή ξύλινων γεφυριών στη αρχή και πέτρινων στη 
συνέχεια.  

•    Στη χώρα μας με δεδομένο το έντονο ανάγλυφο που 
χαρακτηρίζει το κάτω άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου , 
με τους μεγάλους ορεινούς όγκους και τις οροσειρές που 
τη διατρέχουν από το βορρά προς το νότο και αγγίζουν 
το 80% , για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν 
τα φυσικά αυτά εμπόδια χρησιμοποίησαν κατά καιρούς 
διάφορες γεφυρωτικές παρεμβάσεις . 



Ιστορική αναδρομή 
• Στην Κλασική και την Ελληνιστική εποχή οι 

αποφάσεις για την κατασκευή κάποιου γεφυριού 
περνούσαν από τη Βουλή και το Δήμο μετά τις 
προτάσεις που είχαν υποβάλλει οι μηχανικοί , 
ενώ στους ρωμαϊκούς χρόνους έχουμε την 
κορύφωση των επιδόσεων της αρχαίας 
γεφυρωτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
υποδειγματικής τοξωτής κατασκευής στο νομό 
μας είναι το υδραγωγείο της Χαλκίδας , <<οι 
καμάρες>> όπως αποκαλούνται .  

• Δεν είναι γέφυρα, έχει όμως τα τεχνικά 
κατασκευαστικά στοιχεία των γεφυριών. 



Οι «καμάρες» στη Χαλκίδα 



Μορφολογικά χαρακτηριστικά των 
γεφυριών 

  Όλα τα πέτρινα γεφύρια, ανάλογα με τον αριθμό των τόξων τους, 
ταξινομούνται σε δύο κύριες κατηγορίες 

  τα μονότοξα γεφύρια, που τα συναντάμε κυρίως στις ορεινές 
περιοχές και 

  τα πολύτοξα στις πιο πεδινές περιοχές 
 
Επειδή η Ελλάδα είναι κυρίως ορεινή χώρα, τα περισσότερα γεφύρια 

της είναι μονότοξα. 
Κανένα γεφύρι δεν είναι ακριβώς ίδιο με κάποιο άλλο, γιατί το καθένα 

έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. 
Τα γεφύρια που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο είναι απλά και 

απέριττα, χωρίς διακοσμητικά στοιχεία. 
Τα λιγοστά διακοσμητικά στοιχεία που υπάρχουν αφορούν επιγραφές 

με τη χρονολογία κατασκευής ή ανακαίνισης. 
Επίσης αναφέρονται τα ονόματα των χορηγών και σπανιότερα των 

μαστόρων. 
 



Το μονότοξο γεφύρι της Κόνιτσας στον 
 ποταμό Αώο 
 

Τρίτοξο γεφύρι  στο Ζαγόρι 
   



Παρακείμενα κτίσματα 

Τα γεφύρια συνήθως δε στέκουν μόνα τους 
στην ερημιά της ελληνικής υπαίθρου. 

 
Κοντά στα γεφύρια συναντάμε εικονοστάσια, 

ξωκλήσια, νερόμυλους, λιοτρίβια, κρήνες ή 
χάνια.  



Υλικά κατασκευής 
    Βασική πρώτη ύλη αποτελούσε ο 

σχιστόλιθος που αφθονεί στην Ελλάδα , 
ενώ ως συνδετικό υλικό χρησιμοποιούσαν 
συνήθως το ‘κουρασάνι’. Αυτό το 
έφτιαχναν οι μάστορες και ήταν ένα μίγμα 
τριμμένου κεραμιδιού, σβησμένου 
ασβέστη, ελαφρόπετρας, χώματος , νερού 
και ξερών χόρτων. 



Ονοματοδοσία 
Τα πέτρινα γεφύρια είχαν πολύ υψηλό κόστος 

κατασκευής και γι αυτό το λόγο τη 
χρηματοδότηση του έργου αναλάμβανε ένα ή και 
περισσότερα  γειτονικά χωριά.  

Πολλές φορές το κόστος κατασκευής αναλάμβαναν 
μεμονωμένοι χορηγοί- χρηματοδότες, οπότε σ’ 
αυτήν την  περίπτωση ως ηθική ανταμοιβή, το 
γεφύρι έπαιρνε το όνομά του. 

Οι χορηγοί ήταν συνήθως Έλληνες που είχαν 
πλουτίσει στον τόπο τους ή στο εξωτερικό από 
το εμπόριο, την κτηνοτροφία κλπ. 



Οι τεχνίτες 
Οι μάστορες της πέτρας ήταν άνθρωποι απλοϊκοί, 

χωρίς επιστημονικές γνώσεις, οι οποίοι όμως 
είχαν την ευφυΐα να επιλύουν στατικά 
προβλήματα, για τα οποία σήμερα θα 
χρειαζόταν ειδική επιστημονική μελέτη.  

Οι πρωτομάστορες όπως ονομάζονταν οι λαϊκοί 
εκείνοι αρχιτέκτονες είχαν έμφυτη την αρμονία 
και το μέτρο, σέβονταν και αγαπούσαν τη φύση 
και είχαν σαν μέτρο τον άνθρωπο. 

Γι αυτό και τα γεφύρια έδεναν αρμονικά με το 
φυσικό περιβάλλον και συμπλήρωναν την 
ομορφιά του τοπίου. 



Καταγωγή των μαστόρων 
Οι μάστορες της πέτρας κατάγονταν κυρίως από την 

ηπειρωτική και λιγότερο από τη νησιωτική Ελλάδα: 
  τα μαστοροχώρια γύρω από το όρος Γράμμος και τον 

ποταμό Σαραντάπορο: Πυρσόγιαννη, Δροσοπηγή, 
Κεράσοβο κ.α 

  τα μαστοροχώρια των Τζουμέρκων και της Κόνιτσας 
  τα μαστοροχώρια της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, 

Γρεβενά) 
  ξακουστοί ήταν και οι μάστορες από τα Λαγκάδια της 

Αρκαδίας και το νησί της Καρπάθου. 
 
Τους χαρακτήριζε η εργατικότητα, η παρατηρητικότητα, το 

πρακτικό και ομαδικό πνεύμα και η υπομονή. 



Τα μπουλούκια 
    Οι μάστορες της πέτρας ήταν οργανωμένοι σε ομάδες, 

τα μπουλούκια. Οι ομάδες αυτές ήταν εποχιακές, 
διαρκούσαν δηλ. από την άνοιξη ως το χειμώνα που 
τελείωνε λόγω καιρού η εργασία τους , για να 
οργανωθούν ξανά την επόμενη άνοιξη. Δεν υπήρχαν 
γραπτές συμβάσεις εργασίας , αφού οι περισσότεροι 
ήταν αγράμματοι, συμβόλαιο ήταν ο λόγος του 
πρωτομάστορα. 

 
  Τα μπουλούκια αποτελούνταν συνήθως από αδέρφια και 

ξαδέρφια του πρωτομάστορα και όταν περίσσευε θέση 
έπαιρναν και κάποιον άλλον που δεν ήταν συγγενής, 
αλλά καταγόταν από το ίδιο χωριό. 

 



     Στα τέλη του χειμώνα τα μπουλούκια των μαστόρων ετοιμάζονταν 
να φύγουν για τα ξένα. Ταξίδευαν σε όλη την Ελλάδα, μερικές φορές 
έφταναν και σε άλλα κράτη της βαλκανικής χερσονήσου για να 
κατασκευάσουν σπίτια, γεφύρια και οτιδήποτε άλλο πετρόχτιστο 
κτίσμα. 

 
    Η μέρα της αναχώρησης ήταν συνήθως η Τετάρτη μετά την Καθαρά 

Δευτέρα ή κοντά στη γιορτή του Αγ. Γεωργίου. Όλο το καλοκαίρι 
δούλευαν και επέστρεφαν στα χωριά τους στα μέσα του 
φθινοπώρου, κοντά στη γιορτή του Αγ. Δημήτρη.  

 
    Αρκετές μέρες πριν φύγουν ετοίμαζαν τα εργαλεία που θα έπαιρναν 

μαζί τους και τα ζώα.  
    Οι νοικοκυρές ετοίμαζαν τα λιγοστά ρούχα που θα έπαιρναν μαζί 

τους και φρόντιζαν για το αποχαιρετιστήριο τραπέζι που συνήθως 
περιλάμβανε φασολάδα και ριζόπιτα.  

 
 

 

Η αναχώρηση των μπουλουκιών 



Η συνθηματική γλώσσα των 
μαστόρων, τα ‘κουδαρίτικα’ 

Οι τεχνίτες αυτοί είχαν τη δική τους μυστική γλώσσα 
επικοινωνίας την οποία χρησιμοποιούσαν μεταξύ τους 
και όταν έκλειναν δουλειές, έτσι ώστε να μην 
καταλαβαίνει ο εργοδότης τι λένε. 

Το επαγγελματικό αυτό γλωσσάρι αποτελούνταν από 
λέξεις της τοπικής διαλέκτου, αλλά και από τα βλάχικα 
και τα αρβανίτικα. 

Οι περισσότερες λέξεις και φράσεις των κουδαρίτικων 
περιστρέφονταν γύρω από τη ζωή, τις ανάγκες, το 
περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας των μαστόρων, 
καθώς και από τις σχέσεις τους με τα αφεντικά και τις 
οικογένειες τους.  

 



Παραδείγματα ‘ κουδαρίτικων’ 
 μπαρέ :το αφεντικό 
ντεσέρια: τα ζώα 
φτίνια: το νερό 
 μανούβρες: οι πέτρες 
 κουπί : το κουτάλι 
 κάβα: τα φτυάρια 
 κράνα: τα λεφτά 
 Μας γράπωσε η χουζούρω : μας έπιασε η 

βροχή 
 
 



Μύθοι γύρω από τα γεφύρια 
• Τα γεφύρια, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού τοπίου, είναι άρρηκτα δεμένα και με λαϊκούς 

μύθους. Οι ελλείψεις στα κατασκευαστικά μέσα του 17ου-18ου αι., όπου αυτά τα γοητευτικά 
δημιουργήματα του ανθρώπου γκρεμίζονταν κάποιες φορές , εξήραν τη φαντασία του λαού μας, 
που φαίνεται ότι απέδιδε την αποτυχία σε κάποιο φυσικό oν, που εχθρεύονταν τους μαστόρους 
και χαλούσε τις κατασκευές τους. Χαρακτηριστικό είναι το πέτρινο γεφύρι της Άρτας που έχει 
τραγουδηθεί περισσότερο από κάθε άλλο. 

• Σύμφωνα με τη λαϊκή μας παράδοση, το γεφύρι θα μπορούσε να στεριώσει μόνο αν ο 
πρωτομάστορας θυσίαζε τη γυναίκα του και κατεύναζε έτσι την οργή του στοιχειού.  
 

• Ένας άλλος πάλι λαϊκός μύθος για το Λάδωνα, παραπόταμο του Αλφειού, έλεγε ότι το γεφύρι 
ήταν στοιχειωμένο, γιατί κάποτε στα θεμέλια του θυσιάστηκαν δύο άνθρωποι προκειμένου να 
στεριώσει.  
 

• Τέλος, ένας διαφορετικός θρύλος μας περιγράφει το πώς χτίστηκε το "Γεφύρι του Διαβόλου" στον 
Κρεμαστό ποταμό στην Τροιζήνα. Ένας πασάς θέλησε να γεφυρώσει το ποτάμι προκειμένου να 
πηγαίνει για κυνήγι. Το έργο ανέλαβε ένας φτωχός τεχνίτης έναντι μικρής αμοιβής. Οι δύο 
αποτυχημένες προσπάθειές του όμως, τον ανάγκασαν να συνωμοτήσει με το διάβολο, ο οποίος 
και του υποσχέθηκε να τον βοηθήσει, αρκεί να του έδινε ότι ζητούσε. Το γεφύρι στέριωσε, αλλά 
τόσο ο μάστορας όσο και η οικογένειά του χάθηκαν αργότερα. 

. 



Λαογραφικά στοιχεία 

‘Αν δε στεριώσετε άνθρωπο, γεφύρι δε 
στεριώνει’ , λέει το γνωστό δημοτικό 
τραγούδι, αναφερόμενο κυρίως στο γεφύρι 
της Άρτας.  

Το τραγούδι αυτό το συναντάμε σε 333 
παραλλαγές σε ολόκληρη την Ελλάδα, 
ενώ στην Εύβοια συναντάμε τις σαράντα 
πέντε (45) από αυτές τις παραλλαγές.  

 



"Σαράντα πέντε μάστοροι κι' εξήντα 
μαθητάδες, καμάρα χτίζουν στο γυαλό, 
καμάρα δε στεργιώνει..."  

 
Η Καμάρα είναι χορός που χορεύεται με το 

τραγούδι "Της Άρτας το γιοφύρι" τη 
δεύτερη μέρα του Πάσχα, αλλά και σε 
γιορτές, γάμους και πανηγύρια στο 
Αλιβέρι, στη Λίμνη και στη Σκιάθο. 



Η Γέφυρα του Μονοδρίου 
    Δίτοξο γεφύρι, που βρίσκεται 

στην έξοδο του Μονοδρίου 
και είναι το μεγαλύτερο σε 
μήκος γεφύρι στην Εύβοια. 
Χτίστηκε το 1870 αντί του 
ποσού των επτακοσίων 
δραχμών. Ο πρωτομάστορας 
και οι υπόλοιποι μάστορες 
που το κατασκεύσαν 
προέρχονταν από την 
Πρεμετή της Ηπείρου και 
διέμεναν στο Αυλωνάρι για 
όσο διάστημα διήρκησε η 
κατασκευή. 



Γέφυρα Μονοδρίου 



Τα γεφύρια της Βρύσης 1 
   Άλλα δύο γεφύρια 

υπάρχουν στο χωριό 
Βρύση: 

  Το ένα βορειοανατολικά 
στο δρόμο που οδηγεί 
προς τις Κονίστρες , με 
οξυκόρυφο τόξο και δύο 
ανακουφιστικές θυρίδες 
στις δύο άκρες του. Είναι 
χτισμένο με τον παλιό 
παραδοσιακό ηπειρώτικο 
τρόπο και κάτω απ’ αυτό 
περνούν τα νερά της 
Κολέθρας. 





Τα γεφύρια της Βρύσης 2 
Το δεύτερο γεφύρι 

βρίσκεται 
νοτιοανατολικά του 
χωριού , στο δρόμο 
που οδηγεί προς το 
Νεοχώρι. Είναι 
μονότοξο και 
γεφυρώνει τον 
ποταμό Μανικιάτη. 




