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Σαρανταπέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες 
Γιοφύριν εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι 
Ολιμερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 

-Αν δε στοιχειώσετ’  άνθρωπο, γιοφύρι δε 
στεριώνει… 

 
 
 
 

Ο κόσμος φκιάνουν εκκλησιές, 
φκιάνουν και μοναστήρια, 

φκιάνουν και πετρογιόφυρα, 
                            για να περνάει ο κόσμος…  
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   Κάποια από τα πιο διάσημα και 
σημαντικά αξιοθέατα της 
Ελλάδας, από τα πιο 
χαρακτηριστικά δείγματα 
παραδοσιακής λαϊκής 
αρχιτεκτονικής που έχουν 
απομείνει σαν σημάδια αναφοράς 
σε μια άλλη εποχή, είναι τα  
παλιά πέτρινα τοξωτά γεφύρια, 
τα οποία σκορπούν θαυμασμό 
στους ανθρώπους και κυρίως 
στους ξένους τουρίστες που τα 
επισκέπτονται. 
     Πέτρινα γεφύρια συναντάμε 
σε όλη την Ελλάδα. Τα πιο 
ξακουστά είναι αυτά της 
Ηπείρου. Αν και το μεγαλύτερο 
μέρος τους συγκεντρώνονται στα 
ορεινά μέρη υπάρχουν και άλλα 
πολλά στις πεδινές περιοχές της 
χώρας μας. 
     Τα γεφύρια κατασκευάστηκαν 
για λόγους καθαρά 
κυκλοφοριακούς. Για την 
ασφαλή διέλευση των ανθρώπων 
και των μεταφορικών τους μέσων  
πάνω από ποτάμια, ρέματα , 
χείμαρρους, φαράγγια., 
χαράδρες, κοιλάδες κ.ά. Τα 
γεφύρια συνέδεαν τους οικισμούς 
μεταξύ τους, αλλά και τις 
γειτονιές κάθε χωριού με τους 
χώρους δουλειάς – τα χωράφια, 
τ’ αμπέλια, τα βοσκοτόπια.  
     

 
 

 
 
    Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να 
ταξιδεύουν και να μεταφέρουν με 
τα καραβάνια εμπορεύματα σε 
διάφορες χώρες της Ευρώπης, τα 
γεφύρια ήταν πλέον απαραίτητα, 
για τη διάβαση των ποταμών. 
 
 

 
Το γεφύρι, ένα θαυμάσιο έργο 

του ανθρώπου 
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    Η ανάγκη του ανθρώπου να 
περνά στην απέναντι όχθη του 
ποταμού , μεταφέροντας με 
ασφάλεια τα προϊόντα και τα  

 

 
Ξύλινη γέφυρα 

 
ζώα του, είχε γεννηθεί ήδη από 
πολύ παλιά. Οι άνθρωποι 
γνώρισαν τη γέφυρα στα πρώτα 
βήματα του πολιτισμού, γιατί η 
συγκοινωνία ήταν και 
εξακολουθεί να είναι, μια από τις 
πιο επιτακτικές ανάγκες του 
ανθρώπου. Ο πρώτος 
γεφυροποιός είναι η ίδια η φύση. 
Ένας δυνατός άνεμος ξερίζωσε 
κι έριξε κάτω τον κορμό ενός 
πανύψηλου δέντρου που 
βρισκόταν στην πλευρά μιας 
χαράδρας ή μιας όχθης ποταμού. 
Και έπεσε με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να γεφυρώσει το χάσμα που 
υπήρχε κάτω από αυτόν. Η 
πρώτη γέφυρα είχε δημιουργηθεί. 
Από τότε, όποτε υπήρχε ανάγκη 
να χρησιμοποιήσουν γέφυρα οι 
πρωτόγονοι άνθρωποι, έκοβαν 
κορμούς από δέντρα και τους 

χρησιμοποιούσαν.  Τα υλικά 
κατασκευής των πρώτων 
γεφυριών ήταν υλικά της φύσης  
(πέτρες, κορμοί δέντρων, ξύλα, 
πέτρινες πλάκες). Στη συνέχεια 
έφτιαχναν λίθινα βάθρα με 
παράλληλους κορμούς δέντρων 
και πάνω τους ξύλινο 
κατάστρωμα. 
    Οι πρώτες γέφυρες 
χρονολογούνται το  4000 π.Χ. , 
κατασκευάστηκαν από τον  
άνθρωπο της νεολιθικής εποχής, 
ο οποίος επεξεργάζεται 
μεγάλους λίθους και τους 
τοποθετεί σε μορφές τόξων 
γεφυρώνοντας  μικρά 
χωρίσματα γης.  

    Η αρχαιότερη γέφυρα της 
Ευρώπης και όλου του κόσμου, 
που σώζεται στο χωριό Αρκαδικό 
της Αργολίδας, είναι 
Μυκηναϊκής κατασκευής. 
Διακρίνεται η τεχνολογία της 
τριγωνικής προσόψεως του 
οχετού της. Η σήμανση της 
γέφυρας έγινε και με τη 
Γραμμική Γραφή (Β). Από εκεί 
περνούσαν κάποτε οι Μυκηναίοι 
πολεμιστές και οι πομπές με τα 
βασιλικά άρματα. 
 
    
           Η αρχαιότερη γέφυρα 
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    Πολύ αργότερα 
χρησιμοποιήθηκαν κρεμαστές 
γέφυρες, όταν δεν ήταν δυνατόν 
ή δε συνέφερε να μπουν 
ενδιάμεσα υποστηρίγματα από 
κάτω. Αυτές στηρίζονταν πάνω 
σε χοντρά σίδερα, καλά 
μπηγμένα στα δυο άκρα και 
κρέμονταν από χοντρά 
συρματόσκοινα.  
    Σιγά σιγά οι άνθρωποι άρχισαν 
να επεξεργάζονται μεγάλους 
λίθους και να τους τοποθετούν με 
μορφή τόξων. Οι πρώτοι 
κατασκευαστές πέτρινων 
γεφυριών ήταν οι Ρωμαίοι.  
    Κατά το 17o , 18ο και 19ο 
αιώνα κατασκευάζονται τα 
μεγαλύτερα πέτρινα τοξωτά 
γεφύρια με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους.  
Ι . Με οριζόντιες δοκούς  
ΙΙ. Με εκφορικό σύστημα  
ΙΙΙ Με τοξωτή κατασκευή 
(μονότοξα, πολύτοξα, 
υδατογέφυρες) 
  

 
Οι τρεις τύποι δημιουργίας                            

γεφυριών 
 

 
    Τα πρώτα πέτρινα γεφύρια 
στην Ήπειρο κατασκευάστηκαν 
από σχιστόλιθο. Υλικό που 
αφθονούσε στην περιοχή. 

 

 
Μονότοξο γεφύρι στην 
Κλειδωνιά Ιωαννίνων 

 
 
    Έτσι κατασκευάστηκαν πολλά 
γεφύρια με ένα τόξο (μονότοξα), 
συνήθως σε ορεινές περιοχές για  
να γεφυρώσουν μικρά ανοίγματα, 
αλλά και γεφύρια με 
περισσότερα τόξα (πολύτοξα), 
συνήθως σε πεδινές περιοχές για 
να γεφυρώσουν μεγάλα 
ανοίγματα. 
 

 
 
 Το πολύτοξο γεφύρι της Άρτας 
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     Επίσης κατασκεύαζαν και 
υδατογέφυρες. Η ανάγκη 
ύδρευσης πόλεων ή χωριών 
οδήγησε στην κατασκευή αυτών 
των πέτρινων τοξοτών γεφυριών 
που χρησίμευαν αποκλειστικά 
για τη μεταφορά νερού σ’  ένα 
υδραγωγείο για την ύδρευση μιας 
περιοχής ή για την κίνηση ενός 
νερόμυλου. 

 

 
Υδατογέφυρα στη Θεσπρωτία 

μετέφερε νερό σε νερόμυλο. 
 
 

    Όλα τούτα τα αριστουργήματα 
της λαϊκής αρχιτεκτονικής , 
χωρίς χρήματα, θα παρέμεναν 
ένα όνειρο που δε θα 
πραγματοποιούνταν ποτέ. 
Χρειάζονταν λίρες πολλές, 
χιλιάδες γρόσια, για να στηθεί 
ένα γεφύρι. Η δαπάνη του 
ξεπερνούσε κατά πολύ τα έξοδα 
ανέγερσης ενός σπιτιού, ενός 
σχολείου, ακόμη και μιας 
εκκλησίας.  
    Χρηματοδότες των γεφυριών 
ήταν οι πλούσιοι ντόπιοι 
κάτοικοι, που συνήθως φέρουν 
και το όνομά τους, ιδρύματα ή 

κάποιες φορές ο ηγούμενος της 
παρακείμενης Μονής.  Άλλοτε 
πάλι η ονομασία του γεφυριού 
συνδυάζεται με το τοπωνύμιο της 
θέσης του ή με το όνομα του 
πολιτικού ή στρατιωτικού ηγέτη 
που διέταξε την κατασκευή τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γέφυρα Λαζαρίδη κοντά                 
στους κήπους του Ζαγορίου 

      Ιωαννίνων  
 
 
Ωστόσο τα νεότερα χρόνια  
κατασκευάζονται όλο και 
περισσότερες γέφυρες στο οδικό 
δίκτυο της χώρας, με 
αποκορύφωμα το θαύμα της 
σύγχρονης τεχνικής, τη γέφυρα 
που συνδέει πάνω από τη 
θάλασσα το Ρίο με το Αντίρριο 
και έχει μήκος 2.350 μέτρα. 
Δόθηκε στην κυκλοφορία το 
2004. 
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Το τεχνολογικό θαύμα του 20ου 
και 21ου αιώνα. Η γέφυρα του 
Ρίου – Αντιρρίου 
 
    Το δομικό υλικό της 
κατασκευής είναι η πέτρα, η 
οποία πρέπει να είναι 
ομοιογενής, συμπαγής και 
ανθεκτική, να μην έχει ρωγμές 
για να μην αποσαθρώνεται με το 
νερό ή τον αέρα. Τα ηπειρώτικα 
γεφύρια χτίζονται κυρίως με 
σχιστόλιθο, πέτρωμα που 
αφθονεί στην περιοχή.   
    Ως συνδετικό κονίαμα 
χρησιμοποιείται το κουρασάνι, 
το οποίο διαφοροποιείται ανά 
περιοχή και ανά γεφύρι. Βασικά 
συστατικά του είναι ο σβησμένος 
ασβέστης, το νερό, το χώμα και 
το τριμμένο κεραμίδι. Συχνά στο 
μείγμα προστίθεται και 
ελαφρόπετρα, ξερά χόρτα 
ασπράδια αυγών και τρίχες 
ζώων, τα οποία λειτουργούν ως 
ενισχυτικές ίνες. Το πάχος του 
κονιάματος είναι μικρό, 
δεδομένης της μικρότερης 
σχετικά με την πέτρα, αντοχής 
του, η οποία επίσης μειώνεται με 
το χρόνο.      

 
Μάστορες στη θεμελίωση 

γεφυριού 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μάστορας στο πελέκημα της 
πέτρας 
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     Συνήθως τα γεφύρια στις 
πεδινές περιοχές έχουν 
μεγαλύτερο μήκος, περισσότερα 
τόξα και μεγαλύτερες δυσκολίες 
στη θεμελίωση, γιατί πρέπει να 
θεμελιωθούν μέσα στην κοίτη 
του ποταμού.  
    Τα γεφύρια στα ορεινά μέρη 
έχουν μικρότερο μήκος, ένα τόξο 
και η θεμελίωση είναι πιο εύκολη 
αφού γίνεται σε βράχο. 
    Ωστόσο κάθε κατασκευή 
έπρεπε να προσαρμοστεί στη 
γεωμορφολογία του εδάφους και 
στις ικανότητες του      
πρωτομάστορα.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Πολύτοξη γέφυρα σε πεδινό 
μέρος στη Μεγαλόπολη 

Αρκαδίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μονότοξη γέφυρα σε ορεινό 
μέρος  στη Βίτσα Ιωαννίνων  
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     Τα στάδια κατασκευής ενός 
πέτρινου τοξωτού γεφυριού είναι 
δέκα. 
    Στην πρώτη φάση γίνονται οι 
προκαταρκτικές εργασίες. Έτσι 
οι μάστορες επιλέγουν το σημείο 
γεφύρωσης. Πριν αρχίσουν την 
κατασκευή διαλέγουν το 
καταλληλότερο σημείο της 
κοίτης του ποταμού. 
    Στη δεύτερη φάση 
κατασκευάζουν τις ακροβάθρες 
,τις κολόνες πάνω στις οποίες θα 
στηριχτεί το γεφύρι, αν πρόκειται 
για μονότοξο γεφύρι και τις 
μεσοβάθρες αν ήταν πολύτοξο, 
εκτρέποντας τη ροή του 
ποταμού. 

  
 

Η γέφυρα του Αζίζ Αγά στο 
Τρίκωμμο Γρεβενών. 

Διακρίνονται τα 
ανακουφιστικά τόξα 

     
    Στην Τρίτη φάση έχει σειρά η 
κατασκευή των προβόλων, των 
οποίων το σχήμα είναι τριγωνικό, 
πάνω στα μεσόβαθρα. Αυτοί 
χτίζονταν για να στηρίξουν τα 

μεσόβαθρα, επειδή βρίσκονται 
στη βαθιά κοίτη του ποταμού και 
είναι επικίνδυνο να 
καταστραφούν από τις 
πλημμύρες.  
    Στην τέταρτη φάση 
κατασκευάζεται ο ξυλότυπος  
(ξύλινο στήριγμα, σκαλωσιά) 
όπου θα στηριχτεί το τόξο ή τα 
τόξα του γεφυριού.  
    Στο πέμπτο στάδιο  ξεκινάει το 
χτίσιμο ταυτόχρονα και από τις 
δυο πλευρές της βάσης και 
προχωρά σταδιακά προς την 
κορυφή, διαμορφώνοντας το 
τόξο. Στην κορυφή τοποθετείται 
από τον Πρωτομάστορα η πέτρα 
«κλειδί». Στη συνέχεια χτίζεται 
το γέμισμα του γεφυριού, επάνω 
στο τόξο, το οποίο γίνεται από 
ξηροδομή (χωρίς κονίαμα).  
Στο έκτο στάδιο 
κατασκευάζονται οι 
ψευτοκαμάρες οι οποίες 
κατασκευάζονταν μάλλον για να 
περνούν οι άνθρωποι και να 
συντομεύουν την πορεία τους. 
 
 

 
Ξυλότυπος (ξύλινο στήριγμα) 
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Λίθινο κατάστρωμα 

(καλντερίμι) 
 
   Στο έβδομο στάδιο ακολουθεί 
η κατασκευή ανακουφιστικών 
τόξων. για να εκτονώνεται η 
υδροστατική πίεση του νερού σε 
περίπτωση πλημμύρας. 
    Στο όγδοο στάδιο έχουν  σειρά 
οι ενεπίγραφες ή εγχάρακτες 
πλάκες. Αυτές περιείχαν 
διακοσμητικά θέματα ή 
πληροφορίες που είχαν σχέση με 
τη χρονολογία κατασκευής , με 
το όνομα του χορηγού ή του 
πρωτομάστορα. 
     Η  προτελευταία κίνηση των 
μαστόρων είναι η κατασκευή του 
λίθινου καταστρώματος 
(καλντερίμι) και του 
προστατευτικού στηθαίου. Το 
κατάστρωμα συνήθως ήταν 
καμπυλωτό, με πολλά 
πλατύσκαλα για να μην 

γλιστρούν οι περαστικοί. Τα 
στηθαία του καταστρώματος, 
που ήταν αρκετά ψηλά, 
αποτελούνταν από μεγάλες 
πέτρες, που έπαιζαν 
προφυλακτικό ρόλο. Τα 
δρομάκια του καταστρώματος 
ήταν λιθόστρωτα και 
ονομάζονταν καλντερίμια. 
    Η τελευταία κίνηση είναι η 
αφαίρεση του ξυλότυπου και η 
παράδοση του γεφυριού. Το 
ξεκαλούπωμα ήταν η πιο κρίσιμη 
στιγμή. Υπάρχουν μαρτυρίες για 
πρωτομάστορες κιοπρουλήδες 
που απομακρύνονταν από τον 
τόπο της κατασκευής, μην 
αντέχοντας τα πρώτα κρίσιμα 
λεπτά. Την επιτυχία διαδεχόταν 
χειροκροτήματα και φωνές 
θαυμασμού, ευχές και σε λίγο 
αγιασμός και γλέντι. Υπήρχαν 
όμως και περιπτώσεις 
ατυχημάτων και κατάρρευσης 
της γέφυρας, με συνέπειες 
τραγικές, κάποτε και θύματα.  
 

Αγιασμός στα θεμέλια ενός 
γεφυριού 
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     Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια 
τέχνη εμπειρική που σημαίνει ότι 
η γνώση έρχεται και με τις 
επιτυχίες και με τις αποτυχίες. Σε 
κάποια γεφύρια ο 
πρωτομάστορας όταν τελείωνε η 
κατασκευή ανέβαινε στην 
κορυφή και κρεμούσε ένα 
καμπανάκι. Ο σκοπός του ήταν 
να προειδοποιεί τους 
περαστικούς, χτυπώντας δυνατά, 
όταν φυσούσαν θυελλώδεις 
άνεμοι, ώστε να μην συμβεί 
κανένα ατύχημα. Σε ένα από τα 
πιο διάσημα γεφύρια της 
Ελλάδας, αυτό της Κόνιτσας, το 
καμπανάκι σώζεται ως σήμερα.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Το γεφύρι Παλακίδα ή 
Καλογερικό στο Ζαγόρι 
Ιωαννίνων. 
 
Η διάβασή του ακολουθεί 
μια ρυθμική κίνηση στην 
οποία οφείλει το 
χαρακτηρισμό του 
«Κάμπια εν κινήσει» 
 
 
 
 
 
 
 

Το καμπανάκι στο γεφύρι της 
Κόνιτσας στα Ιωάννινα 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 
    Οι μαστόροι της πέτρας 
σχημάτιζαν μπουλούκια – ομάδες 
με αυστηρή ιεραρχία και 
συνήθως καταγωγή από το ίδιο 
μέρος και περιφέρονταν όχι μόνο 
στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Οι πιο φημισμένοι 
μαστόροι ή κουδαραίοι (από 
την κούδα = πέτρα στη 
συνθηματική τους γλώσσα) ήταν 
οι Ηπειρώτες. Αλλιώς τους 
αποκαλούσαν «Κιοπρουλήδες» 
από την τούρκικη λέξη κιοπρού                               
που σημαίνει   γέφυρα. 
 
 
 

   
Γεφύρι της Γκούμανης 
Θεσπρωτίας το 1913 

 
 
 

 
 
 
 
 
    Επικεφαλής του μπουλουκιού 
ήταν ο πρωτομάστορας ή 
κάλφας. Αυτός είχε την ευθύνη 
όλης της ομάδας, της πληρωμής 
των μισθών, του κλεισίματος των 
συμφωνιών, των συμβολαίων, 
της εύρεσης δουλειάς κ.λ.π. 
    Ένα μπουλούκι περιελάμβανε 
διάφορες ειδικότητες:  

 Ο πρωτομάστορας ή 
κάλφας που ήταν 
εργολάβος, εργοδότης και 
συνέταιρος. 

 Ο πελεκάνος, τεχνίτης της 
πέτρας. 

 Οι χτίστες  
 Οι νταμαρτζήδες που 

δούλευαν στο νταμάρι. 
 Ο λασπιτζής που έφτιαχνε 

το «κουρασάνι». 
 Δυο – τρεις παραγιοί, 

μαθητευόμενοι τεχνίτες. 
 Τσιράκια που μετέφεραν 

τη λάσπη, φρόντιζαν για το 
φαγητό και τα ζώα. 
 

    Ο καθένας είχε το δικό του 
υποζύγιο – ζώο που 
κουβαλούσε τα πράγματά του. 
Όταν άρχιζε η δουλειά όλα τα 
ζώα χρησιμοποιούνταν στη 
μεταφορά των υλικών. Για να 
είναι αποδοτική η ομάδα και 
για να επικρατεί τάξη, το κάθε 
μπουλούκι είχε τη δική του 
αυστηρή ιεραρχία με αρχηγό 
τον πρωτομάστορα.  
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Μαστόροι – Κιοπρουλήδες – 
Κουδαραίοι  

 
    Για να ολοκληρωθεί το 
έργο των μαστόρων 
χρησιμοποιούντα και πολλά 
εργαλεία. Τα πιο σημαντικά 
εργαλεία ήταν το σφυρί ή 
τσουκ, τα σαβούλια ή ζύγια.  
Το ζύγι κρεμόταν σε σπάγκο 
ο οποίος ήταν από μαλλί 
προβάτου. Μερικοί 
χρησιμοποιούσαν για ζύγι τα  
μεγάλα καρφιά ή πιρόνια. 
Τότε δεν υπήρχε το μέτρο, 
αλλά μετρούσαν με την 
πιθαμή ή καρίς. Ο ματρακάς, 
εργαλείο των πελεκάνων, 
ογκώδες σιδερένιο σφυρί που 
το χρησιμοποιούσαν για το 
χτύπημα της πέτρας. Ο 
κασμάς, σκαπτικό εργαλείο 
που χρησιμοποιούνταν από το 
νταμαρτζή. Άλλα εργαλεία 
ήταν το καλέμι ή κοπίδι, τα 
βελόνια ή χοντρά καρφιά και 
ο μαλάς, μεγάλο μυστρί, 
εργαλείο του χτίστη.   
 

 
 

Χοντρό καρφί                                                                          
(βελόνι) – ζύγι - κοπίδι 

 

 
 

Ματρακάς - σφυρί 
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Με το πέρασμα των χρόνων για 
να καταφέρνουν να λειτουργούν 
όλοι σαν ένας άνθρωπος, 
ανέπτυξαν και τη δική τους 
γλώσσα, τα «κουδαρίτικα» ή 
«μαστορκά». Στην αρχή την 
καταλάβαιναν μόνο οι ίδιοι. Από 
μπουλούκι σε μπουλούκι 
υπήρχαν διαφορετικές διάλεκτοι, 
ανάλογα με τον τόπο καταγωγής 
των Μαστόρων. 
     Το λεξιλόγιό τους ήταν 
περιορισμένο και περιελάμβανε 
μόνο λέξεις ή φράσεις που 
χρειάζονταν στη δουλειά τους. 
Στο σύνολό τους δεν 
ξεπερνούσαν τις 500 λέξεις. 
Αναφέρονταν κυρίως στις 
έννοιες του χρήματος, της 
τροφής, των οικοδομικών υλικών 
και στη σχέση των μαστόρων με 
τα αφεντικά τους και τις 
οικογένειές τους. 
    Μερικές από τις λέξεις ή 
φράσεις που βρήκαμε:  
 
 
 
 
 
 
 
Η μοναδική 
ομορφιά ενός 
πέτρινου γεφυριού 
ανάμεσα από δυο 
καταρράκτες στην 
Παλαιοκαρυά 
Τρικάλων 
 
 
 

 
Σέρφαλα σέρφαλα = σιγά μη 
βιάζεστε.  
Όρθα Παναγιά = βάλτε τις πέτρες 
όρθιες.  
Τσιλίζεις τα κουδαρίτ’κα = μιλάς 
τα μαστορικά;  
Τι κρεμμύδω φορείς; = Τι ώρα 
είναι;  
Κούδα = η πέτρα 
Κουδαρής = ο μάστορας  
Αβδάλ’ = το τυρί 
Αράζου = δίνω 
Ασπρούδ’ = το γάλα 
Βαλαζόν = το πρόβατο 
Γκουλιάτ’ς = ο χωροφύλακας 
Κάλου = ο ασβέστης 
Κράνια = τα χρήματα 
Μαλέτσ’κους = ο μικρός 
Μπαζμάδ’ = το γαϊδούρι 
Ράικους = ο ήλιος 
Ντάρους= ο γάμος  
Μακρινίτσα = δρόμος 
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     Ο ορμητικός Άραχθος 
ποταμός, ο αρχαίος Ίναχος, ήταν 
το μεγάλο εμπόδιο για τη 
μετακίνηση των κατοίκων και 
των μεγάλων κοπαδιών των 
νομάδων κτηνοτρόφων, της 
περιοχής των Τζουμέρκων, στην 
Ήπειρο. Πολλοί άνθρωποι και 
ζώα χάνονταν στον ορμητικό 
Άραχθο, εκεί 
κοντά που 
βγαίνει από τη 
χαράδρα του, στη 
θέση Πλάκα. Προηγούμενες 
προσπάθειες που έγιναν, για τη 
γεφύρωση απέτυχαν. Το 1843 
την ημέρα των εγκαινίων της η 
γέφυρα 
σωριάστηκε 
στην κοίτη 
του 
ποταμού. 
Αργότερα ανέλαβε ο 
πρωτομάστορας Κώστας Μπέκας 
από το χωριό Πράμαντα να το 
χτίσει με το δικό του σχέδιο.  
 
 
 
 
 
 
Το εντυπωσιακό 
γεφύρι της 
Πλάκας. 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Με εράνους μαζεύτηκαν 
187.000 γρόσια και το 1866 
χτίστηκε το γεφύρι της Πλάκας. 
Ήταν μονότοξο με μήκος 40 
μέτρα και ύψος 20 μέτρα. Είναι 
το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι 
των Βαλκανίων. Στις άκρες του 
έχει 2 

μικρότερα 
τόξα, 

ανοίγματος 6 
μέτρων. Εξαιρετικό σε τέχνη 

που το θαύμασαν και το 
θαυμάζουν όλοι! Μοναδικό, 
ανεκτίμητο μνημείο λαϊκής 
αρχιτεκτονικής. Επίσης πριν από 
133 χρόνια ένιωσε για πρώτη και 

τελευτα
ία φορά 

την 
ανθρώπ

ινη 
φροντίδα. Έκτοτε αφημένο στην 
τύχη του, βουλιάζει στην 
εγκατάλειψη και την αδιαφορία 
των «αρμοδίων».      
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 Στην είσοδο της Κόνιτσας 
Ιωαννίνων βρίσκεται το 
μονότοξο, λιθόκτιστο γεφύρι της, 
που είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
της Ελλάδας με ύψος 19,25 
μέτρα και φάρδος 35,60 μέτρα. 
Κτίστηκε το 1870 από τον 
πρωτομάστορα Ζιώγα Φρόντζο, 
από το χωριό Πυρσόγιαννη 
Ιωαννίνων, με έξοδα του 
τραπεζίτη Ι. Λούλη από τα 
μαστοροχώρια. 
       Η κατασκευή του γεφυριού 
τελείωσε το 1871 και στοίχισε 
120.000 τούρκικα γρόσια. Είχαν 
γίνει αρκετές προηγούμενες 
ξύλινες κατασκευές το 1823 τις 
οποίες όμως παρέσυρε το ποτάμι.  
 
 
 

      
      Η ομορφιά και η τελειότητα 

της  

       Αξιοσημείωτο είναι πως ο 
Πρωτομάστορας Ζιώγας 
Φρόντζος ήταν ένας αγράμματος 
λαϊκός τεχνίτης. 
       Το γεφύρι της Κόνιτσας 
είναι ένα δείγμα τέχνης και 
ομορφιάς τέλειο στη γραμμή του, 
αντάξιο της μαστορικής 
παράδοσης της εποχής του. 
       Το γεφύρι επισκευάστηκε το 
1913 γιατί είχε κανονιοβοληθεί 
κατά την οπισθοχώρηση των 
Τούρκων, στους βαλκανικούς 
πολέμους. 
       Το καμπανάκι που κρεμόταν 
κάτω από την καμάρα για να 
ειδοποιεί τους περαστικούς όταν 
φυσούσε δυνατός αέρας, είχε 
χαθεί και αντικαταστάθηκε το 
1975. 
 

 
δεσπόζουν στο γεφύρι  
Κόνιτσας  
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Το γεφύρι της Άρτας είναι 
λιθόκτιστη γέφυρα στον ποταμό 
Άραχθο με μήκος 145 μέτρα και 
πλάτος 3,75 μέτρα. Βρίσκεται 
στην πόλη της Άρτας και έγινε 
πασίγνωστο από το ομώνυμο 
θρυλικό δημοτικό τραγούδι που 
αναφέρεται στην «εξ 
ανθρωποθυσίας» θεμελίωσή του. 
Οι τέσσερις ημικυκλικές καμάρες 
του δεν 
έχουν καμία 
συμμετρία 
μεταξύ τους.  
      Η αρχική 
κατασκευή 
του γεφυριού 
τοποθετείται 
στα χρόνια 
της κλασικής 
εποχής επί 
βασιλέως Πύρρου Α΄. Αυτό είναι 
φυσικό, δεδομένου ότι σε αυτά 
τα μέρη αναπτύχθηκε αξιόλογος 
πολιτισμός από τα 
προχριστιανικά ακόμη χρόνια. 
Συνεπώς οι αρχαίοι Αμβρακιώτες 
είχαν ανάγκη να κατασκευαστεί 
στο σημείο αυτό κάποιο πέρασμα 
– γεφύρι, έργο που ασφαλώς 
βελτιώθηκε τα επόμενα χρόνια. 
Τη σημερινή του μορφή το 
γεφύρι της Άρτας  απέκτησε το 
έτος 1602 – 1606 μ.Χ.  
      Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η χρηματοδότηση του 
γεφυριού έγινε από έναν Αρτινό 
παντοπώλη τον Ιωάννη 

Θιακογιάννη, ο οποίος προφανώς 
είχε εμπορικές δραστηριότητες  
και ενδιαφερόταν για τη διάβαση  
του Άραχθου ποταμού από τα 
μουλάρια με τα εμπορεύματά 
του.  
      Το έτος 1881, όταν 
προσαρτήθηκε η Άρτα στο 
ελεύθερο Ελληνικό κράτος, το 
γεφύρι ήταν το σύνορο της 

ελεύθερης 
Ελλάδας 

με την 
τουρκοκρ
ατούμενη. 

Το 
διώροφο 

νεοκλασικ
ό κτίριο 
στο δυτικό 
άκρο του, 

που χτίστηκε το 1864 μ. Χ., 
αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως 
οθωμανικό φυλάκιο της γέφυρας 
και αργότερα, μετά το έτος 
1881ως μεθοριακός σταθμός, 
τελωνείο των Τούρκων. Σήμερα 
στεγάζει το Λαογραφικό 
Μουσείο της Άρτας.   
      Στις 23 Σεπτεμβρίου του 
1944, όταν οι Γερμανοί Ναζί 
αποχώρησαν, διέταξαν να 
ανατιναχτεί το γεφύρι. Όμως ο 
Γερμανός σαμποτέρ εκτίμησε το 
μέγεθος του εγκλήματος, δεν 
υπάκουσε στη διαταγή και το 
γεφύρι σώθηκε. Στη δεκαετία του 
’80 έγιναν έργα στήριξης και 
συντήρησής του.  
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      Στην περιοχή της Ιεράς 
Μονής Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στη Σκόπελο υπήρχε 
υδραγωγείο. 
      Το νερό μεταφερόταν με 
πήλινο αγωγό που ξεκινάει από 
φυσική πηγή στη θέση «Μάνα». 
Η πορεία του αγωγού ακολουθεί 
τη φυσική διαμόρφωση του 
εδάφους. Από τη θέση της πηγής 
και για αρκετά μέτρα ακολουθεί 
την πλαγιά του λόφου 
κατευθυνόμενος προς ρεματιά, 
την οποία περνάει μέσω 
λιθόκτιστης μονότοξης 
υδατογέφυρας και συνεχίζει  
 

 
Η φυσική πηγή «Μάνα του 

νερού» 
 

 
κατά μήκος της αριστερής όχθης 
του ρέματος για να καταλήξει  
 
 

 

 
 

Η λιθόκτιστη μονότοξη 
υδατογέφυρα 

 
 
 
στη Μονή. Ο αγωγός είναι 
εγκιβωτισμένος σε λιθόκτιστο 
τοιχίο με ύψος που κυμαίνεται 
ανάλογα με τις φυσικές κλίσεις 
του εδάφους. Η πάνω επιφάνεια 
του τοιχίου είναι διαμορφωμένη 
σε μονοπάτι. Το τοιχίο και η 
υδατογέφυρα έχουν 
κατασκευαστεί από 
χονδροδουλεμένους λίθους 
συνδεδεμένους με άφθονο 
ασβεστοκονίαμα. Σε ορισμένα 
σημεία έχει επισκευαστεί 
πρόχειρα με ακατέργαστες 
πέτρες συνδεδεμένες με λάσπη. 
Το υδραγωγείο, εφόσον 
κατασκευάστηκε για να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες της 
Μονής είναι πιθανότατα 
σύγχρονο μ’ αυτή. Η Μονή 
χτίστηκε τον 16ο – 17ο αιώνα και  
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έχει κηρυχθεί ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο με 
Υπουργική Απόφαση.  
      Επομένως και επειδή το 
υδραγωγείο της Μονής 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
αποτελεί αξιόλογο δείγμα 
υδρευτικού έργου του 16ου 
αιώνα, κηρύχθηκε ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο.  
 

  
Από την επίσκεψη στην 

υδατογέφυρα 
 
 
 
    Στις 30 Μαΐου επισκεφτήκαμε 
με τους δασκάλους μας την 
υδατογέφυρα, την φυσική πηγή 
«Μάνα του νερού» και την Ιερά 
Μονή Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος. Απολαύσαμε την 
ομορφιά της φύσης και είχαμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε από 
κοντά το υπέροχο αυτό έργο των 
προγόνων μας.  
     Ενθουσιασμένοι περπατήσαμε 
στο δάσος, κοιτάξαμε με δέος τα 
τεράστια δέντρα, κυρίως 

πλατάνια, που προσπαθούσαν να 
αγγίξουν τον ήλιο και ακούσαμε 
το γλυκό κελάηδημα των 
πουλιών που μας συντρόφευε. 
      Στη συνέχεια και αφού δεν 
είχαμε πληροφορίες για τις 
διαστάσεις της υδατογέφυρας 
από άλλη πηγή, αποφασίσαμε να 
τη μετρήσουμε. Με τη 
μετροταινία διαπιστώσαμε ότι η 
γέφυρα έχει ύψος 5 μέτρα, μήκος 
8,50 μέτρα και φάρδος 1 μέτρο.  
     Αργότερα διασχίζοντας το 
μονοπάτι μέσα στο πυκνό δάσος, 
καταλήξαμε στο μοναστήρι, το 
οποίο υδροδοτούνταν μέσω  της 
υδατογέφυρας.  
      Εκεί μας υποδέχτηκε ο 
μοναχός της Ιεράς Μονής, πατήρ 
Διονύσιος και μας έδωσε 
χρήσιμες πληροφορίες. Μας είπε 
λοιπόν ότι το μοναστήρι έχει 
χτιστεί στις αρχές του 17ου αιώνα 
και είναι σύγχρονο με το γεφύρι, 
αφού από εκεί υδρεύονταν.  
 
 
 

 
Διασχίζοντας το πανέμορφο 

δάσος. 
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Στο μονοπάτι προς την 

υδατογέφυρα 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δίπλα στο γεφύρι 

 

 

 
Απολαμβάνοντας τη φύση                            

κοντά στη φυσική πηγή 
«Μάνα» 

 
 
 
 
                
 

 
               Στην Ιερά Μονή       
  Μεταμόρφωσης του  Σωτήρος 
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     Στις 30 Μαΐου αποφασίσαμε 
να επισκεφτούμε τη μοναδική 
παραδοσιακή, μονότοξη, 
λιθόκτιστη υδατογέφυρα της 
Σκοπέλου που βρίσκεται κοντά 
στη Μονή Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος.  
     Η διαδρομή προς τη Μονή με 
το τουριστικό λεωφορείο ήταν 
πολύ ευχάριστη. Πολλά γέλια και 
τραγούδια δημιουργούσαν μια 
ωραία ατμόσφαιρα.  
     Όταν φτάσαμε αντικρίσαμε 
ένα μαγευτικό πράσινο τοπίο. 
Εκεί ακολουθήσαμε ένα 
λιθόστρωτο μονοπάτι που θα μας 
οδηγούσε στην υδατογέφυρα. 
Τεράστια, υπεραιωνόβια 
πλατάνια μας χάριζαν παχιά σκιά 
και σπάνια είδη φυτών 
δημιουργούσαν ένα πανέμορφο 
τοπίο. 
     Έπειτα από πολλή ώρα 
βρεθήκαμε στην πηγή «Μάνα 
του νερού» όπου ξεκινούσε η 
διαδρομή του νερού προς την 
υδατογέφυρα και έπειτα προς τη 
Μονή.  
     Ύστερα αποφασίσαμε ν’ 
αφήσουμε την πηγή για να 
θαυμάσουμε το παλιό, 
πετρόχτιστο γεφύρι. Αφού 
διασχίσαμε μια δύσβατη 
διαδρομή, αντικρίσαμε ένα 
υπέροχο θέαμα.  

 
 
 

 
 
 
Ένα από τα πιο  παραδοσιακά, 
και ιστορικά μνημεία της 
Σκοπέλου βρισκόταν ακριβώς 
μπροστά μας. Εκείνη τη στιγμή 
νιώσαμε πως όλη η ιστορία του 
νησιού μας διαδραματιζόταν σαν 
ένα υπέροχο θέαμα.  
     Όταν αποφασίσαμε να 
ξαποστάσουμε ακούγαμε τη 
διήγηση της ιστορίας αυτού του 
πέτρινου γεφυριού. Πριν από 
πολλά χρόνια κατά τις αρχές του 
17ου αιώνα ντόπιοι χτίστες 
αποφάσισαν να δημιουργήσουν 
μία μονότοξη υδατογέφυρα έτσι 
ώστε να τροφοδοτείται το 
Μοναστήρι με νερό. Ήταν 
σίγουρα ένα από τα πιο 
σημαντικά έργα της Σκοπέλου. 
Αν και με το πέρασμα των 
αιώνων, το γεφύρι παρουσίασε 
πολλές φθορές από τη διάβρωση, 
η ομορφιά παρέμενε ή ίδια. 
     Όλα όσα ακούγαμε και 
ζούσαμε  εκείνη τη στιγμή μας 
φαίνονταν σαν ένα όνειρο.  
      Αφού θαυμάσαμε το 
πανέμορφο αυτό μνημείο, 
πήραμε το δρόμο της επιστροφής 
προς τη Μονή, έχοντας 
συντροφιά τη θαυμάσια μελωδία 
από το κελάηδημα των πουλιών, 
επισκεφτήκαμε το Μοναστήρι 
της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος.  
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     Όταν στρέψαμε το βλέμμα 
μας στην πύλη του ναού μια 
υπέροχη αγιογραφία δέσποζε στο 
κέντρο της. Έπειτα μπήκαμε 
μέσα και ο μοναχός μας 
υποδέχτηκε με πολλή χαρά και 
ενθουσιασμό. Αμέσως 
προσφέρθηκε να μας ξεναγήσει 
στο μοναστήρι.  
     Σύμφωνα με τις διηγήσεις του 
η εκκλησία χτίστηκε την ίδια 
ακριβώς περίοδο με την 
υδατογέφυρα. Επιπλέον μας 
εξήγησε πως με το πέρασμα των 
χρόνων παρουσίασε πολλές 
φθορές. Έτσι πολλά από τα πιο 
σημαντικά κομμάτια της 
καταστράφηκαν και έπρεπε ν’ 
αντικατασταθούν. Μετά από 
πολλές προσπάθειες οι εργασίες 
του ναού ολοκληρώθηκαν και 
πλέον μαζί με το γεφύρι 
αποτελούν κάποια από τα πιο 
ελκυστικά μέρη για τους 
τουρίστες.  
     Τελικά πήραμε την απόφαση 
της επιστροφής στο σχολείο. 
Σίγουρα για πολλούς θα ήταν μια 
απλή επίσκεψη, αλλά για μας 
σήμαινε πολλά περισσότερα. Το 
θαυμάσιο καταπράσινο τοπίο, το 
απαλό κελάηδημα των πουλιών, 
το υπέροχο μοναστήρι και 
φυσικά το αξιοθαύμαστο και 
ιστορικό γεφύρι θα μείνουν για 
πάντα χαραγμένα στη μνήμη μας. 
 
Λίτσος Ιωάννης 
Τραχανάς Ευάγγελος 
Κεχριώτης Βασίλης 
Βαϊνάς Φώτης 
      
 

     Πριν μερικές μέρες με 
αφορμή την εργασία μας για τα 
πέτρινα γεφύρια της Ελλάδας, 
αποφασίσαμε να κάνουμε μια 
εξόρμηση στην καταπράσινη 
φύση, για να επισκεφτούμε την 
πέτρινη υδατογέφυρα του νησιού 
μας. 
     Η διαδρομή ήταν μια 
αξέχαστη εμπειρία. 
Περπατούσαμε ο ένας πίσω από 
τον άλλον, αθόρυβα και 
προσεκτικά, ακούγοντας τις 
μαγικές μελωδίες των πουλιών. 
Μας τύλιγε ένα δροσερό αεράκι 
και ο ίσκιος των πανύψηλων 
δέντρων μας χάριζε μια 
καταπληκτική αίσθηση.  
     Ο καταγάλανος ουρανός, 
φιλοξενούσε με χαρά τα 
μελωδικά πουλιά και έντομα, 
καθώς και πολλές πολύχρωμες 
πεταλούδες, που έπαιρναν το 
ζουμερό χυμό των μυρωδάτων 
λουλουδιών και τον ταξίδευαν σε 
κάθε γωνιά του δάσους, ενώ ο 
λαμπερός ήλιος μας κρατούσε 
συντροφιά σ’ όλη τη διαδρομή.  
     Πριν φτάσουμε στον τελικό 
προορισμό μας, είδαμε μια πηγή 
που από μέσα της κυλούσε 
γάργαρο νερό και διέσχιζε όλο το 
δάσος.  
     Μόλις φτάσαμε στην πέτρινη 
υδατογέφυρα, ξαποστάμε πάνω 
σ’  ένα πεσμένο κορμό, 
απολαμβάνοντας τη φανταστική 
θέα. Επίσης ακούσαμε με 
προσοχή την πολύχρονη ιστορία 
του γεφυριού και ήταν απίστευτη 
η πληροφορία που πήραμε για το 
χτίσιμό του, στις αρχές του 17ου 
αιώνα.  
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     Έπειτα επισκεφτήκαμε την 
παρακείμενη Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η 
οποία είναι σύγχρονη με την 
υδατογέφυρα, μεσω της οποίας 
υδροδοτούνταν για να 
θαυμάσουμε την απίστευτη 
αρχιτεκτονική και το 
αξιοθαύμαστο ψηφιδωτό της.  
     Ο καλόκαρδος μοναχός μας 
φιλοξένησε με αγάπη και μας 
πρόσφερε νόστιμα γλυκίσματα. 
Μας διηγήθηκε την πολύχρονη 
ιστορία της εκκλησίας και 
ξεναγηθήκαμε σ’ ένα δωμάτιο 
που περιείχε βυζαντινές εικόνες, 
φυλακτά και μικρά 
εκκλησιαστικά βιβλία. 
     Η εκδρομή αυτή μας 
δημιούργησε πολλά 
συναισθήματα και μας ταξίδεψε 
για λίγο στο παρελθόν. Νιώσαμε 
απίστευτη χαρά και 
ευγνωμοσύνη και ευχόμαστε στο 
μέλλον να μας ξαναδοθεί αυτή η 
καταπληκτική ευκαιρία. 
 
Κουμανάκου Χρυσούλα  
Ανδριώτη Στέλλα  
Σταμούλου Ευαγγελία   
 
 
 
     Στις 30 Μαΐου επισκεφτήκαμε 
την υδατογέφυρα της Σκοπέλου. 
Η πανέμορφη αυτή υδατογέφυρα 
λειτουργούσε από τις αρχές του 
17ου αιώνα. Από το γεφύρι 
περνούσε πόσιμο νερό το οποίο 
πήγαινε στο κοντινό Μοναστήρι 
της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος.  

     Πήγαμε μ’ ένα τουριστικό 
λεωφορείο το οποίο μας άφησε 
λίγο πιο κάτω από το 
Μοναστήρι. Πήραμε το στενό 
μονοπάτι ο ένας πίσω από τον 
άλλον, μέχρι που βρεθήκαμε στο 
μαγευτικό δάσος. Εκεί είδαμε μια 
καταπληκτική πηγή. Από εκεί 
ξεκινούσε το νερό το ταξίδι του 
και μέσω της υδατογέφυρας 
κατέληγε στη Μονή.  
     Στη συνέχεια πήραμε το 
δρόμο για το γεφύρι. Τα δέντρα 
και τα φύλλα το σκέπαζαν απ’ 
όλες τις μεριές. Μικρά και 
μεγάλα πουλιά κελαηδούσαν 
πάνω στα χοντρά κλαδιά των 
ψηλών δέντρων. Πίσω απ’ το 
γεφύρι διακρίνονταν πολλά 
καταπράσινα φυτά. Από μέσα 
τους περνούσε το λαμπερό φως 
του ήλιου. Το τοπίο ήταν 
μαγευτικό. Βγάλαμε 
αναμνηστικές φωτογραφίες και 
εξερευνήσαμε το δάσος.  
     Τέλος επισκεφτήκαμε το 
Μοναστήρι όπου μας υποδέχτηκε 
ο μοναχός και μας διηγήθηκε την 
ιστορία του. Όλοι μείναμε 
άναυδοι από το υπέροχο 
ψηφιδωτό στο πάτωμα.  
      Ενθουσιασμένοι και 
χαρούμενοι πήραμε το δρόμο της 
επιστροφής. 
 
Γεωργίου Βασίλης  
Διαγουμάς Θανάσης  
 
 
 
     Η επίσκεψη στο γεφύρι μας 
άρεσε πολύ.  
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     Όταν φτάσαμε ακούσαμε τα 
πουλιά να μας τραγουδούν γλυκά 
και οι φωτεινές ακτίνες του ήλιου 
να διασχίζουν τα φύλλα των 
δέντρων και να φωτίζουν το 
ψηλό γεφύρι. Το όμορφο αυτό 
γεφύρι χτίστηκε μαζί με το 
παραδοσιακό μοναστήρι στις 
αρχές του 17ου αιώνα.  
     Το γεφυράκι βρίσκεται 
βυθισμένο στο καταπράσινο 
δάσος της Σκοπέλου και παλιά 
τροφοδοτούσε το Μοναστήρι της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
που βρίσκεται δίπλα του. Εκεί 
συναντήσαμε και την πηγή 
«Μάνα του νερού» η οποία 
έστελνε τα κρυστάλλινα νερά της 
στην υδατογέφυρα και από εκεί 
στο Μοναστήρι.  
     Μετά το γεφύρι 
επισκεφτήκαμε τη Μονή της 
Μεταμόρφωσης όπου ο μοναχός 
μας καλωσόρισε, μας ξενάγησε 
στη μεγάλη εκκλησία και μας 
διηγήθηκε την ιστορία της.  
     Όταν γυρίσαμε στο σχολείο 
ήμασταν πολύ χαρούμενοι και 
ενθουσιασμένοι που γνωρίσαμε 
περισσότερα πράγματα για την 
ιστορία του νησιού μας. 
     Αυτή η εκδρομή θα μας μείνει 
αξέχαστη.  
Γκίκα Άννα  
Μπομπάι Μάρκος 
Γκιέτσκα Ευρυδίκη 
Αλία Αρτεμίσα  
 
 
     Πριν από μερικές μέρες 
επισκεφτήκαμε την υδατογέφυρα 
της Σκοπέλου. 

     Βρίσκεται στη Μονή της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
όπου όλα εκεί είναι μαγικά! 
Μπορεί να περπατήσαμε για 
αρκετή ώρα σ’ ένα μονοπάτι, 
αλλά η θέα της περιοχής ήταν 
απερίγραπτη. Παντού λουλούδια, 
δέντρα και ησυχία. Μόνο τα 
πανέμορφα πουλιά κελαηδούσαν 
με την υπέροχη φωνή τους.  
     Μέσα στο δάσος 
ανακαλύψαμε ότι δίπλα από την 
υδατογέφυρα βρίσκεται μια πηγή 
η «μάνα του νερού». Μετά από 
μια κουραστική βόλτα 
καταφέραμε να φτάσουμε στην 
υδατογέφυρα. Βγάλαμε πολλές 
φωτογραφίες και από 
πληροφορίες που πήραμε 
ανακαλύψαμε ότι το γεφύρι 
χτίστηκε στις αρχές του 17ου 
αιώνα δηλαδή γύρω στο 1630.  
     Μετά από τόσα πολλά χρόνια 
διασώζεται ακόμη !! Μάλλον 
από τύχη !! Αν το φροντίζαμε 
περισσότερο ίσως να ήταν και 
πιο όμορφο.  
     Την ίδια εποχή με το γεφύρι 
χτίστηκε και το κοντινό 
μοναστήρι, αφού υδροδοτούνταν 
από την πηγή μέσω της 
υδατογέφυρας. Ο μοναχός μας 
υποδέχτηκε με χαρά και μας 
ξενάγησε στο ναό και μας 
διηγήθηκε την ιστορία του.  
      Είμαστε πολύ χαρούμενοι 
που η Σκόπελος έχει ένα τόσο 
όμορφο γεφύρι. 
 
Μωρίσης Μαξιμίλιαν 
Κλεβιόν Σέμα 
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Ζωγραφίζουμε το γεφύρι μας… 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 
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      Αρκετές ήταν οι περιπτώσεις  
που από κακό υπολογισμό το 
γεφύρι γκρεμιζόταν. Τότε το  
λόγο είχε το μεταφυσικό. Το 
ανεξήγητο προσπαθούσε ο 
απλοϊκός άνθρωπος να το 
προσεγγίσει μέσα από θρύλους, 
μύθους, δοξασίες, προλήψεις.  
       

 
Γεφύρι Καλαρρύτικου στο 

χωριό Καλαρρύτες Ιωαννίνων 
 
      Ήταν λέει το στοιχειό του 
ποταμού, η νεράιδα που δεν 
άφηνε να γίνει το γεφύρι και τότε 
έπρεπε να γίνει η απαραίτητη 
θυσία, ώστε να μαλακώσει η 
νεράιδα και ν’ αφήσει να 
συνεχιστεί το γεφύρι. Οι θυσίες 
μοσχαριών ή μικρών ζώων, όπως 
αρνιών ή κοκόρων στα θεμέλια 
του γεφυριού , ήταν συνηθισμένο 
 φαινόμενο.  
 
 

 
      
      Υπήρχαν όμως φορές που το 
στοιχειό ήταν τόσο αγριεμένο 
που δεν μαλάκωνε και τότε το 
μόνο που έπρεπε να γίνει ήταν η 
ανθρωποθυσία.  
«Αν δε στοιχειώσετε άνθρωπο 
γεφύρι δε  στεριώνει..» έλεγε το 
θρυλικό δημοτικό τραγούδι «Της  
Άρτας το γιοφύρι», για τη 
θεμελίωσή του οποίου έγινε 
ανθρωποθυσία. Μάλιστα, δε 
θυσιάστηκε  ένας οποιοσδήποτε 
άνθρωπος αλλά η ίδια η γυναίκα 
του πρωτομάστορα. Ήταν ο 
πρωτομάστορας που τόλμησε να 
εξουσιάσει ανίκητες δυνάμεις της 
φύσης, όπως η ορμή του 
ποταμού, άρα αυτός έπρεπε να 
πονέσει και να υποφέρει 
περισσότερο. Για να στεριώσει 
ένα τόσο σπουδαίο χτίσμα για 
την εποχή, η θυσία έπρεπε να 
είναι τεράστια. Το δημοτικό 
τραγούδι που η παράδοση το 
ταυτίζει με το γεφύρι της Άρτας, 
επεξεργαστήκαμε αναλυτικά 
στην τάξη στο μάθημα της 
Γλώσσας. 
  
      Ένας διαφορετικός θρύλος 
μας λέει πως χτίστηκε το «γεφύρι 
του διαβόλου» στον Κρεμαστό 
ποταμό της Τροιζήνας. Ένας 
πασάς, λέει, θέλησε να 
γεφυρώσει το ποτάμι 
προκειμένου να πηγαίνει για 
κυνήγι. Το έργο ανέλαβε ένας 
φτωχός τεχνίτης, έναντι μικρής 
αμοιβής και με την απειλή ότι αν 
δεν τα κατάφερνε θα τον 
σκότωνε. Οι δυο αποτυχημένες 
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προσπάθειες ανάγκασαν το 
φτωχό τεχνίτη να συνωμοτήσει 
με το διάβολο ο οποίος και του  

 
      Το γεφύρι του διαβόλου 
 
 
 υποσχέθηκε να τον βοηθήσει, 
αρκεί να του έδινε ό,τι ζητούσε. 
Απελπισμένος ο μάστορας 
δέχτηκε, ζήτησε όμως και του 
προεστού τη θυγατέρα για 
γυναίκα, ζήτησε και χρήματα για 
να γίνει πλούσιος και 3 χρόνια 
ζωής για να τα χαρεί όλα αυτά. 
Συμφώνησαν και το γεφύρι 
στέριωσε. Γενναιόδωρος μάλιστα 
ο διάβολος του έδωσε 6 χρόνια 
ζωής. Ευχαριστημένος ο τυχερός 
κουδαραίος άρχισε να γλεντάει 
τη ζωή του. Ώσπου μια μέρα 
σηκώθηκε τέτοια ανεμοζάλη , 
που σκόρπισε το μάστορα, 
σκότωσε τη γυναίκα του και 
γκρέμισε το σπίτι του. Γιατί τα 6 
χρόνια είχαν περάσει. Το μόνο 
που έμεινε ήταν το 
διαβολογέφυρο.   
       Μια άλλη δοξασία λέει για 
το γεφύρι του Κοκόρου στα 

Γιάννενα που το 
χρησιμοποιούσαν για να 
τιμωρούν τους ζωοκλέφτες. Όταν 
υποψιάζονταν κάποιον ή τον 
έπιαναν να κλέβει κι αυτός 
επέμενε ότι ήταν αθώος του 
έλεγαν να πάρει στον ώμο μια 
γίδα και να περάσει από το 
γεφύρι, όταν αυτό ήταν 
πλημμυρισμένο. Αν τα 
κατάφερνε, ήταν αθώος. Όσοι 
όμως δεν κατάφερναν  να 
περάσουν, θεωρούνταν ένοχοι 
και τιμωρούνταν.  
 

   
 το γεφύρι του Κοκόρου στα 

Γιάννενα 
 
 
         Η παράδοση έλεγε ότι όταν 
μια γαμήλια τελετή έφτανε 
μπροστά σ’ ένα γεφύρι, οι 
οργανοπαίχτες σταματούσαν το 
τραγούδι, η νύφη και ο γαμπρός 
κατέβαιναν από τα άλογα, το ίδιο 
και οι άλλοι κι έτσι σιωπηλοί 
περνούσαν σιγά σιγά στην άλλη 
όχθη. Πίστευαν, πως αν δεν το 
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τηρούσαν αυτό η στοιχειωμένη, 
συνειδητοποιώντας τη διαφορά 
του πάνω με τον κάτω κόσμο, θα 
παράταγε το κράτημα του 
γεφυριού και θα  ’πιανε το χορό. 
Έτσι το γεφύρι θα  ’τριζε, θα  
’κουνιόταν, μπορεί και να 

σωριαζόταν στο νερό. Δεν 
ήθελαν, λοιπόν να προκαλέσουν.  
      Επίσης υπάρχουν θρύλοι που 
συνδέουν ένα γεφύρι με το όνομα 
του Μ. Αλέξανδρου. Είναι τρία 
στην Μακεδονία που φέρουν την 
ονομασία «γεφύρι του Μ. 
Αλέξανδρου». 

 

 
Γαμήλια πομπή στην Κόνιτσα διαβαίνει σιωπηλή 
 στα 1939 το γεφύρι της Γκαλίνας στην Ήπειρο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το γεφύρι του Μεγαλέξανδρου 
Αλώρου Αλμωπίας στο Ν. 
Πέλλας. 
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      Τα τοξωτά πετρογέφυρα της 
Ελλάδας, τα θαυμάσια αυτά 
στολίδια ξεχωριστής τεχνικής και 
αισθητικής, ενταγμένα αρμονικά 
στο φυσικό τους περιβάλλον, 
είναι έργα τέχνης και απαιτούν 
τη συνεχή φροντίδα μας. 
Τεράστιοι, εντυπωσιακοί 
ογκόλιθοι,  που θαρρείς ζητούν 
να γεφυρώσουν το παρελθόν με 
το παρόν και το μέλλον. Σαν 
παραμύθι. Ένα παραμύθι 
δημιουργημένο από τον ίδιο τον 
άνθρωπο, στηριζόμενο στις 
ανησυχίες, τους φόβους και τις 
προλήψεις του. Απομεινάρια που 
προδίδουν την καθημερινότητα 
ανθρώπων άλλων εποχών και 
τώρα πια «μνημεία 
αναμνήσεων».  

       
Γεφύρι Βροσίνας Ιωαννίνων 
 
      Δυστυχώς και για πολλά 
χρόνια έμειναν χωρίς φροντίδα   

 

 
Γεφύρι Τσίπιανης στο χωριό 

Μηλιωτάδες Ιωαννίνων 
 

 
 και αρκετά από αυτά 
κατέρρευσαν, βομβαρδίστηκαν, 
ανατινάχτηκαν, έπαθαν ζημιές 
από τα ποτάμια, τους σεισμούς, 
τους πολέμους και το χρόνο. 
Επίσης οι εγκληματικές χαράξεις 
των νέων δρόμων δίπλα ή πάνω 
στα παλιά γεφύρια, προκάλεσαν 
ανεπανόρθωτες ζημιές. Έχουμε 
χάσει πάρα πολλά μέχρι τώρα 
από αυτό τον πλούτο του 
παρελθόντος που μας έχει αφήσει 
αυτός ο τόπος είτε από αμέλεια 
είτε από άλλες αιτίες.  
      Θα πρέπει να 
ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι 
φορείς και να ενδιαφερθούν για 
τη συντήρηση, αναστήλωση 
και διάσωση των σπουδαίων 
αυτών μνημείων της πολιτιστικής 
και αρχιτεκτονικής  μας 
κληρονομιάς, για να μην έχουν 
σε λίγο τα πετρογέφυρα χώρο 
μόνο στη μνήμη μας.  
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1.         Τ  _  _  _   

 
2.         Α  _  _  _ 

 
3.         Τ  _  _  _  _  _  _  _  

 
4.         Ο  _  _  _  _  _   

 
5.         Ξ  _  _  _  _  _  _  _  _  

 
6.         Ω  _  _  _  _  _  _  _    

 
7.         Τ  _  _  _  _  _    

 
8.         Α  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 
9.         Π  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 
10. Ε  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 
11. Τ  _  _  _  _  _  _   

 
12. Ρ  _  _    

                                                          
13. Ο  _  _  _  _  _  _  _  

 
14. Γ  _  _  _  _  _   

 
15. Ε  _  _  _  _  _  _  _  

 
16. Φ  _  _  _  

                                                                 Γεφύρι Πύλης Τρικάλων                                 
17. Υ  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 
18. Ρ  _  _  _  _    

 
19. Α  _  _  _  _  _  _ _  
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1. Συνώνυμο της καμάρας. 
 

2. Εκεί βρίσκεται το γεφύρι, που συνέχεια γκρεμιζόταν. 
 

3. Στο «κουρασάνι» έριχναν __________________ κεραμίδι.  
 

4. Πιο εύκολη ήταν η κατασκευή των γεφυριών στα 
_______________ μέρη. 
 

5. Σ’ αυτόν στηριζόταν το γεφύρι μέχρι να ολοκληρωθεί. 
 

6. Συνώνυμο του χρήσιμος. 
 

7.  Συστατικό για το «κουρασάνι», που λειτουργεί σαν ενισχυτικό 
υλικό. 
 

8. Για την αποφυγή καταστροφής ενός γεφυριού από   
χείμαρρους  υπάρχουν τα _________________ τόξα.  
 

9. Ήταν υπεύθυνος για την επιλογή των μαστόρων. 
 

10.  Πάνω σ’ αυτές τις πλάκες γράφονταν τα ονόματα αυτών που 
έδωσαν τα χρήματα για τη δημιουργία των γεφυριών.  
 

11.  Συνώνυμο της ψευτοκαμάρας. 
 

12.  Οι μάστορες σταματούσαν τη ____________ του ποταμού για 
να φτιαχτεί το γεφύρι. 
 

13.  Είναι το γεφύρι της Δράμας. (αντίστροφα) 
 

14.  Η _____________ των μαστόρων ήταν τα «κουδαρίτικα». 
 

15.  Ήταν το ζύγι ένα από τα __________________ των μαστόρων. 
 

16.  Ήταν ο πρώτος γεφυροποιός. 
 

17.  Υπάρχει στη Μονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη 
Σκόπελο. 
 

18.  Έτσι λέγεται το μικρό ποτάμι. 
 

19.  Ένα άλλο βασικό συστατικό για το «κουρασάνι» 
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 Βρίσκουμε μέσα στο κρυπτόλεξο (οριζόντια, κάθετα, 

διαγώνια) τις λέξεις που έχουν σχέση με τα τοξωτά 
πετρογέφυρα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεφύρι Βωβούσας 

στο Ζαγόρι 
Ιωαννίνων 

 
 
 

Σ Η Τ Γ Ε Φ Υ Ρ Ι Π Ρ Σ Τ Ι Φ Χ Ψ Ω Α Θ 
Β Γ Α Ψ Φ Π Χ Ρ Ρ Λ Π Ο Λ Υ Τ Ο Ξ Ο Β Κ 
Κ Α Λ Ν Τ Ε Ρ Ι Μ Ι Δ Γ Χ Ο Ω Ρ Υ Χ Θ Ι 
Υ Ξ Κ Α Μ Π Α Ν Α Κ Ι Ζ Ι Θ Η Π Λ Δ Ρ Σ 
Υ Υ Λ Η Υ Ο Λ Α Ω Ψ Π Ρ Κ Ο Η Χ Ι Ι Μ Ν 
Ψ Λ Χ Δ Υ Τ Θ Ι Κ Λ Π Η Κ Α Τ Σ Ν Ο Υ Τ 
Υ Ο Ψ Ο Χ Α Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ Π Ρ Σ Ο Τ Η Ι 
Α Τ Β Ν Γ Μ Τ Ο Υ Ο Τ Η Ρ Α Π Γ Δ Μ Ξ Ν 
Π Υ Κ Ι Τ Ι Ι Η Θ Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ω Μ Α Π 
Ρ Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Σ Τ Ο Ρ Α Σ Κ Α Α Λ Σ Λ 
Μ Ο Ω Ν Ι Ξ Ι Τ Σ Α Β Ι Γ Δ Ε Ζ Η Ω Π Ρ 
Μ Σ Ξ Τ Ε Ρ Ο Λ Ο Β Γ Χ Ο Σ Π Λ Ι Ο Ρ Π 
Α Γ Ε Χ Τ Ι Σ Τ Ε Σ Ε Ε Γ Ο Υ Ν Α Τ Α Ρ 
Π Α Ρ Α Τ Ω Κ Α Σ Κ Ι Σ Ο Π Ρ Α Κ Ι Δ Τ 
Τ Ε Γ Ρ Σ Τ Η Θ Α Ι Ο Ε Τ Π Ρ Σ Ο Τ Ι Χ 
Υ Ψ Α Β Δ Γ Υ Λ Δ Ο Π Ι Ρ Η Ο Σ Τ Α Υ Κ 
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1.         Τ ΟΞΟ 
2.         Α ΡΤΑ 
3.         Τ ΡΙΜΜΕΝΟ 
4.         Ο ΡΕΙΝΑ 
5.         Ξ ΥΛΟΤΥΠΟΣ 
6.         Ω ΦΕΛΙΜΟΣ 
7.         Τ ΡΙΧΕΣ 
8.         Α ΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΑ 
9.         Π ΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ 
10.  Ε ΓΧΑΡΑΚΤΕΣ 
11.  Τ ΥΜΠΑΝΟ 
12.  Ρ ΟΗ 
13.  Ο ΞΟΤΥΛΟΠ 
14.  Γ ΛΩΣΣΑ 
15.  Ε ΡΓΑΛΕΙΑ 
16.  Φ ΥΣΗ 
17.  Υ ΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑ 
18.  Ρ ΥΑΚΙ 
19.  Α ΣΒΕΣΤΗΣ 

 

 
 
ΓΕΦΥΡΙ                                                   ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ 
ΠΟΛΥΤΟΞΟ                                           ΑΗΔΟΝΙ 
ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ                                        ΠΟΤΑΜΙ 
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ                                         ΞΥΛΙΝΟ 
ΗΠΕΙΡΟΣ                                                ΑΣΒΕΣΤΗ 
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ                             ΑΣΠΡΑΔΙ 
ΧΤΙΣΤΕΣ                                                 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 
ΣΤΗΘΑΙΟ 
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Αλία Αρτεμισία 
Ανδριώτη Στέλλα 
Βαϊνάς Φώτης 
Γεωργίου Βασίλης 
Γκιέτσκα Ευρυδίκη 
Γκίκα Άννα 
Διαγουμάς Θανάσης  
Κανάρη Κυρατσούλα 
Κεχριώτης Βασίλης 
Κομανάκου Χρυσούλα 
Λίτσος Ιωάννης  
Μπομπάι Μάρκος 
Μωρίσης Μαξιμίλιαν 
Σέμα Κλεβιόν                    Οι μαθητές της ΣΤ2 Τάξης του Σχολείου 
Σταμούλου Ευαγγελία                   υπεύθυνη δασκάλα 
Ταλαδιανού Πωλίνα                      Προβιά Αλεξάνδρα 
Τραχανάς Ευάγγελος 
 
 
 
 

 


