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Η Γέφυρα του Ομολίου 
Πρόκειται για  ένα  μεγάλο γεφύρι, που γεφύρωνε τον Πηνειό και σε παλιότερους 
καιρούς συνέδεε το Ομόλιο με τον Πυργετό. Η γέφυρα αποτελούνταν από 4 κύρια 
ανοίγματα .Σήμερα σώζεται μόνο ένα. Σύμφωνα με μία οικοδομική επιγραφή 
στην τούρκικη γλώσσα, χτίστηκε το 1726 από τον Οσμάν Πασά.  



Η Γέφυρα του Πηνειού 
Αποτελούσε σύμβολο της Λάρισας μαζί  με τον ποταμό Πηνειό και τον 
Άγιο Αχίλλειο . Το γεφύρι κατασκευάστηκε πριν από τον 13ο αιώνα.  
 Η γέφυρα ανακαινίστηκε επί Χασάν μπέη. Τμήμα της ανατινάχτηκε 
το 1941 αλλά η ολική καταστροφή της έγινε τον Οκτώβρη του 1944 
από τους Γερμανούς.  



Το Γεφύρι του Αλαμάνου 
Είναι ένα πέτρινο μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται στον παλιό δρόμο Αγιάς  - Αγιοκάμπου. 
Χτίστηκε το έτος 1858 και πήρε το όνομά του από το χορηγό του, γιατρό Σπύρο Αλαμάνο. 



Το Γεφύρι της Ανατολής  
Πρόκειται για ένα πέτρινο γεφύρι κατασκευασμένο 
κοντά στον οικισμό της  Ανατολής στην επαρχία της 
Αγιάς. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για το συγκεκριμένο 
χρόνο κατασκευής του. Πιθανόν να χτίστηκε στα 
τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αι. 



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. Χτίστηκε το 
1791 όπως αναφέρει και η κτητορική επιγραφή.  



Το Γεφύρι της Ανθούσας 
Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού της Ανθούσας. Γεφυρώνει το 
ρέμα της Λεπενίτσας, που χύνεται στον Ασπροπόταμο. Χτίστηκε 
στα μέσα του 18ου αιώνα.  



Το Γεφύρι της Πόρτας 
Χτίστηκε το 1514 από τον 
μητροπολίτη της Λάρισας, 
Βησσαρίωνα. Γεφυρώνει τον 
Πορταϊκό ποταμό, παραπόταμο 
του Πηνειού. Βρίσκεται λίγο 
έξω από το Δήμο Πύλης στο 
μοναδικό δρόμο προς τον ορεινό 
όγκο των Τρικάλων. 



Το Γεφύρι  της 
Παλαιοκαρυάς 
Είναι μονότοξο γεφύρι. 
Χτίστηκε ανάμεσα στα 
1500-1550, γεφυρώνοντας 
το ρεύμα της Γκρόπας. 
Εξυπηρετούσε τη 
συγκοινωνία μεταξύ των 
χωριών Πύλης - Παλαιο-
καρυάς - Μεσοχώρας.   



Το Γεφύρι των Ελληνικών 
Το γεφύρι είναι μονότοξο με 
ημικυκλική μορφή. Χτίστηκε το 
1241. Γεφυρώνει το ρέμα Αρέντας,  
πριν τη συμβολή του με τον 
Αχελώο, στην τοποθεσία 
«Κορακονήσι». Η παράδοση 
αναφέρει ότι από το γεφύρι 
περνούσε η αρχαία οδός 
«Αμβρακία», που ένωνε τη 
Θεσσαλία με την Ήπειρο.  



Το Γεφύρι Χατζηπέτρου ή Νεραΐδοχωρίου 
Λίγο έξω από το Νεραϊδοχώρι, στη θέση «Σμίξη», συναντάμε το 
πέτρινο μονότοξο γεφύρι «του Χατζηπέτρου». Στέκει εκεί από το 
1750, γεφυρώνοντας το Περτουλιώτικο ρέμα.     



Το Γεφύρι της Καπαριάς 
Η γέφυρα Καπαριάς, στο χωριό Χαλίκι, πιθανολογείται ότι χτίστηκε 
περίπου το 1500, όταν χτίστηκε και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην 
οποία οδηγούσε. 
 



Το Γεφύρι της Κρανιάς «Κατούνα» 
Βρίσκεται στην είσοδο της φημισμένης  Κρανιάς Ασπροποτάμου 
στα ορεινά του Νομού Τρικάλων. Πρόκειται για μονότοξο 
γεφύρι με ημικυκλικό τόξο. Γεφυρώνει τον ποταμό 
«Κρανιώτικο» παραπόταμο του Ασπροποτάμου. Παλιότερα 
συνέδεε τις δύο συνοικίες του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας 
Παρασκευής. Το γεφύρι φέρει το όνομα «Κατούνα» από παλιά 
παρακείμενη ομώνυμη βρύση. 



Το Γεφύρι της Τσαγκαράδας 
Μονότοξο γεφύρι , που χτίστηκε το έτος 1787 και βρίσκεται μεταξύ των 
χωριών Τσαγκαράδα και Ξουρίχτι. Εικάζεται ότι είναι το παλαιότερο γεφύρι 
στο Πήλιο.  
 



Το Γεφύρι του Αγίου Αθανασίου 
Μονότοξο γεφύρι που χτίστηκε το έτος 
1900. Γεφυρώνει το ρέμα του Αη-Θανάση 
στην κοινότητα Άγιος Γεώργιος Νηλείας  
και βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του 
Αγίου Αθανασίου. 
 



Το Γεφύρι της Πατωσιάς 
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.  
Πρόκειται για ένα παλιό τοξωτό γεφύρι, που 
τώρα περιβάλλεται από τσιμέντο, ώστε  να 
περνούν τα αυτοκίνητα. 



Το Γεφύρι στην Κάτω Κερασιά 
Πρόκειται για ένα δίτοξο πέτρινο γεφύρι, που χτίστηκε το 1886 και 
γεφυρώνει το Κερασιώτικο ρέμα. Στη δυτική του πλευρά, υπάρχει μια 
μαρμάρινη πλάκα με τη χρονολογία κατασκευής.  



Το Γεφύρι της Καρυάς 
Είναι ένα μονότοξο γεφύρι, που χτίστηκε τον Αύγουστο του 1931 και γεφυρώνει το ρέμα της 
Καλιακούδας.  
Βρίσκεται βορειοδυτικά της Μακρινίτσας, στο μονοπάτι  που οδηγεί προς Πουρί-Ζαγορά.  
Έχει μικρό ανακουφιστικό τόξο και πάνω στο κλειδί φέρει μια ανάγλυφη μαρμάρινη  επιγραφή. 



Το Γεφύρι του Ματσαγκάνη  
Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι ,που 
γεφυρώνει  το ρέμα κοντά στις πηγές του 
Βενέτικου ποταμού. Βρίσκεται στο δρόμο 
προς την Κρανιά Γρεβενών. 



Η Γέφυρα του Δοτσικού 
Πρόκειται για ένα μονότοξο  πέτρινο γεφύρι στο νομό 
Γρεβενών, που βρίσκεται μέσα στο χωριό. Χρονολογείται 
το 1804. 



Το Γεφύρι του Σταυροποτάμου  
Πρόκειται για ένα γεφύρι με δύο κύρια τόξα, που χτίστηκε το 1880. Το γεφύρι 
βρίσκεται στον Σταυροπόταμο, που είναι παραπόταμος του Βενέτικου ποταμού. Από 
αυτόν πήρε και το όνομα του. 



 
Το Γεφύρι του 
Κατσογιάννη 
Είναι  ένα τρίτοξο γεφύρι, 
που βρίσκεται ανατολικά 
του χωριού Σπήλαιο 
Γρεβενών. Γεφυρώνει τον 
Βελόνια, παραπόταμο του 
Βενέτικου ποταμού. 
Χτίστηκε περίπου στα 1800. 



Το Γεφύρι του Αζίζ Αγά 
Τρίτοξο πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται στο 
χωριό Τρίκωμο των Γρεβενών. Χτίστηκε επί 
τουρκοκρατίας το 1727 και χρηματοδοτήθηκε 
από τον Αζίζ Αγά. 



Το Γεφύρι της 
Πορτίτσας 
Το γεφύρι της Πορτίτσας 
βρίσκεται στο νομό Γρεβενών 
κοντά στο χωριό Σπήλαιο. 
Η κατασκευή της γέφυρας 
έγινε  το 1743 και σύμφωνα 
με πηγές, χτίστηκε με 
προσφορές από το Μοναστήρι 
του Σπηλαίου. 



Το Γεφύρι του Σπανού 
Πρόκειται για ένα πεντάτοξο γεφύρι πάνω στο Βενέτικο ποταμό, δυτικά των 
Γρεβενών. Το έχτισε ο Μουσταφά Αγάς από το Αργυρόκαστρο, ο επονομαζό-
μενος Σπανός. Είναι το μεγαλύτερο γεφύρι της Μακεδονίας.  



Το Γεφύρι της Κόνιτσας 
Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο 
μονότοξο γεφύρι της Ηπείρου.  
Γεφυρώνει τον Αώο ποταμό και 
κατασκευάστηκε το 1870 από τον 
Πυρσογιαννίτη μάστορα Ζιώγα 
Φρόντζο.  



Το Γεφύρι της Ζέρμας 
Πρόκειται για ένα πέτρινο γεφύρι που γεφυρώνει τον 
ποταμό Σαραντάπορο. Βρίσκεται ανάμεσα στη Δροσοπηγή 
και την Πλαγιά, χωριά του Δήμου Μαστοροχωρίων. Είναι 
θεμελιωμένο στα μέσα του 18ου αι.  
 



Το Γεφύρι της Κλειδωνιάς 
  
 
Βρίσκεται στο χωριό Κλειδωνιά της επαρχίας 
Κόνιτσας, εκεί που τελειώνει η χαράδρα του Βίκου. 
Γεφυρώνει τον Βοϊδομάτη ποταμό. Θεμελιώθηκε το 
1853. 



Το γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό 
 Το γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό βρίσκεται πάνω από το 
Μπαγιώτικο ρέμα κοντά στο χωριό Κήποι, στο κεντρικό 
Ζαγόρι. Χτίστηκε το 1814 στο σημείο που ήδη υπήρχε ένα 
ξύλινο γεφύρι.  



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. Χτίστηκε το 
1748 και δίπλα από το γεφύρι βρίσκεται ο εκκλησιαστικός 
νερόμυλος στον οποίο και οφείλει το όνομά του. 
 
 



Το Γεφύρι του Κόκορου ή Νούτσου 
Μεγάλο μονότοξο γεφύρι, που γεφυρώνει τον 
ποταμό Βίκο. Συναντάται στη διαδρομή προς 
το Τσεπέλοβο. Χτίστηκε το 1750 από τον 
προεστό Νούτσο Κοντοδήμο στον οποίο 
οφείλεται και η ονομασία του. Το δεύτερο 
όνομα το οφείλει στον ιδιοκτήτη γειτονικού 
νερόμυλου, ο οποίος φρόντισε για την επισκευή 
του. 

 



Το Γεφύρι του Λαζαρίδη ή Κοντοδήμου 
Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι, που χρονολογείται 
το 1753. Πήρε το όνομά του από τον μύλο του 
Λαζαρίδη, που υπήρχε παλιότερα εκεί και από το 
χορηγό του Τόλη Κοντοδήμο. 



 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 

 




