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                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας            ΠΙΣΩ  
 

         Το πέτρινο γεφύρι της Ελασσόνας βρίσκεται μέσα στον ιστό της πόλης, στα «σύνορα» 
με την συνοικία Βαρόσι (την ελληνική συνοικία επί τουρκοκρατίας), λίγα μέτρα κάτω από 
την μεγαλοπρεπή βυζαντινή Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας. 
          Από την κεντρική πλατεία της Ελασσόνας απέχει 500 μ. κι από την πλατεία Βαροσίου 
200 μ ., πράγμα που την κάνει πανεύκολα προσβάσιμη για άτομα κάθε ηλικίας και φυσικής 
κατάστασης. Άλλωστε, μπορεί να συνδυαστεί με μια πολύ όμορφη πεζοπορία που θα 
ξεκινάει από την όποια πλατεία και θα καταλήγει στην Ιερά Μονή για προσκύνημα και 
υπέροχη πανοραμική θέα της περιοχής. 
 
                                             Μερικά στοιχεία για το γεφύρι: 
Είναι μονότοξο και το διατρέχει ο ποταμός Ελασσονίτης. 
Για το έτος κατασκευής υπολογίζεται γύρω στον 14ο αιώνα (ίσως και 18ο αι). 
Για χορηγούς και δαπάνη κατασκευής δεν έχουμε στοιχεία.  
Οι διαστάσεις: α) γεφυριού = ύψος 11,65 μ. και πλάτος 3,3 μ. 
                           β) Διαδρόμου διάβασης= μήκος 34,5 μ., ωφέλιμο πλάτος 2,58 μ. 
                                           Τα στηθαία έχουν ύψος 1,23 μ . και πλάτος 36 εκ. 
                           γ) Τόξου= ύψος 9,65 μ. και άνοιγμα 17,3 μ. 
  
Η επιτόπια έρευνα, μέτρηση και καταγραφή έγινε στις 5-7-2005 από τους 
Γκανάτσιο Ανδρέα, Κουρουμπίνα Διονύσιο και Νούσια Αθανάσιο.  
 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας      ΠΙΣΩ  
                                              ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρόν 

2016 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρόν 

2016 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                εικόνες από το παρελθόν (1920) 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 

Η τοξωτή γέφυρα της 
Ελασσόνας, που 
κατασκευάστηκε για να 
συνδέσει τις 2 γειτονιές 
της πόλης, σύμφωνα με 
τα οθωμανικά αρχεία 
κατασκευάστηκε τον 
15ο αιώνα από τον 
Evrenosoglu Ibrahim 
Bey.  
 
Σε πρώτο πλάνο 
διακρίνουμε τον 
Ελασσονίτη ποταμό και 
στο βάθος τον μιναρέ 
από το τζαμί του 
Μουχαρέμ Πασά. 
 
Φωτογραφία του 1912, 
εκδόσεις Rhomaides - 
Zeitz. 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 

Ο μιναρές από το τζαμί  
του Μουχαρέμ Πασά 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 

1915 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 

1916 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 

1945 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 

1948 (Τάκης Τλούπας) 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 

Τέλη δεκαετίας ‘40 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 

1916 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 

1964 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν 

1970 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρόν 

2016 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας 2       
ΠΙΣΩ  
                                                 εικόνες από το παρελθόν Ελασσόνα 1938: Η παλιά 

πέτρινη τοξωτή γέφυρα 
στον Κουραδιάρη 
ποταμό. 
 
Στη φωτογραφία πρώτος 
είναι ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Γρηγόριος 
Γκούντας και ακολουθεί ο 
Βασιλιάς Γεώργιος Β’ που 
επισκέφτηκε τότε την 
Ελασσόνα και 
κατευθύνεται στην 
πλατεία Βαροσίου  
για να επισκεφτεί το σπίτι 
του Νικ. και Μίχου Πάκα 
που έμενε ο γιος του 
διάδοχος τότε Κων/νος το 
1912 για λίγες μέρες. 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
   Πανοραμική άποψη της Ελασσόνας από την Ι. Μ. Παναγίας Ολυμπιώτισσας 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                        Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας 



                            Πέτρινο γεφύρι Ελασσόνας        ΠΙΣΩ  
                                        Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας 



                         Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

 
Το πέτρινο γεφύρι της Γιάνναινας βρίσκεται αρκετά έξω από τον ιστό της πόλης, στο σημερινό ρέμα που 
είναι παραπόταμος του Ελασσονίτη. Δίπλα του βρίσκονται υπολείμματα νερόμυλων, κι ακριβώς πίσω από 
αυτό τον λοφίσκο υπάρχει μια μικρή όαση με πλατάνια και τρεχούμενα νερά, ιδανικό μέρος για εκδρομή 
και περίπατο μες τη φύση.  
 
Για να το επισκεφτεί κάποιος θα πρέπει να ξεκινήσει με μηχανοκίνητο όχημα/ποδήλατο από την 
Ελασσόνα με κατεύθυνση προς Κοζάνη, και μερικά χιλιόμετρα αργότερα θα φτάσει στις πρώτες στροφές 
για «πλακόπετρες»/κοντά στην πίστα με τα κάρτ, όπου και θα συνεχίσει με τα πόδια ακολουθώντας τη 
ρεματιά (για περίπου 2 χλμ.) ως το γεφύρι. Κατά προσέγγιση δηλαδή, γύρω στα 6 χλμ. ΒΔ της Ελασσόνας. 
 
Μερικά στοιχεία για το γεφύρι: 
Είναι μονότοξο και το διατρέχει ο ποταμός Ελασσονίτης. 
Για το έτος κατασκευής, τους χορηγούς και την δαπάνη κατασκευής δεν έχουμε στοιχεία.  
Οι διαστάσεις: α) γεφυριού = ύψος 5,1 μ. και πλάτος 2,22 μ. 
                       β) Διαδρόμου διάβασης= μήκος 20,4 μ., ωφέλιμο πλάτος 2,2 μ.   
                       γ) Τόξου= ύψος 4,3 μ. και άνοιγμα 9,3 μ. 
  
Η επιτόπια έρευνα, μέτρηση και καταγραφή έγινε σε αρκετές φάσεις τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2005 από 
τους 
Γκανάτσιο Ανδρέα,  Κουρουμπίνα Διονύσιο, Νούσια Αθανάσιο και Πούρικα Χρήστο.  
 
Επισκεφτείτε οπωσδήποτε και την ιστοσελίδα www.elassona.com.gr για οτιδήποτε αφορά την Ελασσόνα, 
την επαρχία της και τον Όλυμπο. 



                             Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
                                   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΓΕΦΥΡΙΟΥ 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
                                         Εικόνα από το παρελθόν 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
                                  Οι φυσικές Βάθρες κοντά στο γεφύρι 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
                                  Το όμορφο ρυάκι κοντά στο γεφύρι 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                              Πέτρινο γεφύρι Γιάνναινας                              ΠΙΣΩ  
 

2016 



                    Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας             ΠΙΣΩ  
 Το πέτρινο γεφύρι της Βερδικούσιας βρίσκεται πολύ έξω από τον ιστό του χωριού, στο 

σημερινό ρέμα που την χωρίζει από το χωριό Ανάληψη. 
 
Για να το επισκεφτεί κάποιος θα πρέπει να ξεκινήσει με μηχανοκίνητο όχημα από την 
Ελασσόνα/Λάρισα, να περάσει το χωριό Ευαγγελισμός, και να κατευθυνθεί προς το 
χωριό Ανάληψη (όπου και το ομώνυμο μοναστήρι Ανάληψης του Σωτήρος του 1650). 
Κατά προσέγγιση δηλαδή, γύρω στα 17 χλμ. στα ΝΔ της Ελασσόνας. 
 Έπειτα, φτάνετε στον διπλανό οικισμό «Παλιοσκιά» (παλιά Συκιά), από όπου θα 
ξεκινήσει –κάτω ακριβώς από το λοφίσκο του Προφήτη Ηλία- μια πολύ όμορφη 
πεζοπορία 20 λεπτών δίπλα στην γεμάτη πλατάνια ρεματιά, και θα καταλήξει στο 
γεφύρι. Η διαδρομή είναι αρκετά εύκολη για άτομα κάθε ηλικίας και φυσικής 
κατάστασης, και πραγματικά απολαυστική για κάθε φυσιολάτρη. 
 
Μερικά στοιχεία για το γεφύρι: 
Είναι μονότοξο και το διατρέχει ο παραπόταμος του  Βούλγαρη. 
Για το έτος κατασκευής, τους χορηγούς και την δαπάνη κατασκευής δεν έχουμε στοιχεία.  
Οι διαστάσεις: α) γεφυριού = ύψος 7,1 μ. και πλάτος 2,3 μ. 
                           β) Διαδρόμου διάβασης= μήκος 15,45 μ., ωφέλιμο πλάτος 2,3 μ. 
                           γ) Τόξου= ύψος 6,5 μ. και άνοιγμα 4,1 μ. 
  
Η επιτόπια έρευνα, μέτρηση και καταγραφή έγινε στις 25-7-2005 από τους 
Αμαραντίδη Ιωάννη και Γκανάτσιο Ανδρέα, καθώς και στις 16-7-2006 από 
 τους Βλαχάβα Γεώργιο, Γκανάτσιο Ανδρέα και Φακίτσα Αστέριο.  
 
Επισκεφτείτε οπωσδήποτε και την ιστοσελίδα www.elassona.com.gr για οτιδήποτε 
αφορά την Ελασσόνα, την επαρχία της και τον Όλυμπο. 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
Προφήτης Ηλίας Παλιοσυκιάς 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
Ατρόμητοι εξερευνητές 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
Πανοραμική άποψη της Βερδικούσιας (foto Δίχρης Αθανάσιος) 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Πανοραμική άποψη της Βερδικούσιας (foto Δίχρης Αθανάσιος) 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Πανοραμική άποψη της Βερδικούσιας (foto Δίχρης Αθανάσιος) 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Πανοραμική άποψη του γεφυριού (foto Δίχρης Αθανάσιος) 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
Η πορεία προς το γεφύρι 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Η πορεία προς το γεφύρι 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Φτάνοντας στο γεφύρι 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Μετρώντας το γεφύρι 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Η απόλαυση της εξερεύνησης 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Η πορεία προς το γεφύρι 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Η πορεία προς το γεφύρι 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Η πορεία προς το γεφύρι 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Η πορεία προς το γεφύρι 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Η απόλαυση της εξερεύνησης 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Η απόλαυση της εξερεύνησης 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Η απόλαυση της εξερεύνησης 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Η απόλαυση της εξερεύνησης 



       Πέτρινο γεφύρι «Δαμασκηνού» Βερδικούσιας      ΠΙΣΩ  
 Η απόλαυση της εξερεύνησης 



                              Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου           ΠΙΣΩ  
Το πέτρινο γεφύρι του Λιβαδίου βρίσκεται αρκετά έξω από τον ιστό του χωριού, στο σημερινό 
ρέμα που λέγεται Λιβαδιώτικο. Δίπλα του, σε απόσταση 100 μ. βρίσκεται ο δρόμος με την 
άσφαλτο που ενώνει το Λιβάδι με την Ελασσόνα (η συνολική απόσταση μεταξύ τους είναι 37 
χλμ).  
Για να το επισκεφτεί κάποιος θα πρέπει να ξεκινήσει με μηχανοκίνητο όχημα από την Ελασσόνα 
με κατεύθυνση προς Κοζάνη, και περίπου 8 χλμ αργότερα θα φτάσει στο χωριό Μικρό 
Ελευθεροχώρι, όπου θα στρίψει δεξιά για Λιβάδι. θα στρίψει μετά από περίπου 10 χλμ αριστερά 
για Δολίχη, θα περάσει από μέσα της, θα συνεχίσει ακολουθώντας τις πινακίδες για Λιβάδι, θα 
βρει έπειτα από λίγο το νεόκτιστο φράγμα Λιβαδίου στα αριστερά του και στην πρώτη στροφή 
μετά από αυτό θα αφήσει το όχημα και θα συνεχίσει με τα πόδια ακολουθώντας τη ρεματιά (για 
περίπου 100 μ.) ως το γεφύρι. Κατά προσέγγιση δηλαδή, συνολικά γύρω στα 25 χλμ. από την 
Ελασσόνα. Η εκδρομή αυτή μπορεί και πρέπει να συνδυαστεί με ανέβασμα στο Λιβάδι (1.200 μ. 
υψόμετρο), για καθαρό βουνίσιο αέρα, φρέσκια ολόγλυκη πουτίγκα, γνήσια ντόπια κρέατα 
(νωπά και ψητά), γαλακτοκομικά προϊόντα άφταστης ποιότητας και περίπατο στα πετρόχτιστα 
καλντερίμια.   
  
Μερικά στοιχεία για το γεφύρι: 
Είναι δίτοξο και το διατρέχει το Λιβαδιώτικο Ρέμα. 
Για το έτος κατασκευής, τους χορηγούς και την δαπάνη κατασκευής δεν έχουμε στοιχεία.  
Οι διαστάσεις: α) γεφυριού = ύψος 6,6 μ. και πλάτος 2,35 μ. 
                          β) Διαδρόμου διάβασης= μήκος 15,5 μ., ωφέλιμο πλάτος 2,35 μ. 
                          γ) Τόξων= του μεγάλου ύψος 6,3 μ. και άνοιγμα 6,8 μ. 
                          της ανακουφιστικής καμάρας ύψος 2,6 μ. και άνοιγμα 2,3 μ. 
 
Η επιτόπια έρευνα, μέτρηση και καταγραφή έγινε στις 10-9-2005 από τους Γκανάτσιο Ανδρέα 
και Πούρικα Χρήστο, καθώς και στις 15-7-2006 από τους  Γκανάτσιο Ανδρέα και Φακίτσα 
Αστέριο. 
 
Επισκεφτείτε οπωσδήποτε και την ιστοσελίδα www.elassona.com.gr για οτιδήποτε αφορά την 
Ελασσόνα, την επαρχία της και τον Όλυμπο. 



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ 



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                            Πανοραμική άποψη του χωριού 



                             Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου              ΠΙΣΩ  
                                        Το Δημαρχείο 



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου              ΠΙΣΩ  
                           Το καμπαναριό της Παναγίας 



                             Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου              ΠΙΣΩ  
                                     Παραδοσιακό σπίτι 



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                                 Το φράγμα του χωριού 



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                                 Μετρώντας το γεφύρι 



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                           Απολαμβάνοντας την εξερεύνηση 



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                            Οι εξερευνητές - φωτογράφοι 



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                             Το δίτοξο μεγαλοπρεπές γεφύρι  



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                             Το δίτοξο μεγαλοπρεπές γεφύρι  



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                             Το δίτοξο μεγαλοπρεπές γεφύρι  



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                             Το δίτοξο μεγαλοπρεπές γεφύρι  



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                             Το δίτοξο μεγαλοπρεπές γεφύρι  



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                             Το δίτοξο μεγαλοπρεπές γεφύρι  



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                             Ο Προφήτης Ηλίας Λιβαδίου 



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                             Το καμπαναριό του Προφήτη Ηλία   



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                             Η κρήνη στην πλατεία του χωριού  



                            Πέτρινο γεφύρι Λιβαδίου               ΠΙΣΩ  
                             Πανοραμική θέα του χωριού  



                            Πέτρινο γεφύρι Δομενίκου               ΠΙΣΩ  
Το πέτρινο γεφύρι του Δομένικου βρίσκεται λίγο έξω από τον ιστό του χωριού, στο 
σημερινό ρέμα που κατηφορίζει από τον λοφίσκο που βρίσκεται ο ναός  του 17ου αι. του 
Αγίου Γεωργίου (στην τοποθεσία που ήταν, κατά τους αρχαιολόγους, η αρχαία 
ακρόπολη). 
Για να το επισκεφτεί κάποιος θα πρέπει να ξεκινήσει με μηχανοκίνητο όχημα από την 
Ελασσόνα/Λάρισα και περίπου στη μέση της διαδρομής θα φτάσει στο Δομένικο, όπου 
και θα ακολουθήσει τις πινακίδες για να φτάσει στον άγιο Γεώργιο, κι έπειτα θα 
κατηφορίσει τη ρεματιά (για περίπου 500 μ.). Κατά προσέγγιση δηλαδή, γύρω στα 16 
χλμ. από την Ελασσόνα.  
H ιδανικότερη κατάληξη της εκδρομής θα ήταν στη θέση «Βρυζόστι», λίγο έξω από το 
Δομένικο προς τη μεριά του Μεσοχωρίου (υπάρχει σχετική πινακίδα), όπου ο επισκέπτης 
θα απολαύσει περίπατο ανάμεσα σε παλιούς νερόμυλους μέχρι να φτάσει στην Παναγία 
Βρυζόστι του 17ου αι. και το παρακείμενο άλσος με δέντρα και νερά.  
 
Μερικά στοιχεία για το γεφύρι: 
Είναι μονότοξο και το διατρέχει ο παραπόταμος του  Τιταρήσιου. 
Για το έτος κατασκευής, τους χορηγούς και την δαπάνη κατασκευής δεν έχουμε στοιχεία.  
Οι διαστάσεις: α) γεφυριού = ύψος 2,1 μ. και πλάτος 3,2 μ. 
                       β) Διαδρόμου διάβασης= μήκος 10,1 μ., ωφέλιμο πλάτος 3,2 μ. 
                       γ) Τόξου= ύψος 2 μ. και άνοιγμα 2,9 μ. 
  
Η επιτόπια έρευνα, μέτρηση και καταγραφή έγινε στις 16-8-2005 από τους 
Γκανάτσιο Ανδρέα, Πούρικα Χρήστο και Φακίτσα Αστέριο.  
 
Επισκεφτείτε οπωσδήποτε και την ιστοσελίδα www.elassona.com.gr για οτιδήποτε αφορά 
την Ελασσόνα, την επαρχία της και τον Όλυμπο. 



                              Πέτρινο γεφύρι Δομενίκου                                 ΠΙΣΩ 
       ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ 



                                     Πέτρινο γεφύρι Δομενίκου                                 ΠΙΣΩ 
                                                              Φθινοπωρινή εικόνα του χωριού 



                         Πέτρινο γεφύρι Δομενίκου                    ΠΙΣΩ                                                                                                                         
Ο  Άγιος Γεώργιος 



                                   Πέτρινο γεφύρι Δομενίκου                                 ΠΙΣΩ 
                                                                   Φτάνοντας στο γεφύρι 



                                       Πέτρινο γεφύρι Δομενίκου                                 ΠΙΣΩ 
                                     Οι εξερευνητές προβληματισμένοι για την κατάσταση του γεφυριού 



                                     Πέτρινο γεφύρι Δομενίκου                                 ΠΙΣΩ 
                                                            Το γεφύρι χαμένο μέσα στη βλάστηση 



                                     Πέτρινο γεφύρι Δομενίκου                                 ΠΙΣΩ 
                                                               Οι νερόμυλοι στη θέση «Βρυζόστι» 



                                   Πέτρινο γεφύρι Μεσοχωρίου                                  ΠΙΣΩ 
                                                                   Φτάνοντας στο γεφύρι 



                                       Πέτρινο γεφύρι Μεσοχωρίου                              ΠΙΣΩ 
                                     Οι εξερευνητές προβληματισμένοι για την κατάσταση του γεφυριού 



                                     Πέτρινο γεφύρι Μεσοχωρίου                                     ΠΙΣΩ 
                                                            Το γεφύρι χαμένο μέσα στα απορρίμματα  



                                       Πέτρινο γεφύρι Πυθίου                                           ΠΙΣΩ 

Το πέτρινο γεφύρι του Πυθίου βρίσκεται στα όρια του ιστού του χωριού, στο σημερινό ρέμα 
που λέγεται Κοντολάκι. Δίπλα του, σε απόσταση 100 μ. βρίσκεται το κοιμητήριο του οικισμού 
(με την παλιά και ωραία εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου) και το μοναδικό κυκλικό 
καμπαναριό της Ελλάδας.  
Για να το επισκεφτεί κάποιος θα πρέπει να ξεκινήσει με μηχανοκίνητο όχημα από την 
Ελασσόνα με κατεύθυνση προς Κοζάνη, και περίπου 8 χλμ αργότερα θα φτάσει στο χωριό 
Μικρό Ελευθεροχώρι, όπου θα στρίψει δεξιά για Λιβάδι. Μετά από περίπου 10 χλμ θα δει την 
πινακίδα αριστερά για Δολίχη, θα παραμείνει στην πορεία του, θα βρει έπειτα από 500 μ. δεξιά 
στροφή προς Πύθιο (με πινακίδα). Φτάνοντας στο χωριό, θα πάει στην πλατεία (όπου και 
κρήνη με λέοντες), θα στρίψει δεξιά και ρωτώντας θα φτάσει στο κοιμητήριο. Εκεί θα αφήσει το 
όχημα και θα συνεχίσει με τα πόδια για 50 μ. ως το κυκλικό καμπαναριό, κι άλλα τόσα στο 
αριστερό δρομάκι ως το γεφύρι. Κατά προσέγγιση δηλαδή, συνολικά γύρω στα 20 χλμ. από 
την Ελασσόνα. Η εκδρομή αυτή μπορεί να συνδυαστεί με περιήγηση μέσα στο Πύθιο (και λίγο 
παραέξω στον αρχαιολογικό χώρο), κι έπειτα  ανέβασμα στον Κοκκινοπηλό (1.150 μ. 
υψόμετρο), για καθαρό βουνίσιο αέρα, γνήσια ντόπια κρέατα (νωπά και ψητά), ανόθευτα 
γαλακτοκομικά προϊόντα και, με το κατάλληλο όχημα, συνέχεια της εκδρομής ως τη θέση 
«Βρύση του Τσουρέκα».   
  
Μερικά στοιχεία για το γεφύρι: 
Είναι μονότοξο και το διατρέχει το Ρέμα Κοντολάκι. 
Για το έτος κατασκευής, τους χορηγούς και την δαπάνη κατασκευής δεν έχουμε στοιχεία.  
Οι διαστάσεις: α) γεφυριού = ύψος 4,7 μ. και πλάτος 3,5 μ. 
                        β) Διαδρόμου διάβασης= μήκος 10,5 μ., ωφέλιμο πλάτος 3,5 μ. 
                        γ) Τόξου=  ύψος 4 μ. και άνοιγμα 7,3 μ. 
  
Η επιτόπια έρευνα, μέτρηση και καταγραφή έγινε στις 22-8-2005 από τους 
Γκανάτσιο Ανδρέα και Τσακιρίδη Ιωάννη, καθώς και στις 15-7-2006 από τους Γκανάτσιο 
Ανδρέα και Φακίτσα Αστέριο. 
 
Επισκεφτείτε οπωσδήποτε και την ιστοσελίδα www.elassona.com.gr για οτιδήποτε αφορά την 
Ελασσόνα, την επαρχία της και τον Όλυμπο. 



                                Πέτρινο γεφύρι Πυθίου                                ΠΙΣΩ 
           ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ 



                                Πέτρινο γεφύρι Πυθίου                                ΠΙΣΩ 
           Στους πρόποδες του Ολύμπου 



                              Πέτρινο γεφύρι Πυθίου                                ΠΙΣΩ 
 Το μοναδικό κυκλικό καμπαναριό στην Ελλάδα 



                                Πέτρινο γεφύρι Πυθίου                                ΠΙΣΩ 
           Φτάνοντας στο γεφύρι 



                                Πέτρινο γεφύρι Πυθίου                                ΠΙΣΩ 
           Μετρώντας το γεφύρι 



                                Πέτρινο γεφύρι Πυθίου                                ΠΙΣΩ 
           Μετρώντας το γεφύρι 



                                Πέτρινο γεφύρι Πυθίου                                ΠΙΣΩ 
           Εικόνα παραδοσιακής ζωής 



                                Πέτρινο γεφύρι Πυθίου                                ΠΙΣΩ 
           Μετρώντας το γεφύρι 



                                Πέτρινο γεφύρι Πυθίου                                ΠΙΣΩ 
           Ασβεστοκάμινα Κοκκινοπηλού 



                                Πέτρινο γεφύρι Πυθίου                                ΠΙΣΩ 
           Κοκκινοπηλός – Βρύση Τσουρέκα 



                                Πέτρινο γεφύρι Τσαριτσάνης                           ΠΙΣΩ 

Το πέτρινο γεφύρι της Τσαριτσάνης βρίσκεται κοντά στα όρια του ιστού του χωριού, προς 
την πλευρά της Ελασσόνας. Πλησίον του, βρίσκεται το κοιμητήριο του οικισμού (με την 

παλιά και ωραία εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου).  
Για να το επισκεφτεί κάποιος θα πρέπει να ξεκινήσει με μηχανοκίνητο όχημα από την 
Ελασσόνα με κατεύθυνση προς Τσαριτσάνη - Λάρισα, και περίπου 3 χλμ αργότερα θα 

φτάσει σε διασταύρωση, όπου θα στρίψει αριστερά για Τσαριτσάνη. Μετά από περίπου 1 
χλμ, εντός του χωριού, θα δει στο βάθος αριστερά το κοιμητήριο. Θα στρίψει για κει, και 

μόλις φτάσει εμπρός του θα πάρει το δρομάκι στα δεξιά. Μετά από λίγο, θα δει στα 
αριστερά του το πέτρινο γεφυράκι της Τσαριτσάνης. 

Η εκδρομή αυτή μπορεί να συνδυαστεί με περιήγηση μέσα στο χωριό με τα παραδοσιακά 
σπίτια, το πυργόσπιτο, το καλλιμάρμαρο Γυμνάσιο, τις εκκλησίες (και λίγο παραέξω προς 

την περιοχή «Σμίξη» και το μοναστήρι «Αγίου Δημητρίου - Βαλέτσικο»), για καθαρό 
βουνίσιο αέρα, γνήσια ντόπια κρέατα (νωπά και ψητά) και ανόθευτα γαλακτοκομικά 

προϊόντα.   
  

Μερικά στοιχεία για το γεφύρι: 
Είναι μονότοξο και το διατρέχει το Ρέμα Καζανάκι. 

Για το έτος κατασκευής, τους χορηγούς και την δαπάνη κατασκευής δεν έχουμε στοιχεία.  
Οι διαστάσεις: α) γεφυριού = ύψος 3,1 μ. και πλάτος 0,82 μ. 

                     β) Διαδρόμου διάβασης= μήκος 6,62 μ., ωφέλιμο πλάτος 0,82 μ. 
                     γ) Τόξου=  ύψος 2,64 μ. και άνοιγμα 4,79 μ. 

  
Η επιτόπια έρευνα, μέτρηση και καταγραφή έγινε στις 18-3-2006 από τους 

Γκανάτσιο Ανδρέα, Παλάσκα Γεώργιο και Χήρα Χρήστο. 
 

Επισκεφτείτε οπωσδήποτε και την ιστοσελίδα www.elassona.com.gr για οτιδήποτε αφορά την 
Ελασσόνα, την επαρχία της και τον Όλυμπο, καθώς και την ιστοσελίδα 

www.fotoart.gr/arthra/traveltogreece, όπου θα διαβάσετε το πλέον εκτενές και τεκμηριωμένο άρθρο για 
την Τσαριτσάνη. 



                                Πέτρινο γεφύρι Τσαριτσάνης                           ΠΙΣΩ 



                                Πέτρινο γεφύρι Τσαριτσάνης                           ΠΙΣΩ 



                                Πέτρινο γεφύρι Τσαριτσάνης                           ΠΙΣΩ 



                                Πέτρινο γεφύρι Τσαριτσάνης                           ΠΙΣΩ 



                                Πέτρινο γεφύρι Τσαριτσάνης                           ΠΙΣΩ 



                                Πέτρινο γεφύρι Τσαριτσάνης                           ΠΙΣΩ 



                                Πέτρινο γεφύρι Τσαριτσάνης                           ΠΙΣΩ 



                                Πέτρινο γεφύρι Τσαριτσάνης                           ΠΙΣΩ 

2016 



                                Πέτρινο γεφύρι Τσαριτσάνης                           ΠΙΣΩ 

2016 



                                Πέτρινο γεφύρι Δαμασίου                           ΠΙΣΩ 



                                Πέτρινο γεφύρι Δαμασίου                           ΠΙΣΩ 



                                Πέτρινο γεφύρι Δαμασίου                           ΠΙΣΩ 



                                Πέτρινο γεφύρι Δαμασίου                           ΠΙΣΩ 



                                Πέτρινο γεφύρι Τσαριτσάνης    
 

 Πέτρινο γεφύρι Φλάμπουρου  
 
 Πέτρινο γεφύρι Δρυμού 
 
Πέτρινο γεφύρι Κουκουλίου 
 
Πέτρινο γεφύρι Δομενίκου 2+3 
 
 









 
 
 

Ραντεβού το 2026… 
 

Σας ευχαριστώ !!! 
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