
ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΕΜΠΛΑΣ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ 

       Τ΄ ακούς τι σου παράγγειλα κόρη σεβαστικιά μου 
Να ‘ρθεις να πάρεις το φιλί πριν βρέξει πριν χιονίσει 
Πριν κατεβάσει ο ποταμός και πάρει το γιοφύρι… 

Από τους στίχους αυτού του Αργιθεάτικου τραγουδιού φαίνεται, πόσο 
αναγκαία ήταν τα γεφύρια στην περιοχή μας, ακόμη και για την 
ρομαντική πλευρά της ζωής πολύ δε περισσότερο για τα χρειώδη της 
διαβίωσης. Και επειδή οι πρόχειρες και ατελείς γεφυρώσεις ήταν 
παιχνιδάκια στις κατεβασιές του Αχελώου, σήμερα θα σας μιλήσω για 
δυο γεφύρια που ‘’τάβαλαν’’ με το θεό ποταμό, παλεύουν μαζί του πάνω 
από έναν αιώνα και στέκουν εκεί νικητές αλλά και καύχημα για την τέχνη 
της γεφυροποιίας και τους ανώνυμους λαϊκούς μαστόρους που έδωσαν 
όλο τους τον εαυτό για να τα στήσουν. Είναι τα δίδυμα γεφύρια της 
Τέμπλας και του Αυλακίου Αιτ/νίας. 

 

Το    Αυλάκι και τα  Βρουβιανά είναι 2 μικρά χωριά του  Ορεινού  Βάλτου,  
στα σύνορα 4 νομών. Εκεί που ο Αχελώος χωρίζει  την Αρτα και την  
Αιτ/νία  από Καρδίτσα και Ευρυτανία . Εδώ και 106 χρόνια οι 4 νομοί 
γεφυρώθηκαν με 2 πετρογέφυρες: του Αυλακίου και της Τέμπλας, 
χτισμένες με κρατική δαπάνη, μετα από ενέργειες του  Βαλτινού 
βουλευτή Ν. Στράτου το 1907. Μέχρι τότε η επικοινωνία γινόταν με   
προηγούμενα πετρογέφυρα που παρασύρθηκαν απ τον ορμητικό Αχελώο 
(το τρίτοξο ΤΡΙΧΑΝΗ στις Τριχιές στο  Αυλακι και το ΠΑΛΙΟΓΕΦΥΡΟ στα 
Βρουβιανά, του οποίου σώζονται απομεινάρια ) . Μετά την κατάρρευση 
αυτών  η γεφύρωση  γινόταν με  αυτοσχέδια περάσματα ,όπως με τριχιές 
(σχοινιά) στο Αυλάκι ή με τέμπλες( δηλ  κορμούς δέντρων ) στα 
Βρουβιανά (εξ ου και το όνομα της σημερινής γέφυρας). 

     Το 1907 άρχισε το χτίσιμο της γέφυρας Αυλακίου και ένα χρόνο 
αργότερα τα  καλούπια της κεντρικής καμάρας  τα  έριξαν στον Αχελώο 



και  έφθασαν     4  χλμ πιο κάτω , όπου χτίστηκε η γέφυρα Τεμπλας. Ετσι 
τα  2 γεφύρια έχουν ελάχιστες κατασκευαστικές διαφορές και γι αυτό 
τους αποδώσαμε τον τίτλο ΔΙΔΥΜΑ.  Ανάδοχος και των 2 γεφυριών 
φέρεται  να ήταν ο Κ. ΠΑΡΙΣΣΗΣ και επιβλέπων μηχανικός ήταν ο Β. 
ΣΟΥΛΗΣ .Το χτίσιμο  του γεφυριού στο  Αυλάκι  έγινε από τα συνεργεία  
των  Κωσταντινίδη και  Κύρκου από τους Χουλιαράδες και την Γκούρα 
Τζουμέρκων ενώ  της Τέμπλας από το συνεργείο του επίσης   
Τζουμερκιώτη     Γ   Σταμάτη. 

   Και τα δυο γεφύρια αποπερατώθηκαν το 1911 .Χτίστηκαν με ντόπια 
πέτρα , ψαμμιτικού τύπου στο Αυλάκι και ασβεστόλιθο στην Τεμπλα, που 
εξορύσσονταν από κοντινά σημεία . Οι πελεκάνοι του συνεργείου τη 
διαμόρφωναν στο σημείο εξόρυξης  και στη συνέχεια με   μουλάρια , 
αλλά και  ζαλικωμένες γυναίκες τις μετέφεραν στο σημείο της 
γεφύρωσης.  Το υλικό  συγκόλλησης μάλλον ήταν ασβεστο-
τσιμεντοκονίαμα ή  ηφαιστειακή ποζολάνη  για τα τοξα και τα βάθρα ,και 
μόνο ασβέστης για τα τύμπανα και τα στηθαία. Και  στα 2 γεφύρια οι 
πετρες είναι άριστα σκαλισμένες, μονοκόματες, λαξευτές που δύσκολα 
πιστεύει κανείς  ότι βγήκε τέτοιο αποτέλεσμα από ανθρώπινο χέρι. 

  Η αρμονία, η συμμετρία  και ο όγκος των γεφυριών εντυπωσιάζουν.                  
Το μήκος  είναι 76,5 μ στου Αυλακίου και 75 μ στης Τεμπλας .                           
Το ύψος  και των δυο σχεδόν 15 μ,   το πλάτος  είναι 4.10  με   ωφέλιμο 
οδόστρωμα 3,30 μ  με πρόβλεψη για το πέρασμα αυτοκινήτων , τα οποία 
τότε δεν είχαν καν  μπει στη ζωή αυτής της περιοχής!!                                                                                                      
Η κεντρική καμάρα  εχει  άνοιγμα 24 μ και στα 2 γεφύρια  , αφού 
χρησιμοποιήθηκε όπως σας είπα  το ιδιο καλούπι.     Στο Αυλάκι έχουμε 3 
μεγάλα ανακουφιστικά τόξα και 2 ψευτοκαμάρες προς την Καρδίτσα  και 
1 μεγάλο τόξο και επίσης 2 διακοσμητικές καμάρες προς το Βάλτο.  
Αντίστοιχα στην Τεμπλα  υπάρχουν 2 μεγάλα τοξα και 1 ψευτοκαμάρα 
προς τη μερια της Αιτ/νίας και 4  βοηθητικά τόξα με 1 ψευτοκαμάρα προς 
την Ευρυτανία .  Το οδόστρωμα  στο γεφύρι του Αυλακιου είναι  σχεδόν 



επίπεδο με ελαφριά κλίση από το κέντρο   προς τα άκρα , ενώ στην 
Τεμπλα  έχει  μεγαλύτερη κλίση λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους.  Και 
τα δυό εχουν ψηλά στηθαία από μονοκομματες ορθογώνιες  πέτρες, για 
την προστασία ανθρώπων και αυτοκινήτων. 

   Το κόστος του  κάθε γεφυριού έφτασε τις  75.000 δρχ. . 

Τα υπεραιωνόβια πετρογέφυρα είναι άρρηκτα δεμένα με τη ζωη του 
Βάλτου και των Αγραφων (Θεσσαλικων και Ευρυτανικών ). Διευκόλυναν 
τις  μετακινήσεις  ανθρώπων, κοπαδιών, στρατού, αλλά και οχημάτων.. 
Ολα αυτά  δεν  τα άφησαν ανέπαφα. Το 1927  μια κατεβασιά του 
Αχελωου παρέσυρε τμήμα της  Τεμπλας , το οποίο ευτυχώς η Πολιτεια 
αποκατέστησε. Στον εμφύλιο οι ανταρτες του ΕΛΑΣ επιχείρησαν να την 
ανατιναξουν, χωρίς να τα καταφέρουν , προκαλώντας όμως  σοβαρο 
ρήγμα . 

Παράλληλα  η ορμή του μανιασμένου  Αχελώου ταλαιπωρεί 106 χρόνια 
τωρα , τα γεφύρια. Κορμοί δέντρων , φερτές ύλες και τόνοι ορμητικών 
νερών  προκαλούν φθορές στα βάθρα τους. Εδώ και 5 χρόνια  στο Αυλάκι 
κατασκευάστηκε υδ/κό φράγμα και το γεφυρι βουλιάζει στα νερά της 
λιμνης που σχηματίστηκε , δημιουργώντας πιθανόν επιπρόσθετα 
προβλήματα στην αντοχή  του.  Το σοβαρότερο πλήγμα ηρθε την  1 
Φλεβάρη 2015 όταν ο Αχελώος  σκέπασε για μερες τα γεφύρια και 
προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα τους, στα στηθαία   και στα τυμπανα , 
περισσότερο σοβαρες στου Αυλακιού. Δυστυχως ως αυτή τη στιγμή καμια 
εργασια αποκατάστασης δεν έχει γινει, παρά τις κινητοποιήσεις και 
διαμαρτυρίες κατοίκων και  τοπικών  συλλόγων . Η μόνη παρέμβαση της 
πολιτείας ήταν –εδώ και 30 σχεδόν χρόνια  να  χαρακτηρισθούν και τα 2  
διατηρητέα μνημεία , χωρις  όμως ποτέ να υπάρξει κρατική μέριμνα για 
τη διάσωση τους 

  Στα πλαίσια  της γνωστοποίησης των προβλημάτων ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αυλακίου  εξέδωσε θεματικό ημερολόγιο το 2016 αφιερωμενο 



στη γέφυρα.  Και φέτος ο Σύνδεσμος εκπαιδευτικών Βρουβιανων –
Αυλακίου αντίστοιχο ημερολόγιο αφιερωμένο στην Τεμπλα.  Τα κείμενα 
και των 2  ημερολογίων επιμελήθηκε ο καθηγητής Γιώργος  Υφαντής. Και 
στα 2 περιγράφονται  σε 26 σελίδες  τα γεφύρια με κάθε λεπτομέρεια , 
αλλά και όλη η ιστορία τους. Αντίστοιχες ενέργειες,   μπορούν  να 
υλοποιηθούν  και με τις περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων μας. 

Αξίζουν τέτοιες προσπάθειες  γιατί τα γεφύρια μας  είναι   μνημεία της 
λαϊκής μας αρχιτεκτονικής, φορτωμένα από τις μικρές και μεγάλες 
στιγμές της τοπικής μας ιστορίας,.  
Ετσι και τα δίδυμα γεφύρια  Αυλακίου και Τέμπλας αποτελούν   ζωντανή 
πλευρά της παράδοσης  και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κύλησαν 
106 χρόνια ζωής των δίδυμων  γεφυριών πάνω στον Αχελώο και αυτά  
μένουν εκεί σαν σημείο αναφοράς μιας  εποχής, που στα αδιέξοδα της 
φύσης και στις ανάγκες των ανθρώπων έδινε λύσεις η τέχνη των απλών 
Ηπειρωτών μαστόρων !  Όσοι σήμερα  τα περπατούν, ακουμπούν το χέρι 
τους στις πέτρες, σαν ένα χαιρετισμό  στους πρωτομάστορες και σαν 
μνημόσυνο σ’ αυτούς και στους βοηθούς τους που με τα έργα τους  
συμφιλίωσαν τη φύση με τον άνθρωπο.  Καθήκον δικό μας είναι να τα 
σεβόμαστε και να κάνουμε κάθε τι για να τους δίνουμε όλο και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  
                   Σας ευχαριστώ   
Χριστίνα  Τσιούφη-Υφαντή (χημικός στο Γυμν. Νεάπολης Αγρινίου )  
 


