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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΑΚΙΩΤΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Αυλάκι Βάλτου Αιτωλ/νίας (ή Βερβίτσα µέχρι το 1927): Το τελευταίο χωριό της Αιτ/νίας στα σύνορα µε το νοµό Άρτας, 

χωρίζεται από τους νοµούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας  από τον ποταµό Αχελώο. Στρατηγική η θέση του, ”τετραεθνής”, 

όπως ονοµάζεται από τους ντόπιους, αποτελούσε ανέκαθεν πέρασµα µεταξύ Ρούµελης, Ηπείρου και Θεσσαλίας. 

Πρωταρχική ανάγκη απετέλεσε η γεφύρωση του Αχελώου και αυτό επετεύχθη το 1911 µε το χτίσιµο της γέφυρας 

Αυλακίου. Σήµερα, 105 χρόνια µετά, το γεφύρι στέκει επιβλητικό, αλλά τραυµατισµένο από τη φθορά του χρόνου και 

την πρόσφατη πληµµύρα τον Φεβρουάριο του 2015, που απειλήθηκε έντονα.

Mερική άποψη του χωριού.

Ο πολιτιστικός σύλλογος των απανταχού  Αυλακιωτών, που ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν από 4 περίπου δεκαετίες, έχει 

έντονη παρουσία και συµµετοχή στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώµενα των συγχωριανών όχι µόνο στο Αυλάκι και  

την Αθήνα, αλλά και σε άλλα µέρη που κατοικούν Αυλακιώτες. Μέσα στο πνεύµα αυτής της συµµετοχικότητας που τον 

διακρίνει, αποφάσισε την έκδοση αυτού του ηµερολογίου µε θέµα ”Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ”, µε 

στόχο τη γνωστοποίηση κυρίως των προβληµάτων που την απειλούν αλλά και την πρόκληση-πρόσκληση των 

αρµόδιων φορέων για τη διάσωσή της. Το γεφύρι δεν είναι για µας απλά ένα δηµόσιο έργο σαν τ' άλλα. Αποτελεί 

σύµβολο και έχει ταυτιστεί άρρηκτα µε την ιστορία του χωριού µας. Στο λιθόστρωτο κατάστρωµά του κύλησε η  πορεία 

του χωριού µας για 105 χρόνια και µε τις τοξωτές καµάρες του  βοήθησε να µεταφερθούν από τη µια όχθη στην άλλη 

οι δυσκολίες του.

Το ∆Σ του συλλόγου, ευχαριστεί θερµά τους χορηγούς αυτής της προσπάθειας που πρόθυµα ανταποκρίθηκαν στην 

πρόσκλησή µας να συνεισφέρουν στην έκδοση αυτού του ηµερολογίου. Συγκεκριµένα ευχαριστεί τον συγχωριανό µας 

καρδιολόγο-αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής Αθηνών Κων/νο Π. Τσιούφη και τους επιχειρηµατίες ∆ηµήτριο Θ. Μόσχο, 

Παύλο Κ. Κοντοχρήστο, Γεώργιο Χ. Μιµηγιάννη, Γεώργιο Κ. Μιµηγιάννη, Χρήστο Εξαρχο, ∆ηµήτριο Ν. Μόσχο, 

Θεόδωρο Π. Μόσχο, Θεόδωρο Λ. Τσιούφη, Α/ΦΟΥΣ Τσιακανίκα, ΑΦ/ΟΥΣ  Π. Βίτσα, Ιωάννη  Ματσιούλα, Ιωάννη 

Καρατζούνη, Χρήστο Παπαδηµητρίου, Αντώνη Καρακουλάκη και την εταιρεία Cotolina.

Επίσης ευχαριστεί τους καθηγητές Γιώργο και Χριστίνα Υφαντή που επιµελήθηκαν το περιεχόµενο του ηµερολογίου.

Ευχόµαστε καλή και δηµιουργική χρονιά.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου
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ΠΡΙΝ ΧΤΙΣΤΕΙ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ
   

Το Αυλάκι Αιτωλ/νίας είναι χτισµένο στη σηµερινή τοποθεσία από το 
1850, κοντά στον ποταµό Αχελώο. Επειδή στο χωριό το νερό ήταν 
λιγοστό, δε µπορούσε να έχει νερόµυλους, νεροτριβές και επαρκή  
γεννήµατα. Όλα αυτά  τα αγαθά ήταν απέναντι στ' Άγραφα (Θεσσαλικά και 
Ευρυτανικά). Αντίστοιχα βέβαια, οι κάτοικοι των απέναντι χωριών 
µετακινούνταν από και προς τα χειµαδιά µε τα κοπάδια τους  και το 
πέρασµα γίνονταν από τα χωριά του ορεινού Βάλτου. Μεγάλο εµπόδιο σ' 
αυτές τις µετακινήσεις ήταν ο Άσπρος. 

Στη θέση Τριχιές, νοτιότερα του σηµερινού γεφυριού, υπήρχε επί 
Τουρκοκρατίας τρίτοξο γεφύρι που λεγόταν Τριχανή αλλά κατέρρευσε από 
την πίεση του Αχελώου. Το περιγράφει ο Άγγλος αντισυνταγµατάρχης Βaker, 
ο οποίος ήταν στην επιτροπή σχεδιασµού των συνόρων του πρώτου 
Ελληνικού κράτους, το 1832. Στο υπό έκδοση βιβλίο του Σπύρου Μαντά 
”Γεφυρογραφία της Πίνδου και οι πετράδες της” αναφέρεται ακριβώς η 
περιγραφή που κάνει ο Αγγλος στρατιωτικός «Από το στόµιο του 
χειµάρρου ”Στους Καπνούς” έως εκείνου του ποταµιού Πλατανιά, η 
[µεθοριακή] γραµµή ακολουθεί την κοίτη του Άσπρου για περίπου 2/3 του 
µιλίου [1060 µ.] περνώντας κάτω από ένα ερειπωµένο γεφύρι µε 
υπολείµµατα τριών τόξων, µε τα βάθρα του κεντρικού και µεγαλύτερου να 
απέχουν µεταξύ τους 60 πόδια [18.30 µ.]. Είναι γνωστό µε το όνοµα ”Στις 
Τριχιές”, εξ αιτίας του τρόπου αποκατάστασης πρόσκαιρης επικοινωνίας κατά 
τη διάρκεια των χειµωνιάτικων µηνών µε τη βοήθεια σχοινιών».

Μετά την κατάρρευση του γεφυριού οι κάτοικοι περνούσαν το ποτάµι µε 
κίνδυνο της ζωής τους, χρησιµοποιώντας αυτοσχέδιους τρόπους, πότε µε  
σχοινιά, πότε µε ξύλα και πότε  µε εναέριες περαταριές. Τα ατυχήµατα ήταν 
συχνά, οι διαµαρτυρίες των κατοίκων και οι πιέσεις προς την πολιτεία 
έντονες και διαρκείς,  ώσπου ο Αιτωλοακαρνάνας βουλευτής και µετέπειτα 
Υπουργός Εσωτερικών Νικόλαος Στράτος (από το Λουτρό Βάλτου) 
ενήργησε και εγκρίθηκαν  τα κονδύλια ώστε το 1907 άρχισε η κατασκευή 
της γέφυρας του Αυλακίου και ένα χρόνο µετά µέρος της ξυλείας της 
µεταφέρθηκε στα Βρουβιανά, όπου συµπληρώθηκε και ξεκίνησε η γέφυρα 
της Τέµπλας.

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ν. Στράτος (1872-1922)

Τον άνθρωπο που φτιάχνει γεφύρι,
τον έχει ο Θεός από το χέρι.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΘΑΛΕΙΑ  

ΤΑΞΙ 
 ΤΗΛ: 6977475509

6971874626-6971874619ΤΡΑΛΛΕΩΝ 143 | ΓΑΛΑΤΣΙ
TΗΛ.: 211 2163840
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΥΛΑΚΙΩΤΩΝ
ΣΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ    

1907: Χρονιά σηµαδιακή για το Αυλάκι, αλλά και για όλα τα γύρω χωριά. 
Χαρµόσυνη ήταν η είδηση ότι εγκρίθηκαν κονδύλια για την κατασκευή 
γεφυριού, αλλά η δυσπιστία για την αξιοπιστία των πολιτικών ενεργειών 
ήταν έντονη, γιατί πολλές φορές µέχρι τώρα ”γιοφύρι άκουγαν και γιοφύρι 
δεν έβλεπαν”. Οι πολιτικοί αντίπαλοι  του Νικ. Στράτου υποδαύλιζαν αυτή 
την αµφιβολία για µικροκοµµατικά οφέλη. Σιγουρεύτηκαν όµως όταν είδαν 
µε τα µάτια τους να έρχονται στο χωριό  τα µπουλούκια των  µαστόρων. 
Κάποιους απ' αυτούς τους ήξεραν ήδη, αφού δυο χρόνια πριν, το 1905 
είχαν ολοκληρώσει το χτίσιµο της εκκλησίας του Αγ. Κων/νου στο κέντρο 
του χωριού.  

Όλοι ”επιστρατεύθηκαν για το καλό το τόπου”. Αρκετοί πήγαν να 
δουλέψουν σαν εργάτες στο κουβάληµα της πέτρας µε τα µουλάρια, από το 
σηµείο που την διαµόρφωναν οι πελεκάνοι µέχρι το σηµείο της 
γεφύρωσης. Όµως και γυναίκες Αυλακιώτισσες µπήκαν στην υπηρεσία της 
µεταφοράς της πέτρας, ζαλίγκα βέβαια. ∆ιηγούνταν οι αδελφές  Θεοφανία  
Τσιούφη και Ανδριανή Βνάτσιου ότι η µητέρα τους Αγόρω Μάρκου 
Σµαράιδου(1858-1940), οληµερίς σχεδόν κουβαλούσε πέτρες. Σήµερα η 
Σταυρούλα Τσιούφη θυµάται ότι και η γιαγιά της Μαρία Αθανασίου 
Καρδάρα της έλεγε πως  δούλεψε στο κουβάληµα της πέτρας µε άλλες 
Αυλακιώτισσες και γυναίκες από τα γειτονικά χωριά. Πολλές φορές η 
βάβω-Μαρία  ανέφερε ”το µάστρο- Κύρκο” στις αφηγήσεις της.

Επίσης η Μαρία σύζυγος Γεωργίου Τσιούφη ήταν η µαγείρισσα των 
µαστόρων. Προς την Καρδίτσα µάλιστα, στην τοποθεσία Τσακαλέικα, 
όπου υπήρχε συµπαγές κοκκινόχωµα, είχαν στήσει πρόχειρα µαγειρεία και 
φούρνους, µέσα στο χώµα, για να ψήνουν το ψωµί. Η ιδιαιτερότητα που 
παρουσίαζε το έργο, ως προς την πηγή  και το ύψος της χρηµατοδότησης, 
επέτρεψε στα µπουλούκια των µαστόρων να διαβιούν στοιχειωδώς 
αξιοπρεπώς, σε σχέση µε τις καθιερωµένες και απάνθρωπα σκληρές 
συνήθειες που είχε παραδοσιακά ο  συγκεκριµένος κλάδος. Παρ’ όλα αυτά 
οι συνθήκες διαβίωσης ήταν δύσκολες, αλλά οι σκληροτράχηλοι 
Ηπειρώτες ήταν εξοικειωµένοι µ’ αυτές και τις άντεχαν.

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Μαρία Γ. Τσιούφη (1885-1970)Μαρία A. Καρδάρα (1880-1962)

Ο κόσµος χτίζουν εκκλησιές, χτίζουν και µοναστήρια. 
  Χτίζουν και πετρογιόφυρα για να περνάει ο κόσµος!

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΤΗΛ: 6977950551
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ΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Η  γέφυρα Αυλακίου χτίστηκε από συνεργείο Ηπειρωτών µαστόρων, παράλληλα µε τη γέφυρα της 
Τέµπλας στα Βρουβιανά. Το σινάφι των µαστόρων, οι κουδαραίοι ή κιοπρουλήδες, όπως λεγόταν, 
έφτασε στο χωριό, από τα Τζουµέρκα, την Άνοιξη του 1907. Ανάδοχος και των δυο γεφυριών ήταν 
ο εργολάβος Κων/νος N. Παρίσης. Στην περίπτωση της γέφυρας Αυλακίου επειδή το έργο ήταν 
µεγάλο, χρειάστηκε να συνεργαστούν τρία ίσως και τέσσερα µπουλούκια, δυναµικότητας 10-15 
ατόµων το καθένα. Έτσι εξηγείται και  το γεγονός ότι οι γεροντότεροι, όταν τους ρωτούσες, έλεγαν 
όχι ένα αλλά περισσότερα  ονόµατα, κυρίως πρωτοµαστόρων. Την άποψη αυτή ενισχύει και η ύπαρξη 
σε εµφανή σηµεία του γεφυριού διαφορετικών ονοµάτων χαραγµένα σε πέτρες. Στο κλειδί της 
κεντρικής καµάρας και από τις δυο όψεις υπάρχει η λιθανάγλυφη επιγραφή ”Β Σ ΣΟΥΛ. 1909” που 
συµφωνεί µε τις προφορικές µαρτυρίες των χωρικών ότι ο βασικός πρωτοµάστορας λέγονταν 
Βασίλης Σούλης. Eπίσης σε πέτρα της στέψης του στηθαίου, προς τη µεριά της Καρδίτσας ήταν 
σκαλισµένη η επιγραφή ”ΑΡΧ-ΤΕΚ. Χ. ΚΥΡΚΟΣ 1908 - 1910”, αλλά η πέτρα αυτή αφαιρέθηκε πριν 
µερικά χρόνια από κάποιους ασυνείδητους Θεσσαλιώτες, που την πήραν για πεζούλι στην αυλή τους!  
Τη συµµετοχή των Κυρκαίων στο κτίσιµο του γεφυριού  επιβεβαίωσε το 2000 ο 85χρονος τότε  
Αντώνης ∆. Κωνσταντινίδης, ο οποίος είπε ότι ο παππούς του που είχε το ίδιο ακριβώς όνοµα ήταν  
αρχηγός µπουλουκιού, ξακουστός τεχνίτης και δούλεψε στη γέφυρα. Κωνσταντινίδης και Κύρκος ήταν 
από τη Γκούρα των Τζουµέρκων που σήµερα λέγεται Βαπτιστής. Η µεταξύ τους σχέση ήταν γαµπρός 
και κουνιάδος. Είπε λοιπόν στον Σπύρο Μαντά - ιδρυτή του Αρχείου γεφυριών  Ηπειρώτικων και 
προέδρου του ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ: <<Ο πάππος µου λεγόταν Αντώνης Κωνσταντώνης και το έκανε µετά 
Κωνσταντινίδης. Ήταν µάστορας καλός. Είχε συνεργεία πολλά, ταξίδευε και δούλευε, πάντα µέσα στην 
περιοχή µας γύρω από τα Γιάννενα. Μόνο µια φορά  πήγε έξω και δούλεψε. Ήταν σε µια γέφυρα κάτω 
στο Αυλάκι στον Ασπροπόταµο. Ήταν εκεί και ο πατέρας µου ∆ηµήτρης που δούλευε, µικρό παιδάκι. 
Εκεί δούλεψαν µαζί µε τους Κυρκαίους. Είχε το Χρήστο  τον Κύρκο, αδερφό του Πάνου. Το Χρήστο τον 
είχε κουνιάδο ο παππούς µου. Είχε συνεργείο, παρέα µεγάλη εκεί. Αργότερα πήγε στο Αυλάκι και 
στεφάνωσε, γιατί είχε βαπτίσει εκεί>>
Τα ίδια ακριβώς στοιχεία µας έδωσε πρόσφατα και ο Θεοχάρης Ι. Κύρκος, 86 ετών σήµερα, εγγονός 
του Χρήστου Κωνσταντώνη (αδελφού του Αντώνη) και του Πάνου Κύρκου, οι οποίοι κι αυτοί 
εργάστηκαν στη γέφυρα µαζί µε τον συγχωριανό τους Αντώνη Αντωνίου ή Γιωργαντώνη [1888-
1938] .
Έχουµε τη µαρτυρία του Φάνη Ζαχαράκη από το Νέο Αργύρι  ότι άλλος πρωτοµάστορας, που 
δούλευε στη γέφυρα, αρχηγός µπουλουκιού, και λέγονταν Σιδέρης βάπτισε τον ξάδερφό του Χρήστο 
Ν. Ζαχαράκη. Η συνύπαρξη και η συνεργασία τόσων πολλών οµάδων δεν είναι άσχετη µε την 
παράλληλη κατασκευή της γέφυρας της Τέµπλας. Είναι σίγουρο ότι κάποια µπουλούκια δούλευαν και 
στις δυο γέφυρες. Και το ένα και το άλλο γεφύρι ήταν µεγάλα έργα και απαιτούσαν πολλά εργατικά 
χέρια.  

 
Ο ξακουστός γεφυροποιός Aντώνης

K. Kωνσταντινίδης-Kωνσταντώνης
(1864-1948) µε τον γιό του ∆ηµήτρη

(1887-1972) που δούλεψαν
στη γέφυρα Αυλακίου.

Σκίτσο του Χ. ∆. Κύρκου (1868-1920),
µε βάση τις περιγραφές των απογόνων του .

Εγχάρακτη επιγραφή στο κλειδί της Γέφυρας. Φώτο: ∆. Ταφίλης

Χτούσανε τον κόσµο όλο,
χτούσανε και τα γιοφύρια του!

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ-ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΤΗΛ: 6974087565
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 95 ΓΑΛΑΤΣΙ Τ: 210 2922552
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ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ

Το χτίσιµο της γέφυρας Αυλακίου, ακολούθησε την τεχνική µε την οποία χτίστηκαν όλα τα πέτρινα  γεφύρια στην 
πατρίδα µας. Η µόνη διαφορά είναι ότι έχουµε πλέον, για πρώτη ίσως φορά, τη συνεργασία σπουδαγµένων 
µηχανικών µε λαϊκούς µαστόρους της εποχής. Oι πρώτοι έβαλαν την επιστηµονική κατάρτιση και οι δεύτεροι την 
εµπειρία αιώνων! Παρ’ όλα αυτά όµως έπρεπε να ακολουθηθεί η πεπατηµένη, γιατί η τεχνολογία δε µπορούσε 
ακόµη να φανεί χρήσιµη. Μια οµάδα εργατών ανέλαβε να κόψει από το δάσος τα ξύλα για τον ξυλότυπο, τα 
καλούπια δηλαδή του γεφυριού και τα στηρίγµατά του. Τα έριξαν στο ποτάµι για να τα φέρει στη θέση Τριχιές. 
Εκεί οι υποµονετικοί σαριτζήδες τα µετέτρεψαν σε σανίδια και δοκάρια για να γίνουν τα καλούπια. 
Μετά έστησαν νταµάρι στον κοντινό λόφο της Αγ. Παρασκευής όπου έβγαζαν την πέτρα η οποία ήταν 
ψαµµιτικού τύπου. Το σηµείο εξόρυξης ήταν ψηλά. Από 'κει κυλούσαν τις πέτρες οι οποίες έφταναν σ΄ένα 
επίπεδο µέρος, προσβάσιµο από ανθρώπους και ζώα. Εδώ τις έφτιαχναν οι πελεκάνοι και στη συνέχεια, τα ζώα 
και οι γυναίκες τις µετέφεραν στο χώρο του γεφυριού. Στις ατέλειωτες ώρες της µονότονης εργασίας των 
πελεκάνων, τους  κρατούσαν παρέα µε την κουβέντα τους Αυλακιώτες, Αρδανοβίσιοι και Καταφυλλιώτες άντρες 
που από περιέργεια, κυρίως, επισκέπτονταν το εργοτάξιο. Όπως είναι φυσικό αναπτύχθηκαν φιλίες µεταξύ των 
ντόπιων και των µαστόρων, που επισφραγίστηκαν µε κουµπαριές και άλλες κοινωνικές σχέσεις. Οι πρώτες 
πέτρες µπήκαν στα ακρόβαθρα του γεφυριού. Η αρχή, που είναι το ήµισυ του παντός, έγινε!
Το επόµενο στάδιο ήταν τα θεµέλια στα µεσόβαθρα και στη συνέχεια η κατασκευή των καλουπιών και κυρίως 
των τόξων. Όλο το γεφύρι έγινε πρώτα σε καλούπι. Μπορεί κάποιος να φανταστεί την εντύπωση που έδινε 
στους άτεχνους κατοίκους του Αυλακίου και των γύρω χωριών η πολυσύνθετη και περίτεχνη εικόνα του 
ξυλότυπου. Ήταν κάτι ασύλληπτο γι’ αυτούς! Θαυµασµό όµως προξενεί, µέχρι σήµερα, και ο άριστος βαθµός 
επεξεργασίας της πέτρας σε όλα τα τµήµατα του γεφυριού. ∆υσκολεύεται κάποιος να πιστέψει ότι µπορεί να 
έγιναν από ανθρώπινα χέρια! 
Το υλικό µε το οποίο κόλλησαν τις πέτρες δεν είναι πλήρως εξακριβωµένο. Πάντως είµαστε σε µια εποχή που το 
παραδοσιακό κουρασάνι παραµερίζεται και δοκιµάζονται καινούρια µείγµατα από ηφαιστειακά υλικά, όπως η 
ποζολάνη αλλά και το τσιµέντο που κάνει δυναµικά την εµφάνισή του στα οικοδοµήµατα. Ασβεστοτσι- 
µεντοκονίαµα λοιπόν ή ποζολάνη χρησιµοποιήθηκε για τα τόξα και τα βάθρα και ασβεστοκονίαµα για τα 
τύµπανα, τα µέτωπα και τα στηθαία. Τελευταίο στάδιο ήταν η κατασκευή του καταστρώµατος και των στηθαίων. 
Στο σηµείο αυτό οι τεχνίτες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Η τελευταία σειρά µε τις µονοκόµατες λαξευτές 
πέτρες και την καµπυλωτή ράχη δείχνουν το µεράκι και την υψηλή αισθητική των Ηπειρωτών µαστόρων.
Όταν το καλοκαίρι του 1911 όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το γεφύρι ”ξεράθηκε” έγινε η αποκαθήλωση 
του ξυλότυπου. Το αποτέλεσµα που αποκαλύφτηκε ήταν εκπληκτικό και έπρεπε να γιορταστεί ανάλογα. Όλοι οι 
κάτοικοι  του Αυλακίου και των γειτονικών χωριών συγκεντρώθηκαν και το έριξαν στο γλέντι για µια βδοµάδα 
περίπου µε ψητά και φαγητά που έφεραν πρόθυµα οι ίδιοι. Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη γιατί επιτέλους λύθηκε 
οριστικά ένα χρόνιο πρόβληµα που τους ταλαιπωρούσε µέχρι τώρα.
  
    

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Χρ.  Κωσταντώνης (1883-1933)

Με µέλι το θεµέλιωναν, µε ζάχαρη το χτίζουν
και µε το γάλα το γλυκό, να το καλοµυστρίζουν  Πάνος Κύρκος (1878-1951)

Άλλοι δύο τεχνίτες
που δούλεψαν στη γέφυρα

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 143 | ΓΑΛΑΤΣΙ
TΗΛ.: 211 2163840
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ΟΝΟΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑ
    
∆εν είχαµε καµία πρόθεση ν’ ασχοληθούµε µε τα  αυτονόητα  που, εν προκειµένω, είναι το όνοµα του 
έργου κι αυτό γιατί, από τη στιγµή της κατασκευής του, το γεφύρι έχει το όνοµά του που είναι 
καταχωρηµένο και στις κρατικές υπηρεσίες αλλά κυρίως στη συνείδηση του κόσµου. Κι αυτό είναι 
”ΓΕΦΥΡΑ  ΑΥΛΑΚΙΟΥ”. Επειδή όµως τα τελευταία χρόνια επιχειρείται µε δόλιο τρόπο η παραποίηση  
του ονόµατος σε δήθεν ”γέφυρα  Καταφυλλίου”, είµαστε αναγκασµένοι να τοποθετήσουµε τα 
πράγµατα στη θέση τους.
Ας πάµε λοιπόν πίσω, στα χρόνια κατασκευής του έργου: Τη δηµιουργία γεφυριού απαιτούσαν,  
όπως είπαµε, οι Αυλακιώτες αλλά και οι νοµάδες κτηνοτρόφοι που έπρεπε να περάσουν τον Αχελώο  
µε τα κοπάδια τους. Ενδιαφέρον λοιπόν και ικανοποίηση στο χρόνιο αίτηµά τους δεν έδειξαν οι τότε 
Θεσσαλοί πολιτικοί, αλλά ο Αιτωλοακαρνάνας βουλευτής Νικ. Στράτος, ο οποίος µάλιστα κατάφερε 
να κατασκευαστούν στην εκλογική του περιφέρεια δυο  µεγάλα και ακριβά γεφύρια σε τόση µικρή 
απόσταση το ένα από το άλλο, του Αυλακίου και της Τέµπλας. Η δηµιουργία λοιπόν του γεφυριού 
ήταν επίτευγµα των Αιτωλοακαρνάνων και όχι των κατοίκων των απέναντι χωριών που σήµερα 
προσπαθούν να παραποιήσουν  το όνοµα.
Όταν κατασκευάζονταν ένα γεφύρι, παµπάλαια πρακτική ήταν την ηµέρα των εγκαινίων του να γίνεται 
και η ονοµατοδοσία του. Αν υπήρχε δωρητής, από ευγνωµοσύνη συνήθως, έδιναν στο έργο το όνο 
µά του. ∆ιαφορετικά έδιναν κατά συνήθεια το όνοµα του πλησιέστερου σ’ αυτό τοπωνυµίου, 
νερόµυλου, µοναστηριού ή χωριού. Στο συγκεκριµένο γεφύρι, επειδή δεν υπήρχε δωρητής αλλά 
ήταν κρατικό έργο, δόθηκε από την πρώτη στιγµή και παγιώθηκε µε το πέρασµα των χρόνων το 
όνοµα του πλησιέστερου χωριού, που ήταν η Βερβίτσα [παλιά ονοµασία του Αυλακίου]. Η αρχική 
λοιπόν ονοµασία του γεφυριού ήταν ”ΓΕΦΥΡΑ ΒΕΡΒΙΤΣΑΣ”. Μ’ αυτό το όνοµα καταχωρήθηκε στις 
τεχνικές υπηρεσίες του νοµού Αιτωλοακαρνανίας, στις οποίες ανήκε έως σήµερα που µεταφέρθηκαν  
στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 
Όταν το 1927 µετονοµάστηκε το χωριό σε Αυλάκι, άλλαξε και η ονοµασία σε ”ΓΕΦΥΡΑ 
ΑΥΛΑΚΙΟΥ”. Έτσι το έχουν καταγεγραµµένο όλοι οι οδικοί χάρτες αλλά και η σήµανση της τροχαίας.
Οι σηµερινοί παραποιητές κραδαίνουν ως αποδεικτικό στοιχείο, για τα όψιµα βαφτίσια που 
επιχειρούν, ένα ΦΕΚ  του 1986 µε ψευδή στοιχεία υπογεγραµµένο από κάποιον γραµµατέα του Υπ. 
Πολιτισµού, όπου το γεφύρι ανακηρύσσεται διατηρητέο µνηµείο µε την ονοµασία που οι ίδιοι 
υπέδειξαν και ο αδαής γραφειοκράτης δε µπήκε καν στον κόπο να ελέγξει. Γίνονται όµως 
καταγέλαστοι γιατί το γεφύρι δεν ανήκει στο ν. Καρδίτσας όπως ψευδώς αναφέρουν αλλά στο ν. 
Αιτ/νίας. Τους διαφεύγει όµως και το εξής: Το γεφύρι δεν περίµενε 80 χρόνια να το βαπτίσουν, αυτοί, 
µε την υπογραφή ενός κρατικού υπαλλήλου, αλλά το 1911 όταν κατασκευάστηκε. Παραθέτουµε το 
πραγµατικό ΦΕΚ σχετικά µε το θέµα αυτό µε την υπογραφή της υπουργού Πολιτισµού, η οποία 
ανακηρύσσει τη ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ως διατηρητέο µνηµείο. To βέβαιο είναι ότι τέτοιου είδους 
ενέργειες δηλητηριάζουν, αντί να προάγουν, τις σχέσεις των όµορων χωριών που η γέφυρα, µε την 
παρουσία της προσπάθησε, και το πέτυχε, επί έναν αιώνα τώρα να τις συσφίξει.

Το γιοφύρι το λένε του Αυλακιού. 
∆εν έχει άλλο όνοµα! Καθόλου… 

(απόσπασµα από συνέντευξη

του Κώστα Απ. Μόσχου  στον Σπ. Μαντά -1986)
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ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΘΑΛΕΙΑ  

ΤΑΞΙ 
 ΤΗΛ: 6977475509

6971874626-6971874619

Έγγραφο του Ειρηνοδικείου Βάλτου (18/6/1912) στο οποίο
κατονοµάζεται η ΓΕΦΥΡΑ ΒΕΡΒΙΤΣΑΣ του ∆ήµου Ιδοµένης

(αρχείο Ν.Χ. Τέλωνα)
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το κτίσιµο του γεφυριού κράτησε 4 χρόνια από το 1907 έως το 1911 [για την ακρίβεια 4 εξάµηνα, 
γιατί τα συνεργεία δούλευαν από τις αρχές του Μάη µέχρι περίπου τον Οκτώβρη]. Ο χρόνος, µε 
τα µέσα που υπήρχαν τότε, θεωρείται πολύ ικανοποιητικός για ένα τόσο µεγάλο έργο, 
αποκλειστικά χειροποίητο, µε κατασκευαστικές απαιτήσεις χειρουργικής ακρίβειας, που απέκλειαν 
την περίπτωση του λάθους, γιατί κάτι τέτοιο θα µπορούσε να αποβεί µοιραίο. Το κόστος του 
γεφυριού προϋπολογίστηκε  στις 70.000 δραχµές, αλλά τις ξεπέρασε κατά 5.000 ακόµη γιατί τα 
καλούπια έπεσαν τρεις φορές από τις χειµωνιάτικες κατεβασιές. 
Το αποτέλεσµα ήταν πραγµατικά εντυπωσιακό! Ένα πανέµορφο και τέλειο από αισθητική άποψη 
γεφύρι µήκους 76,50 µέτρων, πλάτους 4,10 µ. και ύψους 14,50 µ. Η κεντρική καµάρα του έχει 
άνοιγµα 24  µέτρα και ύψος 13 µ. µε 8 αψιδόµορφα ανακουφιστικά τόξα εκ των οποίων τα 4 
µεγάλα έχουν πλάτος 5 µ. και ύψος από 8,5 έως 12 µέτρα. Τα 3 τόξα είναι προς το µέρος του 
Βάλτου και τα 5 προς την Καρδίτσα.  
Η πρωτοτυπία που διακρίνει το γεφύρι του Αυλακίου είναι το σχεδόν επίπεδο κατάστρωµά του. 
Το πέρασµα πάνω στη ράχη του, που έχει ωφέλιµο πλάτος 3,20 µ. γίνεται πολύ οµαλά µε µια 
ελαφριά µόνο κλίση από το κέντρο προς τις δύο πλευρές, γεγονός που επετεύχθη τεχνικά γιατί τα 
βοηθητικά τόξα ακουµπούν πάνω σε θεµέλια, κάνοντας το γεφύρι και πιο στέρεο και πιο αντοχικό 
στην υδροστατική πίεση. Η ιδιαιτερότητα αυτή το καθιστά, από τεχνικής απόψεως, µοναδικό γιατί 
δεν εντάσσεται ούτε στα µονότοξα ούτε στα πολύτοξα γεφύρια. Τα ψηλά στηθαία του, ύψους 
1,25 µ. και πλάτους 47 εκατοστών παρέχουν ασφάλεια στους ανθρώπους και στα αυτοκίνητα.
Η πρόβλεψη για τη διέλευση αυτοκινήτων και η αντοχή του έργου σ’ αυτή την απαίτηση, ήταν 
πραγµατική επανάσταση στην τεχνική των γεφυριών, γιατί µέχρι τότε όλες οι γεφυρώσεις 
γίνονταν για πεζούς και ζώα. Όπως αποδείχτηκε οι δυνατότητες του γεφυριού στα βάρη των 
τροχοφόρων ξεπέρασαν κάθε προσδοκία! 

   

Τότε αρχίνισαν να χτίζουν το γιοφύρι.
Μαρµάρωνε κι ανέβαινε, σα νάταν από µολύβι. 
Εγίνηκεν, τελείωσε κι ακόµα είναι θάµα
γιοφύρι πέτρινο τηράς να κρέµεται στο ράµα

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 95 ΓΑΛΑΤΣΙ Τ: 210 2922552

ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 92 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 2232854 • email: cotolina@otenet.gr
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Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΒΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Από το 1911 που εγκαινιάστηκε το γεφύρι, οι µετακινήσεις µεταξύ Βάλτου 
και Αγράφων, πραγµατικά ”ήταν παιχνίδι”, έλεγαν οι γεροντότεροι πριν 
κάποια χρόνια.
Το ανεβοκατέβασµα από και προς τα χειµαδιά γινόταν χωρίς κανένα πλέον 
κίνδυνο για τους τσοπάνηδες και το βιός τους. Όλες τις εποχές, οι  
Αυλακιώτες, άφοβα πλέον περνούσαν, να πάνε τα ρούχα απέναντι στη 
νεροτριβή και στο µαντάνι και φορτωµένοι σιτάρι και καλαµπόκι για να 
αλέσουν στο µύλο του Φώτη Μπλάνη (Γκόλια) και αντίστροφα οι 
Αγραφιώτες έρχονταν ν' αγοράσουν κτηνοτροφικά προϊόντα.
Στην περίοδο της Κατοχής και του εµφυλίου, οι Γερµανοί, ο ελληνικός 
στρατός,  και οι αντιστασιακές δυνάµεις πάτησαν τη γέφυρα Αυλακίου, την 
φρουρούσαν και ήταν αντικείµενο διαµάχης για τις αντίπαλες οµάδες, 
λόγω της στρατηγικής της θέσης. 'Ηταν τότε, Άνοιξη του 1947, που σε 
συµπλοκή  µε τους αντάρτες σκοτώθηκε ο Θανάσης Στάθη Αϋφαντής σε 
ηλικία µόλις 24 χρονών. 
Η δεκαετία του 1970 έφερε αλλαγές στην περιοχή που επηρέασαν και ”τη 
ζωή του γεφυριού”! Τα αυτοκίνητα µπήκαν για τα καλά στη ζωή των 
Ελλήνων, αλλά έλειπαν οι δρόµοι.
Το 1972 αυτοκινητόδροµος χωµάτινος ένωσε το Νέο Αργύρι και τον 
Μεσόπυργο µέσω της γέφυρας Αυλακίου. Σηµαδιακή µέρα για όλα τα 
εµπλεκόµενα χωριά, όταν η µπουλντόζα θα περνούσε πάνω στη γέφυρα. 
Χαρά για τη διάνοιξη του δρόµου, αλλά και αγωνία για την αντοχή του 
γεφυριού! Οι άντρες από τα χωριά συγκεντρώθηκαν στη γέφυρα για την 
υποδοχή του ”θηρίου µε τις ερπύστριες”. Από άγνοια, µάλλον, του 
κινδύνου παρά από σωστή εκτίµηση των δυνατοτήτων του γεφυριού 
αποτολµήθηκε το πέρασµα του µηχανήµατος πάνω στο οδόστρωµα της 
γέφυρας, αν και ζύγιζε πολλούς τόνους. Ο φωτογράφος της περιοχής 
Γιώργος Αλεξ. Ροϊδης, που κατάγονταν από το Αυλάκι, αποθανάτισε τη 
στιγµή µε τους κατοίκους πάνω στη µπουλτόζα. Το µεγάλο καλό, αλλά και 
η κακή αρχή έγινε! Από τότε χιλιάδες φορές κάθε είδους οχήµατα 
ταλαιπωρούν το γεφύρι και δοκιµάζουν τις αντοχές του !

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πάµε παιδιά να πιάσουµε του Άσπρου το γεφύρι. 
Εκεί περνούν οι όµορφες κι όλες οι µαυροµάτες .

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΤΗΛ: 6977950551
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ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Κύλησαν τα χρόνια και µαζί τους κυλούσε ο Αχελώος 
κάτω από το γεφύρι µας, αλλά και πάνω του κυλούσε η 
ζωή των Αυλακιωτών και των Αγραφιωτών.

Η γέφυρα δεχόταν τη δύναµη του Αχελώου στα θεµέλιά 
της και το βάρος των οχηµάτων στις καµάρες της. Η 
ολοένα όµως αυξανόµενη χρήση της από αυτοκίνητα 
και η διέλευση ξένων, προς την περιοχή, ανθρώπων την 
έκαναν ευρύτερα γνωστή όχι µόνο ως δηµόσιο έργο 
που εξυπηρετούσε τις µετακινήσεις, αλλά και ως 
µνηµείο, αξιοθέατο και σηµείο αναφοράς για όλη την 
περιοχή. Καθιερώθηκε ως το τελικό σηµείο της πορείας  
οµάδων ράφτιγκ και καγιάκ που ξεκινούσαν την 
κατάβαση του Αχελώου από τη γέφυρα του Κοράκου.

Το 2011, ακριβώς έναν αιώνα µετά τη δηµιουργία του 
ξεκίνησε νέος κύκλος ζωής για το γεφύρι µας. Μετά τα 
υπέρβαρα τροχοφόρα και φυσικά τη συνεχή πάλη µε 
τον µανιασµένο Αχελώο, ένα νέο πρόβληµα ήρθε να 
προστεθεί. Λίγο νοτιότερα στη θέση ∆αφνοζωνάρα 
κατασκευάστηκε υδροηλεκτρικό φράγµα. Η µικρή 
τεχνητή λίµνη που δηµιουργήθηκε έφτασε ως τη 
γέφυρα. Σήµερα κάτω από τις καµάρες της δεν κυλάει ο 
Αχελώος, αλλά στέκουν ήρεµα τα γαλανά νερά της 
λίµνης Αυλακίου. Αυτό έχει ως συνέπεια το γεφύρι να 
βουλιάζει αρκετούς µήνες µέσα στα νερά της δη- 
µιουργώντας πρόσθετα προβλήµατα στη στατικότητά 
του. Μόνο θετικό σηµείο είναι ότι, στις µέρες µας, η 
πρόσβαση έχει γίνει πολύ εύκολη µε ασφαλτοστρωµένο 
δρόµο από το Αυλάκι κι έτσι είναι επισκέψιµο αξιοθέατο 
για µαθητές, ερευνητές, µελετητές και επισκέπτες.

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πέρασα ΄πο ΄να γιοφύρι
για να πάω στο πανηγύρι
Βρίσκω τσιούπρες που κεντάνε
κι όµορφα που τραγουδάνε

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 95 ΓΑΛΑΤΣΙ - Τ: 210 2922552
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ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Στο διάβα των, σχεδόν, 11 δεκαετιών ζωής της γέφυρας, η δύναµη του ορµητικού  Αχελώου δεν 
την άφησε ανέπαφη. Η φθορά που έχει προκληθεί στις βάσεις των βάθρων της από το νερό και 
τις κρούσεις φερτών υλών και κορµών δέντρων είναι µεγάλη. Επίσης παρατηρείται βλάστηση στα 
στηθαία της και δηµιουργία σταλακτιτών στο εσωράχειο του µεγάλου τόξου της στους αρµούς. 
Αυτό είναι µία ένδειξη διάβρωσης των κονιαµάτων. 

Τρεις φορές µέχρι τώρα ακραία καιρικά φαινόµενα έντονων βροχοπτώσεων δηµιούργησαν στο 
γεφύρι σοβαρά προβλήµατα, κυρίως µε τους κορµούς δέντρων που εγκλωβίστηκαν στις καµάρες 
του αλλά και µε τον τεράστιο όγκο νερού που γέµισε την κοίτη του ποταµού και πέρασε πάνω απ' 
αυτό. Η µια ήταν το 1930 όταν µετά από  πολυήµερες βροχοπτώσεις ο Αχελώος πέρασε πάνω 
από το γεφύρι. Αυτό επαναλήφθηκε το 1971. Το γεφύρι σκεπάστηκε για ώρες από τα νερά και τις 
φερτές ύλες. Όµως κανένας έλεγχος για ζηµιές και φθορές δεν έγινε, παρ’ όλες τις διαµαρτυρίες 
και αναφορές των κατοίκων και του Συλλόγου µας προς τα αρµόδια υπουργεία. ∆υστυχώς το 
2011 για τρίτη φορά το γεφύρι πληµµύρισε. 

Αλλά το µεγάλο χτύπηµα ήρθε, για τέταρτη φορά, την Κυριακή 1/2/2015 όταν το πανελλήνιο µέσα 
από τα ΜΜΕ µάθαινε ότι κατέρρευσε το γεφύρι της Πλάκας και απειλούνταν τα γεφύρια Αυλακίου 
και Τέµπλας. Το Αυλάκι και τα γύρω χωριά δάκρυσαν! Γέροι και νέοι οµολόγησαν ότι ”δεν 
φαντάζονταν τέτοια λύπη για ένα κτίσµα”. Το γεφύρι, απ' αυτή τη φυσική καταστροφή, έχασε 
τµήµατα των στηθαίων του και έπαθε φθορές στο κατάστρωµά του στο οποίο καταστράφηκε το 
στρώµα στεγανοποίησης που είχε. Και στα τύµπανά του όµως παρουσιάστηκαν ρωγµές, οι οποίες 
είναι ανησυχητικές για τη διείσδυση νερού στην τοιχοποιία του. Αυτές είναι µόνο οι ορατές ζηµιές.    

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κοράσι ετραγούδησε απάνω σε γεφύρι
και το γεφύρι εράγισε κι ο ποταµός εστάθη .

ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 92 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 2232854 • email: cotolina@otenet.gr
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Η KΡΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΜΑΣ

1911-2016: Πέρασαν 105 χρόνια ζωής για τη γέφυρα Αυλακίου. Οι ανάγκες των 
κατοίκων, για τις µετακινήσεις τους µε οχήµατα, δυστυχώς δεν τους επέτρεψαν να  
σεβαστούν τις αντοχές της. Οι κρατικές υπηρεσίες από την άλλη δε µερίµνησαν να 
δηµιουργήσουν τη διάδοχη γεφυροποιό κατάσταση που θα ανταποκρίνονταν στις 
νέες απαιτήσεις των καιρών. Έτσι η αιωνόβια πετρογέφυρα βρέθηκε στην ανάγκη να 
σηκώνει φορτία για τα οποία δεν ήταν µελετηµένη και να καταπονείται διαρκώς σε 
τέτοιο βαθµό που να προκαλεί το θαυµασµό, ειδικών και µη, για το πώς αντέχει! Ούτε 
καν για τη  συντήρηση του µνηµείου δε φρόντισαν οι αρµόδιες υπηρεσίες. Η όποια 
µέριµνα εξαντλήθηκε σε τυπικές και ανέξοδες διαδικασίες. Έτσι καταγράφηκε σαν 
µνηµείο στο υπουργείο πολιτισµού και φιγουράρει στην ιστοσελίδα odysseus. 
culture.gr.

Επίσης το 1993 (ΦΕΚ 88/Β) χαρακτηρίσθηκε ιστορικό διατηρητέο µνηµείο και έτσι η 
πολιτεία ”έκανε το καθήκον της”. Το 2008 η Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Αιτωλ/νίας 
εξέδωσε άλµπουµ µε θέµα τα γεφύρια της Αιτ/νίας. Στις σελ 104-5 έχει αφιέρωµα στο 
ΠΕΤΡΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ. Αλλά και στις 17-2-15, µηχανικοί της Υπηρεσίας 
νεώτερων µνηµείων και τεχνικών έργων ∆υτ. Ελλάδας, Πελοπ/σου και Νοτ. Ιονίου 
διενήργησαν αυτοψία στη γέφυρα, εξέδωσαν πόρισµα σχετικό µε τις ζηµιές, µε αρ. πρ. 
Φ10-β/403/ 24-2-15, το οποίο κοινοποιήθηκε στους αρµόδιους φορείς, αλλά καµιά 
κίνηση αποκατάστασης δεν έχει γίνει. 

Ευχής έργο, όµως, θα ήταν να προστατευθεί µε υπευθυνότητα από τα αρµόδια 
υπουργεία και την τοπική Αυτοδιοίκηση και να αναδειχθεί σαν γνήσιο αναπόσπαστο 
κοµµάτι της παράδοσης µας και της ιστορικής µας ταυτότητας, γιατί γεφύρια µπορεί να 
υπάρχουν πολλά στη χώρα µας, γεφύρι όµως µε την τεχνική αρτιότητα που έχει αυτό 
του Αυλακίου δε βρίσκεις εύκολα. Και µόνο απ’ αυτή την άποψη πρέπει να 
αντιµετωπιστεί σαν κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, σαν ένα έργο - καθρέφτης των 
δυνατοτήτων των λαϊκών µαστόρων της χώρας µας.

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Όποιος γκρεµίζει γεφύρι, γκρεµίζει δέκα εκκλησιές.

ΜΟΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ-ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΤΗΛ: 6974087565
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Η ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΣΜΗΜΑ, Η ΓΕΦΥΡΑ ΘΡΥΛΟΣ

Η αξία της γέφυρας είναι ανεκτίµητη, για όλη την περιοχή, γιατί 
χτισµένη, όπως είναι, σε κοµβικό σηµείο συνδέει συγκοινωνιακά τους 
4 νοµούς - Αιτωλ/νίας, Καρδίτσας, Ευρυτανίας και Άρτας. Πολύ δε 
περισσότερο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ύπαρξης των 
Αυλακιωτών. Το πέτρινο γεφύρι µας  έχει γράψει τη δική του ιστορία κι 
έχει συνδέσει το όνοµά του µε την πορεία αυτού του τόπου. Πάνω του 
πέρασαν τέσσερεις γενιές συγχωριανών µας για κάθε είδους 
µετακίνηση: για ταξίδια, για δουλειές, για χαρές, για λύπες.  

Και το γεφύρι µας δεν εξαιρέθηκε από τους θρύλους  και τις δοξασίες 
που πίστευε ο λαός µας για τα ιδιόρρυθµα αυτά κτίσµατα και γενικά για 
τα νερά. Το 1986 ο Κώστας Απ. Μόσχος [1903-1996] διηγήθηκε στο 
Σπύρο Μαντά: <<Τότε που το φκιάκανε, το καλούπι έπεσε τρεις φορές. 
Και ήταν τα ξύλα χοντρά τότε, µε το τσεκούρι, όχι µε το πριόνι που 
βγάζει καδρόνια και σανίδια. Ξύλα ολόκληρα, τέτοια, σαν το κορµό εκεί 
πέρα… 
Λοιπόν, και λέει ένας από τους µαστόρους. Χωρίς να ονοµάσουνε ένα 
όνοµα δεν σταµατάει το καλούπι. Όπως στην Άρτα δηλαδής. Λοιπόν, 
όπως πέρναγε µια γυναίκα την ονόµασαν. Έπρεπε να της πάρουνε τη 
σκιά, να τη τοποθετήσουνε εκεί. Πέρναγε µια γυναικούλα. Αυτή είναι η 
γυναίκα η δική µου, είπε ο πρωτοµάστορας. Σταµάτησε λοιπόν µετά να 
πέφτει το καλούπι…>>

Στο πνεύµα των θρύλων πάντα, ενδιαφέρον έχουν µερικά έθιµα που 
καθιερώθηκαν και τα τηρούσαν και οι δικοί µας. Για παράδειγµα αν ένα 
συµπεθεριακό έφτανε στο γεφύρι οι οργανοπαίχτες σταµατούσαν το 
τραγούδι, όλοι ξεπέζευαν από τ’ άλογα, και σιωπηλοί περνούσαν 
απέναντι. Αλλιώς το στοιχειό της γέφυρας, θα παράταγε το κράτηµα, θ’ 
άρχιζε το χορό κι έτσι το γεφύρι θα έπεφτε. Αν πάνω στο γεφύρι 
συναντιούνταν δυο συµπεθεριακά, οι νύφες αντάλλασσαν ένα 
προσωπικό τους αντικείµενο π.χ. τσιµπιδάκι από τα µαλλιά τους.

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1986. Στο γεφύρι του Αυλακιού ο Σπύρος Μαντάς µε τον Κώστα Μόσχο.

Να γένω γης να µε πατάς, γιοφύρι να διαβαίνεις.
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Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

Η ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ, καµαρωτός αναβάτης του Αχελώου, τέχνης 
πέρασµα, σηµάδι αυθεντικής γοητείας µέσα στο χρόνο, στέκει επιβλητική 
και περιµένει. Μπορεί να είναι εγκαταλειµµένη από τις Κρατικές αρχές, όχι 
όµως και από τους κατοίκους γιατί αποτελεί σηµείο αναφοράς µιας 
περασµένης εποχής, όταν στα αδιέξοδα της φύσης και στις επιτακτικές 
ανάγκες των ανθρώπων ερχόταν να δώσει λύση η εµπειρία και η τέχνη των 
απλών µαστόρων.
Πρέπει να αναδειχθεί και να διασωθεί. Επιβάλλεται η επισκευή της και η 
συντήρησή της για να συνεχίσει να είναι οδοιπόρος µακρινών εποχών και 
να φανερώνει το σπουδαίο έργο συνεύρεσης του Βάλτου και των 
Αγράφων. Βέβαια η µόνη σίγουρη και “αειφορική λύση” στο πρόβληµα, όχι 
µόνο της γέφυρας Αυλακίου, αλλά και της γειτονικής Τέµπλας, είναι η 
κατασκευή νέας σύγχρονης γέφυρας στον Αχελώο για το πέρασµα 
ανάµεσα σε Αιτωλ/νία µε Καρδίτσα και Ευρυτανία.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυλακιωτών Αιτωλ/νίας, οι Αυλακιώτες και όλοι 
οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, θ’ αγωνισθούν για να σωθεί η γέφυρα 
Αυλακίου. Είναι µνηµείο της λαϊκής µας αρχιτεκτονικής, υπερφορτωµένο 
όχι µόνο από τα σύγχρονα τροχοφόρα, αλλά από τις µικρές και µεγάλες 
στιγµές της τοπικής µας ιστορίας, ζωντανή πλευρά της παράδοσης και της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Όσοι το περπατούν, ακουµπούν το χέρι 
τους στις πέτρες, σαν ένα χαιρετισµό στους πρωτοµάστορες και σαν 
µνηµόσυνο σ’ αυτούς και τους βοηθούς τους που έσωσαν µε το έργο τους 
πολλές ψυχές απ’ τις κατεβασιές του Ασπροπόταµου.  
Στην ”καρδιά  της γέφυρας Αυλακίου”,  είναι κλεισµένες οι αναµνήσεις 
στο διάβα του χρόνου, οι ανάγκες επικοινωνίας των Αυλακιωτών και 
Αγραφιωτών που γεφυρώθηκαν το 1911, αλλά και η µοναδική τέχνη 
των Τζουµερκιωτών µαστόρων που µε τα ροζιασµένα χέρια τους και την 
αριστουργηµατική τους επιδεξιότητα µας χάρισαν ένα πραγµατικό έργο 
τέχνης!

Η ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Εγώ θα πάω να τη βρω, κι αν βρέξει κι αν χιονίσει
κι αν κατεβάσει ο ποταµός και σύρουν τα λαγκάδια

κάνω το δακτυλίδι µου γιοφύρι και διαβαίνω!
.
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