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ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ …ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ 
ΓΕΦΥΡΙΑ 

 
 
Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της 
Ελλάδας ήταν προϊόντα της διαρκούς 
αλληλεπίδρασης της καλλιτεχνικής 
έμπνευσης του ανθρώπου με την 
ανέγγιχτη ομορφιά της μητέρας φύσης. 
 Η απόλυτη ένταξη των γεφυριών στο 
φυσικό περιβάλλον οδήγησε τον 
πρωτοπόρο μελετητή τους, κ. Σπύρο 
Μαντά,  να δηλώσει ότι οι άνθρωποι, 
για να καλύψουν μια επιτακτική 

ανάγκη τους, αυτήν της επικοινωνίας, αναγκάστηκαν να προεκτείνουν την ίδια 
τη φύση, χτίζοντας αυτά τα αριστουργήματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής σε 
πλήρη αρμονία με το φυσικό τοπίο. 

 Αυτοί οι αυτοδίδακτοι λαϊκοί αρχιτέκτονες εμπνέονταν 
από τη ρήση ότι ο πρώτος γεφυροποιός είναι η ίδια η φύση 
και έτσι ακολουθούσαν τους κανόνες, που η ίδια η φύση 
υπαγόρευε. Είχαν εμπειρικές γνώσεις σχετικά με την 
ποιότητα, την αντοχή, την οικονομία, την ανακύκλωση, 
την επαναχρησιμοποίηση αλλά και την αισθητική των 
δομικών υλικών, προσδίνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο έναν 
ιδιαίτερα οικολογικό χαρακτήρα στις κατασκευές τους.  
Η σπουδαιότητα του έργου και οι μεγάλες δυσκολίες μιας 

τέτοιας κατασκευής οδήγησαν 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, ώστε σήμερα 
να μην υπάρχει ούτε ένας «γεφυράς» ή 
«κιοπρουλής», όπως χαρακτηριστικά 
ονομαζόταν ο λαϊκός και σχεδόν πάντοτε 
αγράμματος γεφυροποιός. Οι πέτρινες τοξωτές 
κατασκευές έχουν χαρακτηριστεί από τους 
ειδικευμένους επιστήμονες ως μια από τις 
μεγαλύτερες ανακαλύψεις της αρχιτεκτονικής 
για τον προβιομηχανικό άνθρωπο και ως τον 
πρώτο μεγάλο σταθμό στην εξελικτική πορεία 
της παγκόσμιας γεφυροποιίας. 
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Επιλέξαμε λοιπόν, τα πέτρινα γεφύρια ως θέμα της εργασίας της 
περιβαλλοντικής μας ομάδας, επειδή θεωρούμε ότι  το πλήθος των εμπειριών και 
των γνώσεων, που σχετίζονται με την κατασκευή των γεφυριών  και 
αποκτήθηκαν με την πάροδο αιώνων θα τα απολέσουμε  μέσα σε λίγα χρόνια,  αν 
δεν τα μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. 

Παρακινημένοι απ’ αυτά 
τα κίνητρα, τα μέλη της 
Περιβαλλοντικής ομάδας 
του σχολείου μας 
ερεύνησαν τα πέτρινα 
γεφύρια της Θεσσαλίας και 
αξιόλογα γεφύρια του 
υπόλοιπου ελλαδικού 
χώρου.  
Όλοι μαζί επισκεφτήκαμε 
την περιοχή της Κόνιτσας 
και τα Ζαγοροχώρια και 
είχαμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε από κοντά τα μοναδικά γεφύρια της Ηπείρου. Δημιουργήσαμε ένα 
ντοκιμαντέρ με όλα όσα εμείς μάθαμε και βιώσαμε κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς 
και το παρουσιάσαμε στο ευρύ κοινό την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 στο αμφιθέατρο 
της Δημόσιας Κεντρικής βιβλιοθήκης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ». 
                                                         
 
 
 
                                                           Η συντονίστρια της Περιβαλλοντικής ομάδας 
                                                                                  Βασιλείου Όλγα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια 
Όσα άντεξαν στα ορμητικά νερά 
και στο χρόνο στέκονται μάρτυρες 
της ιστορίας και του πολιτισμού 
αυτού του τόπου. 
Η ανάγκη της επικοινωνίας και 
της μεταφοράς των αγαθών 
οδήγησε τους ανθρώπους στην 
κατασκευή των γεφυριών. 
Χρησιμοποιώντας τη γέφυρα, ο 
άνθρωπος μπόρεσε να σταθεί και 
να διαβεί με αισθητή ασφάλεια 

πάνω από τα ορμητικά νερά των ποταμών. 
Οι αυξανόμενες συγκοινωνιακές ανάγκες και η απαίτηση για γεφύρωση όλο και 
μεγαλύτερων ποταμών με κατασκευές που θα αντέχουν στις περιβαλλοντικές 
επιδράσεις και στα μεγάλα φορτία οδήγησε στην κατασκευή των πέτρινων 
τοξωτών γεφυριών. Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι η τεχνολογική αυτή 
κατάκτηση ήταν ένα ποιοτικό ξετίναγμα του ανθρώπινου μυαλού, που προήλθε 
από την εμπειρική συσσωρευμένη γνώση πολλών γενιών μαστόρων. 
Οι λαϊκοί μάστορες αξιοποιούσαν τους 
φυσικούς νόμους και συναρμολογούσαν 
μικρές αλλά γερές πέτρες με μια ειδική 
τεχνική, για να δώσουν στο γεφύρι το 
κατάλληλο τοξοειδές σχήμα μέσα στο 
κατακόρυφο επίπεδο. Φυσικά, ο έμπειρος 
μάστορας της πέτρα είχε ήδη 
χρησιμοποιήσει το τόξο σε άλλες 
κατασκευές, γνώριζε καλά ο Ηπειρώτης 
τεχνίτης τις κατασκευές με καμάρες και με τόξα ημικύκλια ή τεταρτοκύκλια, 
γνώριζε να τοποθετεί τον κατακόρυφο άξονα και να δίνει απόλυτη συμμετρία 
στην κατασκευή του. Όμως, το τόξο, για τον Ηπειρώτη μάστορα, στάθηκε μια 
δύσκολη και επίπονη κατάκτηση, καρπός μακροχρόνιας άσκησης και εμπειρίας. 
Χρησιμοποιήθηκε σε πολλές κατασκευές, δίνοντας λύση σε τεχνικά, αλλά 
ταυτόχρονα και σε αισθητικά προβλήματα. 
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Ιστορική αναδρομή 
Οι πρώτες γενιές των ανθρώπων  για τη διάβαση των ποταμών κατασκεύασαν 
γεφύρια χρησιμοποιώντας κορμούς δέντρων και μεγάλες πέτρινες πλάκες. 
Στην Ελλάδα  οι πρώτες γέφυρες φέρεται ότι κατασκευάστηκαν κατά την 
προϊστορική εποχή στην Κρήτη και αποτελούνταν από πέτρινα βάθρα που 
συνδέονταν με ξύλινους δοκούς ή με πέτρινες πλάκες. 

Το 1500 π. Χ. κατασκευάστηκαν στις 
Μυκήνες γέφυρες με εκφορικό σύστημα 
κατασκευής. Η κάλυψη δηλαδή των 
ανοιγμάτων γινόταν με λίθους  και 
κάθε ανώτερη στρώση προεξείχε της 
κατώτερης, δημιουργώντας προβόλους.    
Η γεφυροποιία εξελίσσεται με τους 
Ρωμαίους μηχανικούς, οι οποίοι πρώτοι 
κατανόησαν και ανέπτυξαν από το 2ο 
αι. π.Χ. τις δυνατότητες του γνήσιου 

ημικυκλικού τόξου και της θολοδομίας. 
 Εκτός από τις τοξωτές γέφυρες οι 
Ρωμαίοι και αργότερα οι Βυζαντινοί 
κατασκεύασαν υδατογέφυρες για την 
υδροδότηση των πόλεων. Στα χρόνια 
του Ιουστινιανού, για την ύδρευση της 
Κωνσταντινούπολης κατασκευάστηκε 
μια υδατογέφυρα με μήκος 240μ. και 
ύψος 33μ.!                                                                                                                   
Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα η λαϊκή 
τέχνη της κατασκευής πέτρινων 

τοξωτών γεφυριών φτάνει στο απόγειο της με λεπτά τόξα, ανθεκτικά βάθρα, 
οικονομία υλικών, αξεπέραστη αντοχή και υψηλή αισθητική. 
 
 

Επιλογή τοποθεσίας 
Τον πιο καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της τοποθεσίας του γεφυριού έπαιζε η 
μορφολογία του εδάφους. Ο πρωτομάστορας αναζητούσε ένα βραχώδες στένωμα 
του ποταμού με γερούς βράχους στις όχθες για να στηρίξει με ασφάλεια τα 
ακρόβαθρα. Οι πολύπειροι λαϊκοί γεφυροποιοί γνώριζαν ότι όσο μικρότερη η 
καμάρα, τόσο πιο στέρεο το γεφύρι και τόσο μικρότερο το κόστος κατασκευής. 
Επομένως, η επιλογή της θέσης του γεφυριού ήταν σπουδαιότερη από τη χάραξη 
του δρόμου ή του μονοπατιού. 
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Μορφολογικά χαρακτηριστικά των γεφυριών 

Ως προς τη μορφολογία τους, τα πέτρινα γεφύρια είναι μονότοξα ή πολύτοξα. Τα 
περισσότερα μονότοξα κατασκευάστηκαν σε ορεινές περιοχές, μια που εκεί τα 
ποτάμια έχουν μικρό πλάτος. Αντίθετα, τα πολύτοξα χτίστηκαν σε πεδινές ή 
ημιορεινές περιοχές, όπου τα ποτάμια φτάνουν στο μέγιστο πλάτος τους.        
Επειδή η Ελλάδα είναι κατεξοχήν ορεινή χώρα, τα περισσότερα γεφύρια της 
είναι μονότοξα και βρίσκονται σε ορεινές περιοχές. 
Το επιβλητικό μέγεθος των γεφυριών εμπνέει ένα αίσθημα ασφάλειας, όμως ο 
κίνδυνος της πτώσης του διαβάτη κατά τη διέλευση του γεφυριού ήταν μεγάλος. 
Αυτό οφειλόταν  στη σφοδρότητα του ανέμου, στο στενό κατάστρωμα του 
γεφυριού, που αρκετές φορές περιοριζόταν στα δύο μέτρα ή στο ύψος του 
πέτρινου τόξου του γεφυριού, που είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη κλίση και 
επομένως την ολισθηρότητα του καλντεριμιού.  

Γι’ αυτό το λόγο και σε πολλά 
γεφύρια υπήρχε ένα μικρό 
καμπανάκι, που προειδοποιούσε 
τους περαστικούς για τους 
κινδύνους της διέλευσης. «Όταν 
εσήμαινε το κουδούνι κανείς δεν 
ανέβαινε στο γιοφύρι κι όσοι 
είχαν ανέβει ετάχυναν το βήμα 
να περάσουν.» 
Γενικότερα, τα γεφύρια που 
υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο 

είναι απλά και απέριττα, δίχως επιπρόσθετες διακοσμήσεις. Τα λιγοστά 
διακοσμητικά στοιχεία που υπάρχουν αφορούν οικοδομικές επιγραφές με 
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χρονολογίες κτίσης ή ανακαίνισης ή ονόματα χορηγών και σπανιότατα των 
μαστόρων.  
 

Παρακείμενα κτίσματα ... 
Αρκετά γεφύρια ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα, γιατί δε στέκουν μόνα τους στην 
ερημιά της ελληνικής υπαίθρου. Τα γεφύρια αυτά πλαισιώνονται με ένα 
εικονοστάσι, ένα ξωκλήσι, μια κρήνη, ένα νερόμυλο, ένα χάνι και σπανιότερα με 
ένα φυλάκιο, τη λεγόμενη κούλια. 
 

Υλικά κατασκευής 
Βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή των γεφυριών ήταν ο σχιστόλιθος που 
αφθονεί στην Ελλάδα, ενώ για συνδετική ύλη χρησιμοποιούσαν ένα είδος 
ασβεστοκονιάματος, το «κουρασάνι». Αυτό το έφτιαχναν οι ίδιοι οι μάστορες και 
αποτελούνταν από ένα μίγμα τριμμένου κεραμιδιού, σβησμένου ασβέστη, 
ελαφρόπετρας, χώματος, νερού και ξερών χόρτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, 
έριχναν μέσα στο μίγμα ασπράδια αυγών και μαλλιά ζώων, για να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα του 
 

Χρηματοδότες 
Τα πέτρινα γεφύρια είχαν πολύ 
υψηλό κόστος κατασκευής και γι’ 
αυτό τη χρηματοδότηση του έργου 
την αναλάμβανε είτε ένα ή 
περισσότερα γειτονικά χωριά είτε 
κάποιοι μεμονωμένοι χορηγοί. Στη 
δεύτερη περίπτωση ως ηθική 
ανταμοιβή προς το χορηγό αυτόν, το 
γεφύρι έπαιρνε το όνομα του.                                
Οι άνθρωποι που μπορούσαν να 
γίνουν χορηγοί και να αναλάβουν 

ένα τόσο ακριβό κατασκευαστικό έργο, ήταν συνήθως  Έλληνες που είχαν 
πλουτίσει στον τόπο τους ή στο εξωτερικό από το εμπόριο, ή την κτηνοτροφία. 
Αρκετές φορές ο χρηματοδότης ήταν ο ιδιοκτήτης του παρακείμενου μύλου, αφού 
ο μύλος του θα γινόταν προσβάσιμος σε κατοίκους και από τις δύο όχθες του 
ποταμού. Επίσης, κάποιες φορές, είτε ένας κλέφτης ή αρματολός, είτε ένα 
θρησκευτικό πρόσωπο, καλόγερος ή παπάς, αναλάμβανε εξ ολοκλήρου τα έξοδα 
της κατασκευής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κληρικού-χορηγού υπήρξε ο 
Βησσαρίων (1490-1540), ο οποίος διετέλεσε Μητροπολίτης Λάρισας  και μέσα σε  
15 περίπου χρόνια χρηματοδότησε τρία πολύ σημαντικά γεφύρια στο νομό 
Τρικάλων: το γεφύρι του Κοράκου στον Αχελώο, της Πόρτας στον Πορταϊκό και 
της Σαρακίνας στον Πηνειό. Τέλος, αρκετές φορές ο χορηγός ήταν ένας Τούρκος 
αξιωματούχος, όπως ο Καμπέρ Αγάς στα Ιωάννινα ή ο Αζίζ Αγάς στα Γρεβενά. 
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Η οργάνωση των μαστόρων σε μπουλούκια 

Οι μάστορες ήταν 
οργανωμένοι σε ομάδες ή 
μπουλούκια ή νταϊφάδες και 
όργωναν τη Βαλκανική 
χτίζοντας  αρχοντικά, βρύσες, 
εκκλησίες, καμπαναριά και 
γεφύρια. Ο επικεφαλής ήταν 
ο πρωτομάστορας, που 
κατεύθυνε όλη την ομάδα. Η 
ομάδα περιελάμβανε πολλές 
ειδικότητες: χτίστες, 
νταμαρτζήδες, λασπιτζήδες, 

πελεκάνους, ξυλογλύπτες και πολλά μικρά παιδιά, τα τσιράκια. Με την πάροδο 
του χρόνου δημιουργήθηκαν ειδικευμένες ομάδες τεχνιτών που ασχολούνταν 
αποκλειστικά με την κατασκευή γεφυριών. Ήταν οι λεγόμενοι κιοπρουλήδες. Οι 
πιο ξακουστοί κατάγονταν από τα μαστοροχώρια γύρω από το όρος Γράμμος και 
τον ποταμό Σαραντάπορο, τα Τζουμέρκα και τη Δυτική Μακεδονία.     
Αυτές οι ομάδες ήταν εποχιακές. Διαρκούσαν από την άνοιξη ως το χειμώνα, που 
τελείωνε λόγω καιρού και η εργασία τους, για να οργανωθούν ξανά την επόμενη 
άνοιξη. Δεν υπήρχαν γραπτές συμβάσεις εργασίας, διότι οι περισσότεροι ήταν 
αγράμματοι. Συμβόλαιο ήταν ο λόγος του πρωτομάστορα.  
Στα τέλη του χειμώνα, τα μπουλούκια των μαστόρων ετοιμάζονταν να φύγουν 
για τα ξένα. Η μέρα για την αναχώρηση ήταν η Τετάρτη μετά την Καθαρά 
Δευτέρα ή αργότερα κοντά στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Όλο το καλοκαίρι 
δούλευαν σκληρά στη μαύρη ξενιτιά και αφού ολοκλήρωναν τις 
προσυμφωνημένες εργασίες, έπαιρναν το δρόμο της επιστροφής αργά το 
φθινόπωρο κοντά στην εορτή του Αγίου Δημητρίου.  
Οι πυρετώδεις προετοιμασίες για την αναχώρηση του μάστορα είχαν αρχίσει από 
πολλές μέρες πριν. Η νοικοκυρά και οι άλλες γυναίκες του σπιτιού είχαν επιδοθεί 
στις ετοιμασίες αφενός για το λιγοστό ρουχισμό που θα ’παιρνε ο μάστορας μαζί 
του και αφετέρου για το αποχαιρετιστήριο τραπέζι με τη φασολάδα και τη 
ριζόπιτα. Ο παπάς είχε ήδη ενημερωθεί για τα σπίτια που θα έπρεπε να 
ευλογήσει και όλοι οι συγγενείς ήταν από νωρίς όρθιοι, για να συμμετάσχουν στο 
τραπέζι για το καλό ξεπροβόδισμα του μπουλουκιού. Για το μάστορα, έβαζαν 
στην πόρτα ένα κλωνάρι κρανιάς μέσα σ’ ένα γκιούμι και δίπλα το θυμιατό. 
Μόλις ο μάστορας έφτανε στην πόρτα, κλωτσούσε το γκιούμι, ώστε έτσι γρήγορα 
που χύνεται το νερό, να γυρίσει κι αυτός γρήγορα. Την κρανιά την έβαζαν, για 
να μείνει γερός σαν την κρανιά στη ξενιτιά και το θυμιατό, για να φύγουν οι 
δαίμονες-εμπόδια από το δρόμο του. 
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Η αξία της τέχνης τους και ο θαυμασμός για τα πέτρινα κομψοτεχνήματα 
σύντομα πέρασαν έξω απ’ τα όρια της Βαλκανικής και γι’ αυτό συναντάμε 
Έλληνες μάστορες της πέτρας στα παράλια της Τουρκίας, στην 
Κωνσταντινούπολη, στη Γαλλία, στη Ρωσία, στην Περσία, στην Αίγυπτο, στο 
Σουδάν,  και στις Η.Π.Α. 



Περιβαλλοντική ομάδα 
Σελίδα 10 

 

ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 
Στη Θεσσαλία τα πέτρινα γεφύρια άρχισαν να αντικαθιστούν τα παλιότερα 
ξύλινα από το 18ο αι., καθώς ο γενικότερος οικοδομικός οργασμός της εποχής 
εκείνης ήταν αποτέλεσμα οικονομικής και πολιτιστικής άνθησης. 
Η υπερβολική ζήτηση τεχνιτών την εποχή εκείνη, καλύφθηκε αρχικώς από 
ηπειρώτες, που έφθασαν εδώ με τις πολύ καλά οργανωμένες συντροφιές τους. Οι 
ηπειρώτες χτίζοντας εκκλησιές, αρχοντικά, καμπαναριά και γεφύρια, άρχισαν 
να γοητεύονται από τον πιο άνετο τρόπο ζωής, αλλά και από τα ημερότερα 
τοπία, συγκριτικά με της πατρίδας τους και γι’ αυτό παντρεύτηκαν ντόπιες και 
πολιτογραφήθηκαν Θεσσαλοί και κυρίως Πηλιορίτες. Έτσι οργανώθηκαν μεικτές 
ομάδες αποτελούμενες από Ηπειρώτες και από Θεσσαλούς, που συνέχισαν στα 
βήματα και στην τεχνοτροπία των πρώτων. 
Δυστυχώς, τα δύο ίσως πιο αξιόλογα γεφύρια του θεσσαλικού χώρου, δεν 
υπάρχουν σήμερα, το εννιάτοξο γεφύρι της Λάρισας και το μεγαλύτερο μονότοξο 
γεφύρι του ελληνικού χώρου, το γεφύρι του Κοράκου στον Ασπροπόταμο. 
Ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος και τα επακόλουθά του, στέρησαν το θεσσαλικό χώρο, 
από τα δύο αυτά λαμπρά δείγματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 
 

ΓΕΦΥΡΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

Η γέφυρα του Πηνειού 
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Μαζί με τον ποταμό Πηνειό και την εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου η γέφυρα της 
Λάρισας αποτελούσε το σύμβολο της πόλης. Θεωρείται βυζαντινό κτίσμα και 
υμνήθηκε απ’ όλους τους περιηγητές των προηγούμενων αιώνων. Το γεφύρι 
φέρεται ότι κατασκευάστηκε από τον ίδιο πρωτομάστορα με το γεφύρι της 
Αλαμάνας  του Σπερχειού και του Ενιπέα Φαρσάλων πριν από τον 13ο αιώνα. 
Όλοι σχεδόν οι περιηγητές και ταξιδιώτες που πέρασαν από την πόλη της 
Λάρισας καθώς και χαράκτες που απεικόνισαν τη γέφυρα, ανέφεραν διαφορετικό 
αριθμό τόξων, που κυμαίνονταν από 9 μέχρι και 24, ίσως επειδή μπέρδευαν τα 
κυρίως ανοίγματα που ήταν 9 με τα ανακουφιστικά ανοίγματα που υπήρχαν από 
τους προβόλους των μεσόβαθρων. Το μήκος της ήταν 120μ. περίπου και το 
άνοιγμα 10,5μ. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ληκ, το πλάτος του καταστρώματος 
ήταν τόσο, ώστε να μπορούν να διασταυρωθούν πάνω του δύο άμαξες. Τα 
στηθαία της γέφυρας αρχικά ήταν πέτρινα αλλά αργότερα αντικαταστάθηκαν το 
1886 ύστερα από τη διαπλάτυνση της γέφυρας με προσθήκη πεζοδρομίων. 
Χαρακτηριστικά ήταν τα ανοίγματα της γέφυρας με την οξυγώνια θλάση του 
τόξου στη θέση του κλειδιού. Τα ψαλιδωτά τόξα του μαρτυρούσαν περσική 
επιρροή. Τα 8 μεσόβαθρα της γέφυρας, προστατεύονταν από τριγωνικούς 
προβόλους και είχαν επίσης οξυκόρυφο κλείδωμα του τόξου τους. 
Η γέφυρα ανακαινίστηκε επί Χασάν μπέη 
Μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, το 1886, η γέφυρα 
διαπλατύνθηκε, με προσθήκη πεζοδρομίου και τοποθέτηση μεταλλικών 
στηθαίων. 
 Το ένα της τόξο ανατινάχτηκε τη Μεγάλη εβδομάδα του 1941 από τους 
Βρετανούς κατά την υποχώρησή τους, η καταστροφή όμως της γέφυρας 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του 1944 από τους Γερμανούς κατά τη δική τους 
υποχώρηση. 
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Η γέφυρα του Ομολίου 
 

Πρόκειται για μεγάλο γεφύρι, 
που γεφύρωνε τον Πηνειό και σε 
παλιότερους καιρούς συνέδεε το 
Ομόλιο με τον Πυργετό.  
Η γέφυρα αποτελούνταν από 4 
κύρια ανοίγματα μήκους 15μ. το 
καθένα και ύψος 9μ. περίπου. 
Εκτός των κυρίων ανοιγμάτων, 
στην ευρεία κοίτη του ποταμού, 

υπάρχει μεγάλος αριθμός δευτερευουσών, τα οποία παραλάμβαναν τις 
πλημμυρικές παροχές του ποταμού και λειτουργούσαν ανακουφιστικά.  
Σύμφωνα με μία οικοδομική επιγραφή στην τούρκικη γλώσσα, χτίστηκε το 1726 
από τον Οσμάν Πασά. Οι πέτρινοι όγκοι που χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο 
του γεφυριού, αναφέρεται σε ιστορικές πηγές ότι προέρχονται από τους 
Εληνικούς βωμούς του Μπαμπά, στην περιοχή της Ιτέας, πριν την είσοδο του 
Πηνειού στα Τέμπη.  
Το γεφύρι εξυπηρετούσε τις εμπορικές αλλά και τις καθημερινές ανάγκες της 
περιοχής για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που το 1811, ύστερα από κάποια 
πλημμύρα του Πηνειού, η πίεση του νερού γκρέμισε τμήμα του γεφυριού. Από τα 
τέσσερα μεγάλα ανοίγματα, που αποτελούνταν άντεξαν μόνο τα δύο απ’ αυτά 
από την πλευρά του Πυργετού. Όσο όμως δεν κατάφερε η φύση να καταστρέψει, 
το κατάφερε ο άνθρωπος, αφού και από τα δύο μεγάλα ανοίγματα έμεινε μόνο τα 
ένα, μιας και από το εναπομείναν τμήμα του γεφυριού αποσπάστηκαν οι 
λαξευμένες πέτρες, για να χρησιμεύσουν για την κατασκευή σπιτιών. Σήμερα 
τμήμα του γεφυριού έχει συντηρηθεί. 
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Το γεφύρι της Παπαρίζαινας στο Κόκκινο Νερό 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το πέτρινο γεφύρι της Παπαρίζαινας βρίσκεται κοντά στις πηγές του Κόκκινου  
Νερού. Το γεφύρι συνέδεε παλιά την Καρίτσα με το Κόκκινο Νερό.  
Αποτελεί σπάνια περίπτωση που γεφύρι «χάθηκε μέσα στο πράσινο», αφού ένας 
δασικός δρόμος οδηγεί σ’ αυτό. Το γεφύρι αποτελείται από ένα ημικυκλικό τόξο 
ανοίγματος 13,90μ.  
Χτίστηκε το 1791, όπως αναφέρει και η κτητορική επιγραφή που βρέθηκε στο 
δεξιό τύμπανο του γεφυριού. Αξιοσημείωτο είναι, πως η κτητορική επιγραφή 
αναφέρει ότι το οικοδόμησε η Παπαρίζαινα, για την ψυχική της σωτηρία. 
 
 
 

Το γεφύρι της Ανατολής 
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Πολύ κοντά στην πλατεία του οικισμού της Ανατολής, σε υψόμετρο 950μ, 
βρίσκεται το πέτρινο γεφύρι του χωριού. Έχει γενική επικοινωνία με τα δάση 
του Κισσάβου και πιθανώς με τη Σπηλιά.  
Είναι ένα από τα γνωστότερα πέτρινα γεφύρια στο νομό Λάρισας. Πρόκειται για 
πεζογέφυρα κατασκευασμένη από σχιστόλιθο του Κισσάβου. Το άνοιγμα του 
ημικυκλικού τόξου της είναι 10μ. και το μέγιστο ύψος της 7,10μ. Όπως και για τα 
άλλα γεφύρια του Κισσάβου, ούτε γι αυτό υπάρχουν μαρτυρίες για το χρόνο 
κατασκευής του και θα το κατατάξουμε χρονικά  σαν έργο του τέλους του 18ου 
αιώνα με αρχές του 19ου αιώνα.  
 
 

Το γεφύρι του Αλαμάνου 
 
Στον παλιό δρόμο Αγιάς-Αγιοκάμπου, στη θέση Μεγάλο Ρέμα, συναντάμε το 
πέτρινο μονότοξο γεφύρι του Αλαμάνου. Το ημικυκλικό του τόξο έχει άνοιγμα 
17,20μ. και ύψος 8μ. Κατασκευάστηκε το 1858 από ντόπια ασβεστολιθικά 
πετρώματα, ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Αγιάς με τα παράλια 
του νομού Λάρισας. Πήρε το όνομά του από το χορηγό του, το γιατρό Σπύρο 
Αλαμάνο. 
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ΓΕΦΥΡΙΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 
 

Το γεφύρι της Πόρτας    

 
Το γεφύρι της Πόρτας είναι το δεύτερο σε μέγεθος πέτρινο γεφύρι της Θεσσαλίας. 
Βρίσκεται δυτικά της Πύλης Τρικάλων και δίπλα στον αμαξιτό δρόμο Πύλης-
Ελάτης. Ενώνει τα βουνά Ίταμος και Κόζιακας. Ο ποταμός που το διαρρέει είναι 
ο Πορταϊκός. Μέχρι το 1936 ήταν ο μόνος συνδετικός κρίκος του τρικαλινού 
κάμπου με τα χωριά της περιοχής του Ασπροποτάμου.  
Το γεφύρι αυτό είναι μονότοξο, ημικυκλικής μορφής. Το άνοιγμα του τόξου του 
γεφυριού της Πόρτας φτάνει τα 29μ. και το ύψος του μόλις ξεπερνάει τα 13μ. 
Όσον αφορά το κατάστρωμά του, το μήκος του αντιστοιχεί σε 65μ.  και το πλάτος 
του είναι περίπου 2μ. 
Η γέφυρα χτίστηκε το 1514 από τον τότε μητροπολίτη της Λάρισας, πολιούχο 
των Τρικάλων, της Καλαμπάκας και της Πύλης  Άγιο Βησσαρίωνα (Βησσαρίων 
Β', 1490-1540), ο οποίος χρηματοδότησε και κατασκεύασε με προσωπική του 
πρωτοβουλία και επίβλεψη διάφορα κοινωφελή έργα. Η Πύλη ήταν η γενέτειρα 
του Αγίου. Στη βάση του υπάρχει  εντοιχισμένη   μαρμάρινη επιγραφή  που 
γράφει ότι το ανήγειρε το 1514 ο Άγιος Βησσαρίων.  
Η γέφυρα επισκευάστηκε και αναστυλώθηκε το 1967-68 και το 1983 
επισκευάστηκαν τα βάθρα των στηθαίων του καταστρώματος. Έχει συντηρηθεί 
και διατηρείται σε άριστη κατάσταση.  
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Το γεφύρι της Παλιοκαρυάς 
 

Χτίστηκε ανάμεσα στο 1500-1550, γεφυρώνοντας το ρεύμα της Γκρόπας και  
εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία μεταξύ των χωριών Πύλης-Παλιοκαρυάς-
Μεσοχώρας. Η κτητορική επιγραφή έχει αφαιρεθεί. Το γεφύρι παλαιότερα 
εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία και τον εφοδιασμό με τρόφιμα από τα Τρίκαλα και 
την Πύλη, όλων των χωριών του Ασπροποτάμου.  
Είναι μονότοξο με ημικυκλικό τόξο χτισμένο πάνω σε βραχώδη απόκρημνη 
περιοχή. Χτίστηκε σ’ αυτή τη θέση, επειδή υπάρχει βραχώδες «στένεμα» της 
κοίτης του ποταμού. Το άνοιγμα του τόξου είναι 19μ., χωρίς ανακουφιστικά 
ανοίγματα και το ύψος του 10μ.  
Απέναντί του υπάρχει καλοδιατηρημένο μονοπάτι με κατεύθυνση προς την Πύλη 
που πλέον δεν χρησιμοποιείται. Δίπλα υπήρχε το χάνι του Τσιμπίδα και μερικά 
σπίτια, όλα σήμερα βουλιαγμένα στη λίμνη που δημιούργησε η κατασκευή 
φράγματος το 1975.  
Πίσω του πέφτει καταρράκτης ύψους 12μ. ο οποίος συνεχίζει σ’ έναν μικρότερο 
ύψους 2μ.. Εκπληκτικό φυσικό τοπίο υπάρχει γύρω του.  
Το 2010 έγιναν εργασίες αναπαλαίωσης και συντήρησης του γεφυριού.   
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Το γεφύρι των Ελληνικών η Κορακονησίου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεφυρώνει το ρέμα Αρέντας, 400 μέτρα περίπου, πριν τη συμβολή του με τον 
Αχελώο, στην τοποθεσία «Κορακονήσι». Εξυπηρετούσε την επικοινωνία των 
χωριών Μυροφύλλου και Πολυνερίου με τα Ελληνικά και από εκεί προς 
Μουζάκι, Τρίκαλα, Καρδίτσα.  
Η παράδοση αναφέρει ότι από το γεφύρι περνούσε η αρχαία οδός «Αμβρακία», 
που ένωνε τη Θεσσαλία με την Ήπειρο. Σήμερα το γεφύρι είναι απροσπέλαστο. 
Τα παλιά μονοπάτια, που οδηγούσαν σ’ αυτό, έκλεισαν από διάφορες 
επιχωματώσεις και κατολισθήσεις. 
Το γεφύρι είναι μονότοξο με ημικυκλική μορφή τόξου. Το δεξιό βάθρο του είναι 
θεμελιωμένο σε συμπαγή βράχο και το αριστερό στην κοίτη του ποταμού. Λόγω 
της μορφολογίας του εδάφους, το αριστερό σκέλος της γέφυρας έχει πολύ 
μεγαλύτερη κλίση από το δεξιό. Τα στηθαία είναι εντελώς κατεστραμμένα. 
Υπάρχουν μεμονωμένες «αρκάδες». Για την κατασκευή της γέφυρας έχει 
χρησιμοποιηθεί ψαμμίτης.  
Εντοιχισμένη πλάκα, στο αριστερό τύμπανο του γεφυριού, φέρει χρονολογία 
κατασκευής 1241. Όμως η τεχνοτροπία κατασκευής της  παραπέμπει σε 
μεταγενέστερη χρονολογία. 
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Το γεφύρι Χατζηπέτρου η Νεραϊδοχωρίου 
 

Λίγο έξω από το Νεραϊδοχώρι, στη θέση «Σμίξη» συναντάμε το πέτρινο μονότοξο 
γεφύρι «του Χατζηπέτρου». Στέκει εκεί από το 1750, γεφυρώνοντας το 
Περτουλιώτικο ρέμα.  
Η γέφυρα είναι μονότοξη με ημικυκλικό τόξο. Το αριστερό βάθρο είναι χτισμένο 
πάνω σε βράχους, ενώ το δεξιό σε γαιώδες έδαφος. Έχει άνοιγμα τόξου 17,50μ., 
μήκος 30μ. και ύψος 8μ. από την κοίτη.  
Η διαδρομή, περνώντας πάνω από το γεφύρι, συνεχίζει ακολουθώντας την παλιά 
βλαχόστρατα, το πετρόχτιστο μονοπάτι, το οποίο κατασκευάστηκε επί 
Χατζηπέτρου και χρησιμοποιούσαν για χρόνια οι τσελιγκάδες της περιοχής κατά 
τη μεταφορά των κοπαδιών τους. Η βλαχόστρατα είναι πρόσφατα συντηρημένη, 
ακολουθεί παράλληλη διαδρομή προς το ρέμα «Κόρμπου» και προσφέρει 
εντυπωσιακή θέα προς αυτό και τις γύρω ελατοσκέπαστες πλαγιές. 
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Το γεφύρι της Ανθούσας 
 

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Ανθούσα και γεφυρώνει το ρέμα «Λεπενίτσης» 
που χύνεται στον Ασπροπόταμο. Το γεφύρι εξυπηρετούσε την επικοινωνία των 
κατοίκων της Ανθούσας με τ’ άλλα χωριά της περιοχής Ασπροποτάμου.  
Το γεφύρι είναι μονότοξο με ημικυκλικό τόξο, και έχει άνοιγμα τόξου 7,30μ. και 
ύψος 4,00μ. Δίπλα στο γεφύρι έχει κατασκευαστεί πέτρινος τοίχος αντιστήριξης 
του δρόμου. Το γεφύρι είναι κατασκευασμένο από ασβεστολιθικές πέτρες, τα 
διαζώματα με πεληκητές πέτρες, ενώ το υπόλοιπο τμήμα από αργολιθοδομή.  
Η ύπαρξη τριών μεταλλικών ελκυστήρων μαρτυρεί ότι το γεφύρι χτίστηκε μετά 
το πρώτο ήμισυ του 18ου αιώνα.  
 

 
 
 
 
 

Η γέφυρα της Κρανιάς Ασπροποτάμου 
 

Βρίσκεται στην είσοδο της φημισμένης  Κρανιάς Ασπροποτάμου στα ορεινά του 
Νομού Τρικάλων και χρονολογείται στο 1860. Γεφυρώνει τον ποταμό 
«Κρανιώτικο», παραπόταμο του Ασπροπόταμου. Παλιότερα, συνέδεε τις δύο 
συνοικίες του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Παρασκευής. Στην όχθη, υπήρχε 
πέτρινο μονοπάτι που τη συνέδεε με την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Το 
γεφύρι φέρει και το όνομα «Κατούνα» από παλιά παρακείμενη ομώνυμη βρύση. 
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Η γέφυρα είναι μονότοξη με ημικυκλικό τόξο με άνοιγμα 15μ. και ύψος 6,00μ. Το 
υλικό κατασκευής του γεφυριού είναι ο ψαμμίτης. Τα τύμπανα είναι χτισμένα 
από αργολιθοδομή, τα διαζώματα από λαξευτές πέτρες και το εσωρράχιο από 
λιθοδομή μορφής οριζόντιων αρμών. 
Πριν από το 1900 έγινε γενική συντήρηση του γεφυριού, με πρωτομάστορα τον 
Σκούφια από το χωριό Βούρμπιανη Ιωαννίνων. Η γέφυρα συντηρήθηκε ξανά το 
2008 με ευθύνη της Νομαρχίας Τρικάλων. 
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Το γεφύρι της Σαρακίνας 
 

Η εξάτοξη γέφυρα της Πέτρας στη Σαρακίνα Τρικάλων γεφυρώνει τον Πηνειό 
ποταμό ανάμεσα στα χωριά Σαρακίνα και Διάβα. Συνέδεε τα χωριά του Κόζιακα 
με την Καλαμπάκα. 
Το γεφύρι ήταν εξάτοξο, με τρία ανακουφιστικά ανοίγματα σε κάθε κεντρικό 
μεσόβαθρό του και δύο σε κάθε ακραίο. Το συνολικό μήκος του είναι 120μ. 
περίπου. Στις αρχές του 19ου αιώνα κατέρρευσε ένα μεσόβαθρο και δύο τόξα, τα 
οποία αντικαταστάθηκαν με ξύλινους φορείς αρχικά και τσιμεντένιες πλάκες 
αργότερα. Με σκυρόδεμα επίσης επικαλύφτηκε και το κατάστρωμα της γέφυρας, 
το οποίο διαπλατύνθηκε κατά 2μ.. Χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα ως οδική 
γέφυρα.  
Το γεφύρι χτίστηκε από τον Άγιο Βησσαρίωνα το 1520 και είναι ένα σημαντικό 
μνημείο της  αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, η πιο αξιόλογη πολύτοξη γέφυρα στο 
νομό Τρικάλων.  
Την επισκευή της γέφυρας όταν κατέρρευσε το δεύτερο μεσόβαθρο ανέλαβε ο 
πρωτομάστορας Κώστας Γκέκας. 
 Η γέφυρα συνδέεται επίσης με την ιστορική μάχη της 7ης Απριλίου 1878, όπου 
τα επαναστατικά σώματα των οπλαρχηγών Δ. Κουκουράβα, Β. Χοστέβα και Ν. 
Πασχάλη νίκησαν τουρκικό σώμα πάνω και γύρω από το γεφύρι, όπου 9 
Τούρκοι σκοτώθηκαν και αρκετοί πνίγηκαν. 
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Η γέφυρα της Καπαριάς στο Χαλίκι 
 

Βρίσκεται στη δυτική άκρη του χωριού Χαλίκι και γεφυρώνει το ρέμα 
«Καπαριάς» που πηγάζει από την τοποθεσία «Βερλίγκα» του όρους «Περιστέρι». 
Εξυπηρετεί τη διάβαση των κατοίκων προς την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου η 
οποία είναι χτισμένη λίγο έξω από το  χωριό.  
Το γεφύρι χτίστηκε τον 18 αιώνα, αφού τότε χτίστηκε και η εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου την οποία εξυπηρετούσε. 
Το γεφύρι είναι μονότοξο με ημικυκλικό τόξο, θεμελιωμένο πάνω σε βράχο και 
έχει άνοιγμα τόξου 6,85μ. και ύψος 6μ. Είναι κατασκευασμένο από 
ασβεστολιθικές πέτρες, τα διαζώματα με πελεκητές, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του 
από αργολιθοδομή. 
Συντηρήθηκε και επισκευάστηκε το 1991. Υπάρχει πρόσβαση και από τον 
τσιμεντόδρομο πριν το χωριό.  
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Το γεφύρι Μιχαλάκη Φίλου στο Χαλίκι 
 

 Γεφυρώνει παραπόταμο του Ασπροποτάμου. Βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα από το 
χωριό Χαλίκι. Στη γέφυρα οδηγεί μακρύ καλντεριμωτό μονοπάτι, η περίφημη 
«σκάλα του Μιχαλάκη Φίλου», που είναι σκαλοπάτια σκαλισμένα στο βράχο. 
Χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά από και προς το Μέτσοβο και αποτελεί 
ακόμα και σήμερα το συντομότερο δρόμο για τις Πηγές του Αχελώου.  
Η γέφυρα χτίστηκε γύρω στα 1600. Το κόστος ανέλαβε η σπουδαία μορφή του 
Χαλικίου, ο τσέλιγκας Μιχαλάκης Φίλος, από τον οποίο πήρε και το όνομα του. 
Είναι μονότοξο με ημικυκλικό τόξο, θεμελιωμένο  πάνω σε βράχους. Έχει 
άνοιγμα τόξου 8μ. και ύψος 5,20μ. 
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ΓΕΦΥΡΙΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 

Το γεφύρι του Κοράκου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το γεφύρι του Κοράκου υπήρξε το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι του ελληνικού 
χώρου. Ανατινάχθηκε όμως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 
Βρισκόταν στα σύνορα της Θεσσαλίας με την Ήπειρο, 500 μέτρα περίπου 
απέναντι της σημερινής γέφυρας που συνδέει τα χωριά της Δυτικής Αργιθέας με 
τις Πηγές της Άρτας. Γεφύρωνε το άνω τμήμα του ποταμού Αχελώου, τον 
Ασπροπόταμο.  
Το τόξο του ήταν ημικυκλικής μορφής, με ελεύθερο άνοιγμα 45μ. και ύψος 25μ. 
πάνω από τη συνήθη στάθμη του νερού. Η προσπέλαση στο τμήμα του βάθρου 
που σώζεται μέχρι σήμερα, ήταν δυσχερέστατη και έτσι δεν μας έχει γίνει γνωστό 
το πλάτος του καταστρώματος της γέφυρας, που εκτιμάται ότι ήταν γύρω στα 3,5 
με 4μ.. Ο συγγραφέας Σπύρος Μαντάς στο βιβλίο του “Τα Ηπειρώτικα Γεφύρια” 
αναφέρει, το έτος 1984, ότι υπήρχε και το δεξιό βάθρο του γεφυριού, γεγονός που 
πιθανώς να ισχύει και σήμερα, αλλά να είναι επιχωμένο από το επίχωμα της 
οδού προσπελάσεως στο εργοτάξιο του φράγματος Συκιάς, που διαβρώθηκε από 
τα νερά του ποταμού. 
Το γεφύρι χτίστηκε το 1514 με 1515 από το μητροπολίτη Λάρισας Βησσαρίωνα, 
που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «γεφυροποιός» της εποχής του, δεδομένου 
ότι έχτισε τα σημαντικότερα επίσης γεφύρια της Πύλης και της Σαρακίνας. Για 
να εξοικονομήσει τα απαιτούμενα χρήματα για την κατασκευή ο Βησσαρίων 
περιόδευσε ολόκληρο το βαλκανικό χριστιανικό χώρο. Μάλιστα, την ημέρα των 
εγκαινίων στάθηκε πάνω από το κλειδί της γέφυρας, έψαλλε τον αγιασμό και 
έριξε το σταυρό στο ποτάμι. Στο λόγο του που εκφώνησε απευθυνόμενος κυρίως 
στους κατοίκους των Πηγών που ήταν οι πλησιέστεροι στη γέφυρα είπε:                      
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  «Πάντοτε να προσέχετε το γεφύρι και να το συντηρείτε από τις φθορές του. Από 
τα έσοδα της εκκλησίας σας, δεν θέλω τίποτα για τη Μητρόπολή μου..» 
Yπάρχουν τρεις εκδοχές για την ονομασία του γεφυριού. Μία εκδοχή υποστηρίζει 
ότι ο Βησσαρίων, όταν έριξε το σταυρό στο ποτάμι την ημέρα των εγκαινίων του 
γεφυριού, ανεβασμένος στο κλειδί του τόξου ρώτησε το συγκεντρωμένο πλήθος 
πώς φαινόταν ο ίδιος εκεί πάνω. «Σαν κόρακας Δέσποτα», απάντησε το πλήθος 
και ο μητροπολίτης το βάφτισε γεφύρι του Κοράκου. 
Η δεύτερη εκδοχή αναφέρει ότι, όταν τελείωσε το χτίσιμο του γεφυριού, πήραν 
φωτιά από άγνωστη αιτία οι σκαλωσιές και οι ξυλότυποι του γεφυριού, πριν 
προλάβουν οι κατασκευαστές να τα αφαιρέσουν, με αποτέλεσμα να μαυρίσει το 
γεφύρι και να του κολλήσουν τ’ όνομα. 
Μια τρίτη εκδοχή αναφέρεται σε πραγματικό κοράκι που κάθισε πάνω στο 
γεφύρι, όταν τελείωσε ο αγιασμός. 
Το γεφύρι του Κοράκου έπαψε να υπάρχει από το Μάρτιο του 1949 κατά τη 
διάρκεια του εμφυλίου. Συγκεκριμένα στις 28 Μαρτίου του έτους 1949 το 
ανατίναξε ένα τμήμα του Δημοκρατικού Στρατού, που είχε επικεφαλής τον 
καπετάν Διαμαντή κατά την υποχώρησή του από την Ήπειρο.                  
 

Το γεφύρι του «Αη Μηνά» 

Είναι ένα μικρό μονότοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο το συναντάμε στη θέση «Άγιος 
Μηνάς». Βρίσκεται στα πρώτα 100μ. του δρόμου προς Μεσοβούνι, πίσω από την 
εκκλησία του Αγίου Μηνά. Απ’ αυτό περνούσαν παλιότερα όλοι οι δημότες της 
περιοχής Αργιθέας, πριν γίνει ο αυτοκινητόδρομος, καθώς δεν υπήρχε άλλη 
διάβαση λόγω του ποταμού.  
Δυστυχώς, το γεφύρι σήμερα στέκει πληγωμένο από την μανία χρυσοθήρων.  
Το 1993 χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο, προκειμένου στη συνέχεια 
να επισκευαστεί και να αναδειχθεί.  
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Τo γεφύρι του Πετρωτού ή Λιασκοβίτικη καμάρα 
 

 
 Είναι ένα εντυπωσιακό μονότοξο πετρογέφυρο σε θαυμάσιο φυσικό και άγριο 
περιβάλλον, το φαράγγι του Πετριλιώτη, στο σύνορο της Θεσσαλίας με την 
Ήπειρο. Βρίσκεται κοντά στη διασταύρωση για Πετρωτό-Καλή Κώμη-Ελληνικά, 
στο δρόμο για τη Συκιά και τις Πηγές Άρτας. Γεφυρώνει τον παραπόταμο του 
Αχελώου Πετριλιώτη λίγο πριν την ένωσή του με τον Αχελώο.  
Εικασίες το θέλουν χτισμένο τον 13ο αιώνα. Πρόκειται για εντυπωσιακή 
κατασκευή, με ένα πλήρως ημικυκλικό τόξο με άνοιγμα τόξου 17μ. και ύψος 11μ. 
Διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, κινδυνεύει να 
κατακλειστεί από τα νερά της τεχνητής λίμνης που θα δημιουργηθεί για την 
εκτροπή του Αχελώου. 
Το 1979, ανατολικά του γεφυριού, τοποθετήθηκε η γέφυρα Μπέλεϋ, που 
εξυπηρετεί ακόμη τη συγκοινωνία Αργιθέας - Άρτας. 
 
 

Το γεφύρι του Τριζώλου 
 

Είναι το δεύτερο από άποψη σπουδαιότητας αλλά και μεγέθους γεφύρι της 
περιοχής της Αργιθέας μετά τη γέφυρα του Κοράκου. Παλαιότερα ένωνε τα 
χωριά της ανατολικής και δυτικής Αργιθέας. Σήμερα είναι το μεγαλύτερο 
μονότοξο γεφύρι στη Θεσσαλία. Το πιο κοντινό χωριό στο γεφύρι είναι το 
Τριζώλο ή αλλιώς  Καρυά, στο οποίο οφείλεται και η ονομασία του. Γεφυρώνει 
το Λιασκοβίτικο ποτάμι μετά τη συμβολή του Ανθηριώτικου ποταμιού. 
Στις μέρες μας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, αφού 
έχουν καταστραφεί τα μονοπάτια που οδηγούν σε αυτό.  
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Το γεφύρι είναι θεμελιωμένο πάνω σε συμπαγή βράχο. Το ελεύθερο άνοιγμα του 
τόξου είναι 30μ. περίπου, ενώ το ύψος του είναι 15,50μ. Πέτρινα στηθαία δεν 
υπάρχουν σήμερα, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, 
υπήρχαν παλαιότερα και όπως διαβεβαίωναν οι ίδιοι, μερικές πέτρες τις 
έσπρωχναν μέσα στο ποτάμι, στα παιδικά τους χρόνια, για να ακούσουν τον 
παφλασμό τους στα ορμητικά νερά του ποταμού. 
Το γεφύρι φέρεται ότι κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα και θεωρείται από τους 
κατοίκους της περιοχής, το παλαιότερο της δυτικής Αργιθέας. 
 
 
 

Το γεφύρι της Τέμπλας 
 

Το μονότοξο γεφύρι της Τέμπλας βρίσκεται στο δρόμο από το Αυλάκι προς το 
Αγρίνιο. Γεφυρώνει κι αυτό τον ποταμό Αχελώο, που αποτελεί το φυσικό όριο 
της επαρχίας Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. Είναι χτισμένο σε 
τοπικό βραχοστένωμα του Αχελώου που του εξασφαλίζει ασφαλή θεμελίωση.  
Το γεφύρι είναι μονότοξο, αποτελούμενο από το κύριο τόξο του ανοίγματος 24μ. 
και από πέντε δευτερεύοντα ανοίγματα, τέσσερα στην αριστερή όχθη και δύο στη 
δεξιά. Εκατέρωθεν του κύριου τόξου υπάρχουν συμμετρικά δύο ανακουφιστικά 
τόξα που προέκυψαν μάλλον από αισθητικές απαιτήσεις. Το ύψος του τόξου είναι 
12,50μ. 
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Η ονομασία του γεφυριού οφείλεται στο γεγονός ότι στη σημερινή θέση 
γεφύρωσης, τον προηγούμενο αιώνα, είχε κατασκευαστεί ξύλινο γεφύρι, που τον 
φορέα του αποτελούσε ένας τεράστιος κορμός ελάτου, η τέμπλα. Μάλιστα και η 
γύρω περιοχή ονομάζεται μέχρι σήμερα τέμπλα. Το ξυλογέφυρο ήταν επίσης 
γνωστό και σαν πράσινο γεφύρι λόγω του χρώματός του.  
Η ξυλογέφυρα της Τέμπλας καταστράφηκε στις αρχές του αιώνα μας, όταν ένας 
βοσκός με το κοπάδι του περνούσε από τα χωριά του Βάλτου για την Ευρυτανία. 
Το σημερινό γεφύρι χτίστηκε από το 1909 μέχρι το 1911, με πιστώσεις που 
διατέθηκαν ύστερα από ενέργειες του βουλευτή της περιοχής του Βάλτου 
Αιτωλοακαρνανίας, Νίκου Στράτου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περιβαλλοντική ομάδα 
Σελίδα 29 

 

ΓΕΦΥΡΙΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 
 

Το γεφύρι της Τσαγκαράδας 
 

Το παλιό πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Τσαγκαράδας χτίστηκε το 1787 και 
βρίσκεται στο ρέμα του Μυλοπόταμου. Εικάζεται ότι είναι το παλαιότερο γεφύρι 
στο Πήλιο. Είναι μονότοξο, γεφυρώνει το Μυλοπόταμο και βρίσκεται ανάμεσα 
στα χωριά Τσαγκαράδα και Ξουρίχτι.  
Το οξυκόρυφο τόξο του έχει άνοιγμα 12,00μ. και ύψος 6μ. και το συνολικό μήκος 
του γεφυριού είναι 18μ. Η λαϊκή αρχιτεκτονική στο μεγαλείο της μέσα σε ένα 
απίστευτα ειδυλλιακό τοπίο. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Το γεφύρι του Αγίου Αθανασίου 

Είναι ένα πέτρινο μονότοξο γεφύρι, το οποίο 
γεφυρώνει το ρέμα του Αϊ Θανάση και βρίσκεται 
κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, στο 
χωριό Άγιος Γεώργιος Νηλείας, στο Πήλιο. 
Χτίστηκε το 1900. Τα ημικυκλικό του τόξο έχει 
άνοιγμα 6μ. και ύψος 4,15μ. Έως και σήμερα η 
κατάσταση του διατηρείται καλή. 
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Το γεφύρι της Πατωσιάς 
Πρόκειται για ένα πέτρινο μονότοξο γεφύρι, που βρίσκεται δυτικά της 

Μακρινίτσας, στο μονοπάτι που οδηγεί 
προς τον Άγιο Ονούφριο-Κουκουράβα-
Μακρινίτσα. Γεφυρώνει το ρέμα της 
Πατωσιάς που χύνεται στο Μέγα Ρέμα.  

Το τόξο του έχει άνοιγμα 3,65μ. και 
ύψος 3μ. Στη νότια πλευρά, πάνω από 
το κλειδί του τόξου, υπάρχει μια 
ανάγλυφη πλάκα. 

Σήμερα, το παλιό πέτρινο τοξωτό 
γεφύρι, το έχουν περιβάλει με τσιμέντο 
για να το διαπλατύνουν, ώστε να 
περνούν τα αυτοκίνητα. 

 
 

Το γεφύρι στην Κάτω Κερασιά 
 

 Στο νοτιοανατολικό άκρο της Κάτω Κερασιάς, το δίτοξο αυτό γεφύρι, γεφυ-
ρώνει το Κερασιώτικο ρέμα, πριν αυτό καταλήξει στη λίμνη Κάρλα. Χτίστηκε το 
1886. Στη δυτική πλευρά, υπάρχει μια μαρμάρινη πλάκα με τη χρονολογία 
κατασκευής.  
Το μεγάλο τόξο έχει άνοιγμα 8,20μ. και ύψος 6,25μ.  
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Το γεφύρι της Καρυάς 
 
Είναι ένα μονότοξο γεφύρι, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Μακρινίτσας, στο 
μονοπάτι προς Πουρί-Ζαγορά. Γεφυρώνει το ρέμα της Καλιακούδας. Χτίστηκε το 
1931.   
Το τόξο έχει άνοιγμα 9,90μ. και ύψος 5,00μ. Έχει μικρό ανακουφιστικό τόξο και 
πάνω στο κλειδί φέρει μια ανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα με τη χρονολογία 
κατασκευής, το δήμαρχο Δ. Τσιμπούκη, και τη χορηγό Ελένη χήρα Κων. 
Τσιακμάκη. 
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ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Ήπειρος ….άπειρος χώρα. Για να την περπατήσει κανείς ήθελε πολύ χρόνο και 
κόπο άλλο τόσο. Βουνά, χαράδρες, ποτάμια, φαράγγια, νερά έκλειναν το δρόμο. 
Όμως ο άνθρωπος πάντα ταξίδευε. Γι’ αυτό έφτιαχνε γεφύρια, μονότοξα, δίτοξα, 
πολύτοξα.                                                      
Γεφύρια Ηπειρώτικα, που πάει να πει λίθινες βέργες, τροχιές δέους, να 
προσπαθούν να «ζεύξουνε»  το…άπειρο. Στην Ήπειρο, οι λαϊκές αυτές 
κατασκευές βρήκαν το σωστό μέτρο, με αποτέλεσμα να μετουσιωθούν σε έργα 
τέχνης. 
Ο Ηπειρώτης τεχνίτης προτίμησε αντί να αγνοήσει τη φύση, να την κοντράρει 
δαμάζοντάς την, προτίμησε να συνδιαλλαγεί μαζί της, αφουγκράζοντας τις 
επιταγές της. Αυτή ακριβώς η επιλογή του, θα διαμορφώσει έναν «ρυθμό» που 
αμέσως θα ξεχωρίζει το ηπειρώτικο γεφύρι από οποιοδήποτε άλλο της Ελλάδας ή 
της Βαλκανικής. 

 
Το γεφύρι της Κόνιτσας 

 
Το γεφύρι της Κόνιτσας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι που 
βρίσκεται στην Ήπειρο και κατασκευάστηκε το 1870, από τον Πυρσογιαννίτη 
μάστορα Ζιώγα Φρόντζο.  
Είναι χτισμένο στην είσοδο της πόλης, στο τέλος της χαράδρας του Αώου 
ποταμού, τον οποίο και γεφυρώνει. Η τοποθεσία που βρίσκεται είναι μαγευτική, 
με τον Αώο ποταμό να ρέει κάτω από την καμάρα του και το φαράγγι του Αώου 
να εντυπωσιάζει με την απίστευτη φυσική ομορφιά του.  
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Το γεφύρι αυτό, που διατηρεί ακόμα κάτω από την καμάρα του το καμπανάκι 
που προειδοποιούσε για τους ισχυρούς ανέμους που καθιστούσαν επικίνδυνη τη 
διάβαση , είναι ένα αληθινό έργο τέχνης και ενώνει κατά ένα μαγικό τρόπο τον 
ανθρώπινο πολιτισμό με την άγρια φύση.   

 
 
 

Το γεφύρι της Κλειδωνιάβιστας 

 
Στις όχθες του Βοϊδομάτη και σε μικρή απόσταση από το χωριό Κλειδωνιά 
βρίσκεται το γεφύρι της Κλειδωνιάβιστας ή του Βοϊδομάτη. Πρόκειται για 
μονότοξο γεφύρι με στιβαρή επιμήκυνση του τόξου του.  
Χτίστηκε το 1853 με δαπάνες της ευεργέτιδας Μπαλκίζ Χανούμ, η οποία έδωσε 
για την κατασκευή του 37.000 γρόσια. 
Σύμφωνα με την παράδοση, στη θέση που είναι χτισμένο το γεφύρι σήμερα, 
υπήρχε παλιότερο. Εκεί έλαβε χώρα η σφαγή δυο συγγενικών αλλά 
αλληλομισούμενων οικογενειών του Σταμάτη και του Γερένη, όταν η νυφική 
πομπή της οικογένειας του τελευταίου διάβαινε την γέφυρα και συναντήθηκε με 
μέλη της αντίπαλης φάρας. 
Το γεφύρι βρίσκεται σε μια πανέμορφη τοποθεσία κατάφυτη από πλατάνια από 
όπου ξεκινά το μονοπάτι που διασχίζει το φαράγγι. 
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Το γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό 
 

 
 
Το γεφύρι του Πλακίδα βρίσκεται πάνω από το Μπαγιώτικο ρέμα και 
συναντάται στα δεξιά του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Κήποι, στο κεντρικό 
Ζαγόρι. Από μακριά εξαιτίας της κατασκευής του και της αρμονίας των τόξων 
του μοιάζει με κάμπια εν κινήσει. 
Χτίστηκε το 1748 στο σημείο που ήδη υπήρχε ένα ξύλινο γεφύρι. Η χορηγία ήταν 
του ηγούμενου του μοναστηριού του Προφήτη Ηλία της Βίτσας, Σεραφείμ και 
έτσι ονομάστηκε Καλογερικό. Το κόστος ήταν 20.000 γρόσια. Το γεφύρι είναι 
κατασκευασμένο με τρία τόξα και οδοντωτά περβάζια.  
Το 1863 οι αδελφοί Αλέξης και Ανδρέας Πλακίδας επισκεύασαν τις ζημιές που 
είχε υποστεί και από τότε ονομάστηκε και γεφύρι του Πλακίδα. Τότε 
επισκεύασαν και την κοντινή βρύση που λέγεται «Βρύση του Πλακίδα». 
Ο Ευγένιος Πλακίδας το 1912 διέθεσε χρήματα για επισκευή. Ο νερόμυλος που 
λειτουργούσε πλάι από το γεφύρι, είχε και νεροτριβή. Οι κληρονόμοι του 
μυλωνά, τον πούλησαν στο μοναστήρι του Αϊ Λιά της Βίτσας και τελικά έγινε 
κτήμα του χωριού Κουκούλι.  
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Το γεφύρι του Μύλου 
 
Το γεφύρι του Μύλου στους Κήπους Ζαγορίου, βρίσκεται νοτιοανατολικά του 
χωριού πάνω στο Μπαγιώτικο ρέμα, λίγο πριν αυτό συναντήσει τον Βίκο 
ποταμό.  
Χτίσθηκε το 1748 και εξυπηρετούσε την επικοινωνία του χωριού με τα Γιάννενα 
αλλά και την μετάβαση των κατοίκων στους κήπους, που είχαν στην απέναντι 
όχθη και τους οποίους καλλιεργούσαν.  
Το γεφύρι έχει δύο καμάρες και μία μικρότερη ψευτοκαμάρα, ενώ στο κέντρο του 
υπάρχει εντοιχισμένη μία μαύρη πέτρα, στην οποία αναγράφεται η λέξη 
«βουστροφηδόν» που σημαίνει «σύμφωνα με την κίνηση των βοδιών όταν 
οργώνουν».   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Δίπλα από το γεφύρι βρίσκεται ο εκκλησιαστικός νερόμυλος, στον οποίο και 
οφείλει το όνομά του. Το γεφύρι σήμερα είναι σε άριστη κατάσταση και μαζί με το 
διπλανό νερόμυλο, αποτελούν ένα από τα αξιοθέατα του χωριού. 
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Το γεφύρι του Νούτσου ή Κόκορου 
 

Είναι ίσως το καλύτερα διατηρημένο γεφύρι στην περιοχή του Ζαγορίου. Θα το 
συναντήσετε πάνω στον οδικό άξονα Ιωαννίνων – Κήπων, λίγο πριν τη 
διασταύρωση των χωριών Κήπων και Κουκούλι.. Γεφυρώνει τον ποταμό Βίκο. 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με μήκος που φτάνει τα 23,50μ. και ύψος13μ. 
Χτίστηκε το 1750 από τον Νούτσο Κοντοδήμο στον οποίο οφείλεται και η 
ονομασία του. Το δεύτερο όνομα το οφείλει στον ιδιοκτήτη γειτονικού νερόμυλου, 
ο οποίος φρόντισε για την επισκευή. 
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Το γεφύρι της Πλάκας 
Θεωρείται η ωραιότερη 
γέφυρα των Βαλκανίων και 
η τρίτη στην Ευρώπη. 
Το ιστορικό γεφύρι της 
Πλάκας είναι αριστούργημα 
λαϊκής αρχιτεκτονικής, 
έργο Τζουμερκιωτών 
μαστόρων. 
Το έχτισε ο πρωτομάστορας 
Κωνσταντίνος Μπέκας το 
1866.  

Ενώνει τις όχθες του 
Αράχθου και διευκόλυνε 

την επικοινωνία των κατοίκων των χωριών της περιοχής που είναι κτισμένα στις 
πλαγιές των Τζουμέρκων. 

Έχει συνολικό μήκος 61 μέτρα, η κεντρική καμάρα είναι 40μ. και το μέγιστο 
ύψος 21μ.  

Υπήρξε σύνορο Ελλάδας – Τουρκίας από το 1880 έως το 1912 και ακόμη υπήρξε 
σύνορο ΕΛΑΣ – ΕΔΕΣ από το 1943  έως το 1944. Υπέστη σοβαρή ζημιά από 
απόπειρα καταστροφής της από τμήματα των Γερμανικών κατοχικών δυνάμεων 
το 1944.                                              

 
Το γεφύρι του  Καμπέρ Αγά 

 
Ενώνει τις δύο 
όχθες του 
Ζαγορίτικου, στην 
περιοχή κοντά 
στους Μηλιωτάδες. 
Τις δαπάνες για την 
κατασκευή του τις 
επωμίστηκε ο 
Καμπέρ Αγάς, 
απ’τον οποίο πήρε 
και την ονομασία 
του.  
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 Το γεφύρι του  Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόκειται για ένα μονότοξο πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται στο ρέμα Βικάκη πολύ 
κοντά στο χωριό Κήποι του Κεντρικού Ζαγορίου. Χτίστηκε το 1753 και πήρε το 
όνομά του από τον Τόλη Κοντοδήμο που χρηματοδότησε την κατασκευή του. 
Είναι γνωστό και ως γεφύρι Λαζαρίδη, από το δάσκαλο Κώστα Λαζαρίδη που 
κατάγεται από το Κουκούλι. 
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 ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Στο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας, από την Πίνδο έως το Νέστο και από τα 
βόρεια σύνορα έως το Αιγαίο, σώζονται περισσότερα από 140 πέτρινα τοξωτά 
γεφύρια. Τα περισσότερα κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας, είτε ως προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου από 
την οθωμανική διοίκηση, είτε ως αποτέλεσμα δράσης των τοπικών παραγόντων. 
Κύριοι κατασκευαστές των παραδοσιακών γεφυριών της Μακεδονίας φέρονται 
οι φημισμένοι δυτικομακεδόνες μάστοροι, οι οποίοι εντοπίζονται σε τρεις 
γεωγραφικές ενότητες: η πρώτη, είναι στη σημερινή επαρχία του Βοΐου Κοζάνης, 
με επίκεντρο το χωριό Πεντάλοφος. Η δεύτερη, στο ανατολικό άκρο της ίδιας 
επαρχίας με επίκεντρο το χωριό Γαλατινή και η τρίτη, χωριά του νομού 
Φλώρινας, των οποίων οι κάτοικοι κατάγονται από τη Βόρεια Ήπειρο. Οι 
δυτικομακεδόνες μάστοροι, μαζί με τους ομότεχνους τους της γειτονικής επαρχίας 
Κόνιτσας Ηπείρου, ήταν οι καλύτεροι οικοδόμοι του ευρωπαϊκού τμήματος της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

 
ΓΕΦΥΡΙΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 
 

Το γεφύρι του Αζίζ Αγά 
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Κάτω από το χωριό Τρίκωμο των Γρεβενών, στις ανατολικές υπώρειες της 
Πίνδου, βρίσκεται το τρίτοξο γεφύρι του Αζίζ-Αγά. Εξυπηρέτησε για χρόνια το 
ντερβένι Ιωαννίνων-Γρεβενών. Το εντυπωσιακό αυτό μεγαλόπρεπο πέτρινο 
οικοδόμημα διαθέτει το μεγαλύτερο σε άνοιγμα τόξο από τα σωζόμενα γεφύρια 
της Μακεδονίας, που φθάνει τα 15μ. και συνολικό μήκος τα 70μ. Παλαιότερα, 
κάτω από την κεντρική κάμαρα υπήρχε κουδούνι κρεμασμένο, που ειδοποιούσε 
για τον κίνδυνο 
Χτίστηκε επί τουρκοκρατίας το 1727 και χρηματοδοτήθηκε από τον Αζίζ-Αγά.     
Ο Αζίζ Αγάς ανέθεσε την κατασκευή σε φημισμένο πρωτομάστορα, αλλά εξαι-
τίας του μεγάλου μήκους και ύψους του, το γεφύρι παρουσίαζε δυσκολίες. Δύο 
φορές έπεσε η μεσαία καμάρα μετά την αφαίρεση των καλουπιών. Όταν οι 
σκαλωσιές και τα καλούπια στήθηκαν για τρίτη φορά, ο Αζίζ Αγάς απείλησε τον 
πρωτομάστορα πως αν το γεφύρι πέσει για τρίτη φορά «θα του πάρει το κεφάλι». 
Την ώρα που αφαιρούταν και τα τελευταία καλούπια, ο πρωτομάστορας 
έντρομος κατέφυγε στη ράχη «Σκυφτή», λίγο νότια του γεφυριού, κατά το 
Κηπουριό για ν' αποφύγει τις κυρώσεις αν το γεφύρι ξαναέπεφτε. Το γεφύρι 
όμως τη φορά αυτή στάθηκε όρθιο. Ο Αγάς κάλεσε κοντά του με έναν ζαπτιέ τον 
πρωτομάστορα, τον συνεχάρη και τον πλήρωσε.  

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας διευκόλυνε το πέρασμα των τοπικών εμπόρων 
που μετέφεραν λάδι και σιτάρι, αλλά και των καραβανιών των ξενιτεμένων που 
έφευγαν για την ανατολική Ευρώπη. Σώζονται μάλιστα και τμήματα της 
καραβανόστρατας.  

 

Το γεφύρι του Ματσαγκάνη 
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Βρίσκεται στο δρόμο Γρεβενών-Κρανιάς, λίγο πριν το χωριό. Πρόκειται για ένα 
μονότοξο γεφύρι, που γεφυρώνει ρέμα κοντά στις πηγές του Βενέτικου ποταμού. 
Το άνοιγμα του τόξου του φτάνει τα 9μ. Τα πλαϊνά του στηθαία και τα δάπεδό 
του έχουν τσιμεντωθεί και αποτελούν παραφωνία στο αρμονικό του σύνολο  
 
 

Το γεφύρι του Σταυροποτάμου 
 

Το γεφύρι του Σταυροποτάμου είναι χτισμένο περίπου το 1880 στον 
Σταυροπόταμο ποταμό, παραπόταμο του Βενέτικου, και είναι εύκολα 
προσβάσιμο, μια και είναι πολύ κοντά και ορατό από το δρόμο. Κατά την 
παράδοση από το γεφύρι αυτό περνούσαν τα καραβάνια πηγαίνοντας για 
Θεσσαλονίκη ή Γιάννενα και παλαιότερα αποτελούσε μέρος του δρόμου που 
συνέδεε το Μέτσοβο με τα Γιάννενα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έχει τέσσερις μεγάλες ημικυκλικές άνισες καμάρες, με ανακουφιστικό άνοιγμα 
στο δεύτερο μεσόβαθρο και δύο κύρια τόξα. Το άνοιγμα της μεγαλύτερης καμάρας 
του είναι 6,90μ. 
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Το γεφύρι του Δοτσικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μονότοξο πέτρινο γεφύρι, στο νομό Γρεβενών, το οποίο είναι χτισμένο σε 
υψόμετρο 1060μ., στο μεγαλύτερο υψόμετρο απ’ όλα τα πέτρινα γεφύρια της 
Μακεδονίας.  
Χρονολογείται στα 1804. Είναι το μοναδικό της περιοχής που βρίσκεται μέσα σε 
οικισμό. Γεφυρώνει τον ποταμό Δοτσικιώτη, παραπόταμο του Βενέτικου, 
επιτρέποντας την επικοινωνία ανάμεσα στις δύο συνοικίες του χωριού. Βρίσκεται 
στην κεντρική πλατεία του χωριού.  
 
 

Το γεφύρι της Κρανιάς 
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Είναι μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται κοντά στο χωριό Κρανιά και συγκεκριμένα 
στο δρόμο που οδηγεί από την Κρανιά στη Μηλιά Μετσόβου, βορειοδυτικά της 
Κρανιάς και σε μικρή απόσταση από αυτήν. Γεφυρώνει το ρέμα που εκβάλλει στο 
Βενέτικο ποταμό κοντά στις πηγές του. Χτίστηκε περίπου το 1850 σε υψόμετρο 
περίπου 903μ. και εξυπηρετούσε κυρίως το πέρασμα των εμπόρων. Το γεφύρι 
αποκαταστάθηκε πλήρως το 2006. Σύμφωνα με υπάρχον φωτογραφικό αρχείο, 
το 2002 το γεφύρι δε διέθετε στηθαία και αρκάδες. Στην αποκατάσταση του 
γεφυριού, προστέθηκαν από τον κατασκευαστή. 
 
 

Το γεφύρι του Σπανού 
 
Βρίσκεται μεταξύ των χωριών Κοσμάτι και Κηπουρειό, στο Βενέτικο ποταμό, στο 
μονοπάτι Γρεβενών - Μετσόβου, νοτιοδυτικά των Γρεβενών. Επισκευάστηκε και 
ανακατασκευάστηκε πολλές φορές. Είναι ένα πεντάτοξο γεφύρι, με άρπιζες και 
ανακουφιστικά ανοίγματα πάνω από τα βάθρα. Έχει οριζόντια επιφάνεια και το 
συνολικό μήκος του είναι 85μ. ενώ το πλάτος του είναι 3,60μ. και με άνοιγμα 
κάθε κάμαρας τα 10,40μ. Είναι το μεγαλύτερο σωζόμενο πέτρινο γεφύρι της 
Μακεδονίας. Είναι χτισμένο με ιδιαίτερα επιμελημένη πελεκητή πέτρα.  
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Το γεφύρι της Πορτίτσας 

 
Το γεφύρι της Πορτίτσας βρίσκεται στο νομό Γρεβενών κοντά στο χωριό 
Σπήλαιο. Πιθανότατα είναι το δημοφιλέστερο και ομορφότερο γεφύρι του νομού. 
Το υπέροχο τοπίο που δημιουργεί το βαθύ φαράγγι με το καλά συντηρημένο 
γεφύρι και η ευκολία της πρόσβασης σ’ αυτό δημιουργούν ένα μνημείο 
απαράμιλλης και ασύγκριτης ομορφιάς.  
Η κατασκευή της γέφυρας υπολογίζεται το 1743 και σύμφωνα με πηγές χτίστηκε 
με προσφορές από το Μοναστήρι του Σπηλαίου. Είναι δίτοξο με το άνοιγμα του 
μεγάλου τόξου να φτάνει στα 13,80μ και του μικρού τα 5μ. Το συνολικό του 
μήκος είναι 34 μ.  
Το γεφύρι πρόσφατα έχει συντηρηθεί ενώ παράλληλα κατασκευάζεται λίθινο 
μονοπάτι που θα φτάνει ως το χωριό.  
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Το γεφύρι του Κατσογιάννη 
 

Βρίσκεται ανατολικά του χωριού 
Σπήλαιο στα Γρεβενά. Γεφυρώνει τον 
Βελόνια, παραπόταμο του Βενέτικου 
ποταμού, και χτίστηκε περίπου στα 1800. 
Είναι τρίτοξο γεφύρι, με συνολικό μήκος 
πάνω από 50 μ. Σήμερα σώζονται μόνο τα 
δυο βορειότερα τόξα του, ενώ το νότιο 
καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε από 

κατασκευή με οπλισμένο σκυρόδεμα. Σώθηκε τμήμα του καλντεριμιού και του 
στηθαίου.  
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 του γεφυριού μας είναι άγνωστη. 
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ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ                              
ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ 

 
Εργασία του μαθητή της γ’ γυμνασίου Μάριου Βαρυτιμίδη 

 
Γέννημα της σχέσης δημιουργού-κατακτητή και του έργου του, σχέση φόβου και 
περηφάνιας, δέους και ευγνωμοσύνης, είναι και ο γνωστός θρύλος “του γιοφυριού 
της Άρτας”, στην ουσία τραγούδι υπόκρουση στην αγωνία του… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σαρανταπέντε μάστοροι κ’ εξήντα μαθητάδες 
γιοφύρι ν’ εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι. 
Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν 
Αν δε στοιχειώσετ’ άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει… 
Σύμφωνα με παμπάλαιη δοξασία, για να στεριώσει ένα οποιοδήποτε κτίσμα, 
απαιτείται η θυσία «ζώου ευγενικού». Ειδικά για το γεφύρι -τόσο χρήσιμο, τόσο 
δύσκολο- τη θέση του θύματος πρέπει να πάρει ο ίδιος ο άνθρωπος, το 
ευγενέστερο «ζώο». Τελικά, η επιλογή της γυναίκας του πρωτομάστορα, 
αποσκοπεί στην όσο πιο επώδυνη -κατά τη λαϊκή αντίληψη- τιμωρία του 
υπεύθυνου. Αυτός που μένει υποφέρει περισσότερο, πίστευε ανέκαθεν ο λαός. Του 
πρέπει, λοιπόν, πόνος παρατεταμένος του πρωτομάστορα -στην ουσία κάθε 
καινοτόμου δημιουργού-, αφού είναι αυτός που τόλμησε να αψηφήσει νόμους 
αιώνιους, να εξουσιάσει ανίκητες φυσικές δυνάμεις, όπως η ορμή του ποταμού. 
Άλλωστε, η εξαγγελία της θυσίας γίνεται από ένα πουλί, καθεαυτό εκφραστικό 
στοιχείο της φύσης. 
Η θυσιασμένη ανθρώπινη ψυχή -πίστευαν τότε όλοι τους-, σαν στοιχειό πλέον 
του γεφυριού, θα μπορούσε να κρατάει μακριά κάθε εχθρό του, θα εξιλέωνε τις 
«δαιμονικές» δυνάμεις, τους θεούς των ποταμών, οι οποίες και θα επέτρεπαν 
παρέμβαση στο χώρο εξουσίας τους. 
 
Από την αρχαία ακόμη εποχή τα ποτάμια είχαν λατρευτεί σαν θεοί και είχαν 
κάποτε παρασταθεί με μορφή ταύρου ή φιδιού που ’χε κεφάλι ανθρώπινο 
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(Αχελώος). Αλλά και στα αετώματα των ναών, οι όποιες παραστάσεις συνήθιζαν 
να κλείνουν, στις άκρες της βάσης τους, με προσωποποιημένους ποτάμιους θεούς 
(Κηφισός, Αλφειός, Αώος). Έτσι κι ο λαός, με διάφορες εκδηλώσεις μυστικισμού, 
επιδίωκε την εύνοιά τους για να επιτύχει την ευφορία της γης, αλλά και τη δική 
του ευγονία.   

Της τελευταίας απόηχος, θα 
πρέπει να θεωρηθεί και μια 
πρόληψη που μέχρι τα 
τελευταία χρόνια επικρατούσε 
στο Ζαγόρι της Ηπείρου. Εκεί, 
όποια γυναίκα, ατυχώντας, 
γεννούσε το παιδί της 
πεθαμένο, αφού κατέβαινε στο 
πιο κοντινό ποτάμι, έσπρωχνε 
μέσα στο νερά, από την κορυφή 
της καμάρας κάποιου γεφυριού, 
μία ή περισσότερες αρκάδες του, 

όρθιες δηλαδή πέτρες που ασφάλιζαν το διάδρομο διάβασης. Ήταν τέτοιες οι 
συνέπειες τούτης της περίεργης, κατ’ αρχήν, πράξης, που πολλά στην περιοχή 
γεφύρια κυριολεκτικά …ξεδοντιάστηκαν. Αλλά για να έλθουμε στην εξήγηση, 
τούτη πρέπει να αναζητηθεί, σύμφωνα και με όσα παραθέσαμε παραπάνω, στους 
πολύ παλιούς χρόνους. 
 
Στις υπώρειες της Ανατολικής Πίνδου, στα Καραγκουνοχώρια της Καρδίτσας, 
να γνωρίσουμε τι πίστευαν εκεί για τα γεφύρια... 
«Ο Καραγκούνικος κόσμος πίστευε πως στα γεφύρια έχουν την κατοικία τους τα 
κακά πνεύματα, όπως οι καλότ’χες, οι λάμνιες, οι δράκοντες, οι νεράιδες και 
έβγαιναν τη νύχτα στους διαβάτες και τους φώναζαν στο όνομά τους. Αν 
απαντούσαν με τη λέξη «ε» τον έλεγαν «εξ και έλα κοντά μου». Τον έπαιρναν τη 
φωνή του και στις σαράντα μέρες θα πέθαινε. Το αυτό γίνονταν κι αν κοιμόταν 
κοντά ή δίπλα στα γεφύρια. Άμα όμως στο κάλεσμα απαντούσαν «ορίστε» δεν τον 
έπαιρναν τη φωνή του, γιατί τον όριζε, προστάτευε ο Θεός. Έτσι οι καλότ’χες 
εξαφανίζονταν. Πίστευαν επίσης πως έβγαιναν στα γεφύρια τα στοιχειώματα, 
όπως πρόβατα, αγελάδες, άνδρες με σπαθιά, γυναίκες γυμνές χορεύοντας και 
άλλες μαυροντυμένες, για να κάνουν κακό στους διαβάτες. Φοβόνταν τα 
περάσουν τη νύχτα απ’ τα γεφύρια, για να μην τους μπλατσιάσουν τα κακά 
πνεύματα, όπως έλεγαν. Πάντα όταν περνούσαν τα γεφύρια, έκαναν το σταυρό 
τους. Και τα γρόσια πίστευαν πως στοιχειώνονταν και έκαναν το θόρυβο: 
τσιάγκα - τσιούγκα». 
  
Η Παλιά Βίνιανη ήταν ένα από τα πιο πολυάνθρωπα χωριά της Ευρυτανίας. Το 
Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 οδηγεί τους λίγους πια επισκέπτες στο πέτρινο γεφύρι 
της Βίνιανης που δρασκελίζει με το πέτρινο βήμα του το ορμητικό ποτάμι 



Περιβαλλοντική ομάδα 
Σελίδα 48 

 

Μέγδοβα. Εδώ ο θρύλος ζωντανεύει ένα στοιχειωμένο μελίσσι. Όποτε το 
πέρασμα του γεφυριού ήταν επικίνδυνο, το σμήνος των μελισσών δεν άφηνε τους 
οδοιπόρους να το διαβούν. 

 
Τα γεφύρια, εξαίρετα 
δείγματα λαϊκής παράδοσης, 
βρίσκονται φωλιασμένα 
μέσα σε σκοτεινά δάση και 
συνδέονται με «σκοτεινούς» 
θρύλους, εξάπτοντας τη 
φαντασία. Λέγεται για 
παράδειγμα ότι τα ορμητικά 
νερά του Ασπροποτάμου 
γκρέμιζαν συνεχώς το 
Γεφύρι της Γριάς στο 
φαράγγι της Μάνας, 
ανάμεσα στο Περτούλι και το 

Νεραϊδοχώρι. Ο θρύλος λέει ότι το γεφύρι είχε γκρεμιστεί πολλές φορές από την 
ορμή των νερών του φαραγγιού. Ο Πρωτομάστορας υποστήριζε ότι το αίμα των 
αρνιών και των κοκόρων που θυσιάζονταν δεν ήταν αρκετό για να στεριώσει το 
γεφύρι. Έπρεπε να θυσιασθεί άνθρωπος. ΄Ετσι άρπαξαν μια γριά ζητιάνα που 
περνούσε από εκεί και την έχτισαν στα θεμέλια του γεφυριού. Από τότε λέγεται 
"Το Γεφύρι της Γριάς" και ο διαβάτης που περνάει από εκεί ακούει το θρήνο της ή 
τη βλέπει να κάθεται στο γεφύρι.  
 
Tο λεγόμενο γεφύρι της Τρίχας: Πρόκειται για ένα φανταστικό γεφύρι, όπου 
επικεντρώθηκε όλη η μεταθανάτια αγωνία του ανθρώπου. Το στέριωσε ο νους 
του, ελπίζοντας στη λύτρωση, αν κατόρθωνε βέβαια να το διαβεί στο στερνό 
ταξίδι. Φτενό -το λέει και τ’ όνομά του-, τρέμει πολύ και πανικοβάλει τις ψυχές. 
Γι’ αυτό, δεν παράλειπαν να βάλουν στο στόμα του πεθαμένου το “πέραντρο”, 
έναν ασημένιο παρά, για να το πάρει ο άγγελος και να βοηθήσει. 
Εδώ εμπλέκονται δοξασίες παμπάλαιες, σαν αυτές που αναφέρονται στον 
Αχέροντα, τον Κωκυτό και τον Πυριφλεγέθοντα, με νεότερες, που θέλουν το 
τρίχινο γεφύρι, μονότοξο ή τρίτοξο, να ζεύγει πότε ένα και πότε τρία ποτάμια… 

 
Τώρα στον αποχωρισμό τρεις ποταμούς διαβαίνω, 
ο ένας χωρίζει αντρόγενα, κι ο άλλος χωρίζει αδέρφια,  
κι ο τρίτος ο φαρμακερός τη μάν’ απ’ τα παιδιά της…  

 
Πενήντα μέρες μετά την Ανάσταση, το Ψυχοσάββατο, περίλυπες οι ψυχές, 
παίρνουν και πάλι το δρόμο της επιστροφής για τον κάτω κόσμο, για εκεί που 
άκουσαν το «άρατε πύλας» του Ιησού και απελευθερώθηκαν. Τώρα που ο Χριστός 
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ανελήφθη στους Ουρανούς, πρέπει να ξανακατέβουν με οδηγό το Χάρο στην 
αβάσταχτη φυλακή τους.  
Στο γεφύρι της Τρίχας θα φτάσουν την άλλη μέρα, ανήμερα της Πεντηκοστής, 
την ώρα ακριβώς που εμείς οι ζωντανοί συγγενείς τους θα γονατίζουμε στις 
εκκλησιές και θα προσευχόμαστε μαζί με τους παπάδες. Θα παρακαλούμε να 
στεριώσει της Τρίχας το γεφύρι, να πάψει να τρέμει και να πανικοβάλει τις 
ψυχές. Αλλιώς, όσες είναι κολασμένες δεν θα μπορέσουν να το περάσουν, θα 
συνειδητοποιήσουν τις αμαρτίες τους και θα πέσουν στο ποτάμι, στην άβυσσο της 
κόλασης. 

Όλα τούτα, σήμερα -αξίζει να τονιστεί- εξακολουθούν να παραμένουν στη μνήμη· 
δεν σβήστηκαν εντελώς, τουλάχιστον σε κάποιους. Γι’ αυτό και η γιαγιά Ρηνώ, 
από τη Λέρο, κάθε βράδυ ζητάει στην προσευχή της…  

 
Άη Γιάννη Θεολόγο 
από σένα θέλω λόγο, 
θέλω την ελπίδα σου 
και τη σωτηρία μου, 
όταν ο Θεός  
την ψυχή μου θα ζητήσει 
στον Χριστό να τήνέ δώσει,  
κι ο Χριστός να την περάσει 
απ’ το τρίχινο γιοφύρι  
που ’ναι τρομερό κριτήρι… 
 

Άλλοι θρύλοι ή αφηγήσεις 
αναφέρονται σε θυσίες άλλων 
ανθρώπων ή ζώων. Υπάρχει μια 
καταγεγραμμένη προφορική 
αφήγηση της πραγματικής 
ιστορίας της κατασκευής του 
γεφυριού του Κοιλαδιού 
Κοζάνης, που αναφέρεται στον 
τρόπο που οι μάστορες 
εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις 
αφηγήσεις . Σύμφωνα με αυτή, 
στο χωριό Κοιλάδι, κυλούσε 

ένας χείμαρρος που όταν έβρεχε ήταν αδιάβατος και οι Τούρκοι Βαλαάδες που 
ήταν κάτοικοι του χωριού δεν μπορούσαν να πάνε στις δουλειές τους. Για να 
λύσουν το πρόβλημα πήγαν στο χωριό Πολυκάστανο που είχε καλούς μαστόρους 
και τους ζήτησαν να τους φτιάξουν ένα πέτρινο γεφύρι. Οι μάστορες ζήτησαν από 
τους Τούρκους να θυσιάσουν ένα ζώο στα θεμέλια και εκείνοι δέχτηκαν να 
θυσιάσουν δυο-τρία κοκόρια ή ένα πρόβατο . 
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 Οι θυσίες όμως αυτές φαινόταν φτωχές στους μαστόρους που είχαν βάλει στο 
μάτι το μοσχάρι του Χότζα . Είπαν ότι έπρεπε να περιμένουν να βρέξει για να 
τους πει το στοιχειό του ποταμού ποιο ζώο θα έπρεπε να θυσιαστεί και όταν 
έβρεξε είπαν πως ο ήχος του νερού έμοιαζε με φωνή μοσχαριού. Μάλιστα οι 
μάστορες είπαν «Είστι τυχιροί που δε γύριψιν καμμιά χανούμ' σα να θυσιάστι». 
Οι Βαλαάδες τους πίστεψαν και θυσίασαν το μοσχάρι, προς μεγάλη χαρά των 
μαστόρων που έτρωγαν δυο ολόκληρες μέρες . Μετά τη θυσία, οι Βαλαάδες 
πήγαιναν πολύ κοντά στο ποτάμι, σίγουροι πως είχαν εξευμενίσει το ποτάμι μετά 
τη θυσία του μοσχαριού και δεν θα τους πείραζε. Το γεφύρι στήθηκε σε είκοσι 
μέρες και ακόμα υπάρχει 
 

 Επίσης, υπάρχει ένας τοπικός 
θρύλος για το γεφύρι της Κυράς 
στην Αρκαδία, που πιθανόν να 
συνδέεται με το χτίσιμο των άλλων 
δύο τόξων του γεφυριού, που 
οικοδομήθηκαν στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας .Σύμφωνα με αυτό 
το θρύλο, τα κακά ποτάμια 
γκρεμίζανε τα γεφύρια. Η Τσυρά, 
που ήτανε Τούρκα, φοβέρισε τους 
μαστόρους και αυτοί κάρφωσαν 

έναν αράπη και μια γυναίκα κι έτσι στέριωσε το γεφύρι, που από τότε λέγεται 
της Τσυράς το γεφύρι. Κι όταν κατεβάζει πολύ νερό το ποτάμι κι έχει φουρτούνα 
τη νύχτα ο αράπης και η γυναίκα που έχουν στοιχειώσει φωνάζουν: βάστα 
γυναίκα, βάστα κι εσύ αράπη. 
 
 Οι παραδόσεις οι σχετικές με τα γεφύρια, συχνά αναφέρονται και στις σχέσεις 
Ελλήνων και Τούρκων. Μια σχετική αφήγηση αφορά το Κομμένο γεφύρι, που 
βρίσκεται στον κάμπο της Κερπινής στην Αρκαδία . Ο μύθος είναι ο ακόλουθος: 
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας ο Κερπινιώτης βοσκός Καραβασίλης μεγάλωσε 
σαν δικό του παιδί ένα ορφανό τουρκόπουλο. Όταν αυτό μεγάλωσε, του μίλησε 
για την καταγωγή του και το άφησε να φύγει για την Πόλη. Μια μέρα το παιδί 
αυτό γύρισε σαν αγάς στη γειτονική Στρέζοβα, έστειλε απόσπασμα και κάλεσε 
τον Έλληνα πατέρα του Ο Κερπινιώτης αποχαιρέτησε τους δικούς του, 
πιστεύοντας ότι ήθελαν να τον σκοτώσουν. Όταν παρουσιάστηκε στον πύργο του 
αγά, εκείνος του φίλησε τα χέρια, του είπε ότι είναι το παιδί που μεγάλωσε και 
τον παρακάλεσε να του ζητήσει όποια χάρη θέλει. Ο Καραβασίλης σκέφτηκε και 
του ζήτησε να χαλάσει το γεφύρι για να μην έρχονται από την απέναντι μεριά 
και κλέβουν το καλαμπόκι που είχε στον κάμπο .Αμέσως ο αγάς έδωσε τη 
διαταγή, έριξαν σαράντα φορτώματα ξύδι για να μαλακώσουν το κουρασάνι που 
είχαν δεθεί οι πέτρες του και το γεφύρι καταστράφηκε. 
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Άλλες αφηγήσεις αφορούν προσφορά χρημάτων στο ποτάμι για να εξευμενιστεί 
και να επιτρέψει την κατασκευή του γεφυριού. Το γεφύρι του Παπαστάθη που 
βρίσκεται στον ποταμό Άραχθο, πήρε το όνομά του από τον χορηγό του, κάποιον 
ηγούμενο που λεγόταν Παπαστάθης, ο οποίος για την κατασκευή του γεφυριού 
χρησιμοποίησε τα χρήματα κάποιων ληστών που θέλησαν να κλέψουν το 
μοναστήρι, αλλά με θαυματουργό τρόπο τράπηκαν σε φυγή και εγκατέλειψαν τα 
χρήματα . Όταν χτιζόταν το γεφύρι ο Παπαστάθης έριξε λίρες στα θεμέλια , 
προφανώς για να εξευμενίσει το ποτάμι και να εξασφαλίσει την άδειά του για την 
παρέμβαση. Μια παρόμοια παράδοση υπάρχει για το γεφύρι της Άρτας . 
Αναφέρεται ότι όταν το έφτιαχναν, τάισαν το ποτάμι χρήματα με το φτυάρι γιατί 
οι μάστορες υποστήριξαν ότι το ποτάμι ήθελε να φάει πολύ χρυσάφι και να 
χορτάσει για να επιτρέψει την κατασκευή του γεφυριού 
   

Επιπρόσθετα, υπάρχουν διάφορες 
αφηγήσεις που σχετίζονται με τις 
κατασκευές γεφυριών με αφορμή το 
θάνατο ανθρώπου που προσπάθησε να 
περάσει το ποτάμι, με χρηματοδότη 
προσφιλές πρόσωπο του θύματος. Για 
παράδειγμα, λέγεται πως το γεφύρι του 
Τσακνοχωρίου, στο ποτάμι Πραμόρτσα, 
παραπόταμο του Αλιάκμονα, κοντά στο 

Ανθοχώρι Βοΐου, χτίστηκε με έξοδα ενός πλούσιου βοσκού στο σημείο όπου έχασε 
τη ζωή της η μοναχοκόρη του από τα νερά του ποταμού. Μετά τον πνιγμό του 
κοριτσιού, ο πατέρας της θεώρησε τον πνιγμό της τιμωρία του Θεού για τα πολλά 
πλούτη και την πλεονεξία του. Λέγεται πως χρηματοδότησε την κατασκευή του 
γεφυριού επειδή είδε ένα όνειρο με έναν άγγελο που τον διέταξε να χτίσει γεφύρι 
στο σημείο που πνίγηκε η κόρη του.  
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  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.  
 
Ο απλός άνθρωπος έχτιζε γεφύρια. Έπρεπε να τα χτίσει, αφού ήταν μέσο 
επικοινωνίας, προϋπόθεση πολιτισμού. Έπρεπε να τα κατασκευάσει, ακόμα και 
αν αυτό σήμαινε παρέμβαση στη φύση. Για να δικαιολογηθεί, βέβαια, γέννησε 
ένα σωρό παραδόσεις, θρύλους, δοξασίες, προλήψεις, που δεν είναι τίποτα άλλο, 
παρά απλοϊκές, σχεδόν σε μορφή παραμυθιού, προσεγγίσεις του ανεξήγητου. 
Τέτοιο φάνταζε εξάλλου τότε, ό, τι ξέφευγε από το κοινό μέτρο. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Κ.Π.Ε. 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 
Ο δρόμος για τα πέτρινα γεφύρια 

Της Στέλλας Καλοχριστιαννάκη, μαθήτριας  γ’ γυμνασίου  

 
Μελετώντας τη βιβλιογραφία και ερευνώντας στο διαδίκτυο αντλήσαμε 
πολύτιμες πληροφορίες για τα γεφύρια. Όλα αυτά όμως, δε θα γίνονταν κτήμα 
μας, αν δεν περπατούσαμε στα πέτρινα γεφύρια, αν δε θαυμάζαμε από κοντά το 
έργο αυτών των απλοϊκών μαστόρων. 
 Είχε ιδιαίτερη αξία για μας να τα διαβούμε, να περάσουμε από τη μία όχθη του 
ποταμού στην άλλη. Έτσι, καταφέραμε να αντιληφθούμε τις δυσκολίες 
κατασκευής τους, τη χρησιμότητά τους και το πιο σημαντικό, πως ο λαϊκός 
τεχνίτης αντί να αγνοήσει τη φύση, να τη δαμάσει, διάλεξε να εναρμονιστεί μαζί 
της χτίζοντας γεφύρια μετουσιωμένα σε έργα τέχνης. 

Ξεκινήσαμε λοιπόν, μια ομάδα 
παιδιών που ενδιαφερόμαστε να 
μάθουμε για το περιβάλλον, 
αγόρια και κορίτσια της α’, β’, 
και γ’ τάξης του γυμνασίου με 
κοινό σκοπό να ερευνήσουμε τα 
πέτρινα γεφύρια και να έρθουμε 
σε επαφή με τη φύση. 
 Την Τετάρτη 11 Απριλίου, 
συνοδευόμενοι από τους δύο 
υπεύθυνους καθηγητές της 

περιβαλλοντικής ομάδας, την κα Βασιλείου και τον κο Παπανικολάου, και με 
καλή διάθεση ξεκινήσαμε με προορισμό την Κόνιτσα και τις ομορφιές που 
περίμεναν εμάς να τις ανακαλύψουμε. Νυσταλέα πρόσωπα, αλλά την ίδια 
στιγμή ενθουσιασμένα. Η διαδρομή ήταν ξεκούραστη και από τα παράθυρα του 
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λεωφορείου μπορούσαμε να θαυμάσουμε την ανοιξιάτικη φύση. Χωρίς να το 
καταλάβουμε φτάσαμε στο πρώτο μας γεφύρι, το γεφύρι της Πόρτας. Τραβήξαμε 
φωτογραφίες και μιλήσαμε για την ιστορία και τη δημιουργία του. 

 Ο δρόμος δεν άργησε να μας 
πάει στα Γιάννενα. Εκεί 
επισκεφτήκαμε τη λίμνη και το 
νησάκι, μαζί και τη Μονή 
Φιλανθρωπινών. Μάθαμε για 
τον Αλή Πασά και το μύθο με 
την Κυρά Φροσύνη, και 
περιηγηθήκαμε στο Μουσείο 
του Αλή Πασά. 
Μετά τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες αφιερώσαμε μία 

ώρα στο αγαπημένο κομμάτι των εκδρομών για τους μαθητές. Μείναμε ελεύθεροι 
στο μώλο των Ιωαννίνων. Άλλοι πέρασαν όλη τους την ελεύθερη ώρα στο 
ζαχαροπλαστείο για παγωτό, άλλοι πήγαν βόλτα με άμαξα, άλλοι πάλι απλά 
στέκονταν μπροστά από τη λίμνη και τραβούσαν φωτογραφίες.  
Επόμενη στάση ήταν η Κόνιτσα και το ξενοδοχείο όπου μείναμε. Δεν μας πήρε 
πολλή ώρα να τακτοποιηθούμε στα δωμάτιά μας και να ετοιμαστούμε για μια 
έξοδο στην Κόνιτσα. Έβρεχε και είχε κρύο, αυτό όμως δεν επηρέασε τη 
διασκέδασή μας. Όπως και να 'χει όλοι είχαμε όρεξη για την αυριανή μέρα που 
μας περίμενε!  

Το άλλο πρωί, αφού αφήσαμε το 
ξενοδοχείο, επισκεφτήκαμε το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Κόνιτσας. Εκεί παρακολουθήσαμε μια 
παρουσίαση που μας είχαν ετοιμάσει οι 
υπεύθυνοι του Κέντρου και 
απασχοληθήκαμε με παιχνίδια όπου 
δεθήκαμε κόμπος, κυριολεκτικά! 
Φυσικά ακολούθησαν τα πέτρινα 

γεφύρια μαζί με αμέτρητες φωτογραφίες. Συζητήσαμε για τη δομή τους και την 
ιστορία τους. Στη συνέχεια μελετήσαμε την αρχιτεκτονική της περιοχής 

παρατηρώντας τα παραδοσιακά 
αρχοντικά της Κόνιτσας. 
Την επόμενη μέρα φτάσαμε στη Μονή 
Μολυβδοσκεπάστου, κοντά στα 
σύνορα με την Αλβανία. Μάθαμε για 
τη Μονή και την ιστορία του τόπου. 
Όλοι μας παρακολουθούσαμε 
προσηλωμένοι και κανένας δεν 
διέκοψε την διήγηση του μοναχού για 
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κανένα λόγο.  Κάτι που χαράχθηκε στη μνήμη μας από εκεί, ήταν οι 
εντυπωσιακές τοιχογραφίες. 

Επόμενος προορισμός μας τα Ζαγοροχώρια. 
Φτάσαμε περίπου το μεσημέρι. Είχαμε 
αρχικά ως προορισμό το φαράγγι του Βίκου, 
δυστυχώς όμως η βροχή μας πρόλαβε. Όσοι 
από εμάς δεν είχαν μαζί τους ομπρέλα ήταν 
βρεγμένοι και παγωμένοι. Μας πήρε κάποια 
ώρα μέχρι να αλλάξουμε ρούχα στο 
λεωφορείο και να καταλήξουμε σε μια 
ταβέρνα από όπου ύστερα από λίγο είδαμε 
χιονόνερο. Στους περισσότερους έκανε 
εντύπωση να βλέπουν χιονόνερο τον 
Απρίλιο. Ακολούθησε η επίσκεψή μας στα 
γεφύρια του Ζαγορίου με τον ήλιο να 
λάμπει. Περπατήσαμε πάνω στα γεφύρια και 

χαρήκαμε την ομορφιά της φύσης.  
Δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτό το ταξίδι, κανένας μας δε θα το κάνει. Πίσω από 
την κούραση και την αϋπνία κρύβονταν γέλια, ιστορίες και αναμνήσεις, που είναι 
οι πιο καθαρές φωτογραφίες, χαραγμένες στη μνήμη μας.            

   
                                                                              

 
 

Της Ζωής Αρμπάρα, μαθήτριας β’ γυμνασίου  
 
Κάνοντας μια αποτίμηση της συλλογικής μας έρευνας ένα είναι σίγουρο, πως στο 
μυαλό μας εντυπώθηκαν γνώσεις και στην καρδιά μας συναισθήματα και το πιο 
σημαντικό, ανταλλάξαμε απόψεις και δεθήκαμε σαν ομάδα. 
Έτσι, νιώθουμε πως πετύχαμε τον ιδανικό συνδυασμό γνώσεων και εμπειριών, 
μάθαμε,  δηλαδή, βιωματικά και εμπειρικά μέσα αλλά και έξω από τη σχολική 
αίθουσα, και αυτό, αν θέλετε τη δική μας γνώμη, είναι ένα κέρδος πολύτιμο, που 
μας έκανε πλουσιότερους μαθητές και ανθρώπους, μια που η γνώση που 
αποκτήσαμε δεν είναι παροδική αλλά ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. 
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 Αντωνίου Θεοδώρα 
 Αρμπάρα Ζωή 
 Γιαννοπούλου Μαρία Αλεξάνδρα 
 Γιαννούκα Χριστίνα 
 Γκόλτσου Κατερίνα 
 Ζάχος Παναγιώτης 
 Καλοχριστιανάκη Στέλλα 
 Καραμπάτσας Βαγγέλης 
 Κωστοπούλου Χριστίνα 
 Μαράβας Απόστολος 
 Μαργκάς Στέλιος 
 Μελά Φυλλένια  
 Πατσίδου Γεωργία 
 Βαρυτιμίδης Μάριος 
 Σουφλιάς Αλέξανδρος 
 Σταγιάννη Μυρσίνη 
 Τεπετές Νικόλαος 
 Τζαφέρη Ναυσικά 
 Φεζουλίδη Γεωργία 
 Χαρμάνη Αλεξάνδρα 
 Χαρμάνη Γεωργία 
 Βαβλιάκης Ιωάννης 
 Χονδρούλης Κων/νος 
 Τεπετέ Δανάη 
 Γαμβρουλής Σπύρος  
 Γιαννούκα Ολίνα  

 
 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 


