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Στον νομό Ευρυτανίας, μέσα στα σημερινά του όρια, 
έχουν καταμετρηθεί 51 όρθια πέτρινα τοξωτά γεφύρια 
(υπάρχουν πληροφορίες για την ύπαρξη ενός ακόμα 

αλλά πρέπει να επιβεβαιωθεί).  
Τα χαμένα (γκρεμισμένα, βυθισμένα, μπαζωμένα) για τα 

οποία υπάρχουν αποδείξεις ανέρχονται σε 26. 
Από κάποια τοπωνύμια και αφηγήσεις οδηγούμαστε 

στην διαπίστωση ότι χρόνια πριν υπήρχαν περισσότερα, 
τα όποια όμως στοιχεία σκεπάστηκαν από την σκόνη του 

χρόνου……….. 
 

Η παρουσίασή τους θα γίνει ακολουθώντας τα τέσσερα ποτάμια 
συστήματα που διασχίζουν και αποστραγγίζουν τον νομό. 

 





Α΄. Στο ποτάμιο σύστημα του Καρπενησιώτη, του Κρικελλοπόταμου 
και των παρατοτάμων τους σώζονται σήμερα 18 πέτρινα τοξωτά 

γεφύρια. Άλλα 7 έχουν γκρεμιστεί η χαθεί και για κάποια 
γνωρίζουμε μόνο το όνομά τους.  



Στο πλατανόρεμα της Λάσπης (Άγιος Νικόλαος). 



Του καλόγερου το γεφύρι στον Καρπενησιώτη. 



Το γεφύρι στα Χατζογιαννέικα, δίπλα στο αθλητικό 
κέντρο. Στον Καρπενησιώτη. 



Το γεφύρι στο Μέγα ρέμα, στην συμβολή του με 
τον Καρπενησιώτη. 



Το εγκιβωτισμένο σε τσιμεντένια «σαρκοφάγο» 
γεφύρι στο ρέμα του Τίου. 



Το ετοιμόρροπο γεφύρι στο ρέμα των 
Γοργιανάδων, στο Κεφαλόβρυσο. 



Το κάποτε δίτοξο γεφύρι του Ξερολύκου στον 
Καρπενησιώτη, στην περιοχή «καμάρες». 



Η καμάρα του Κλαυσιού, στο Μουζηλιώτικο ρέμα. 



Το μικρό γεφυράκι του Νόστιμου, σχεδόν αθέατο 
από τα βάτα και τις φουσκλιές. 



Το γεφύρι του Αη – Γιώργη στην διασταύρωση 
για Μεγάλο και Μικρό Χωριό. 



Και το εντυπωσιακό γεφύρι του Γαύρου στον 
Καρπενησιώτη. 



Μεγάλο Χωριό. Το γεφύρι του Κάντζιου. 



Το κάτω (μικρό) γεφύρι της Καρίτσας. 



Το γεφύρι του μύλου στην Καρίτσα. 



Το γεφύρι στο χάνι του Μπαλτά στα Διπόταμα. Στην 
σμίξη του Καρπενησιώτη με τον Κρικελλοπόταμο. 



Το γεφύρι του Τόρνου στο Χαλικόρεμα. 



Το γεφύρι του Προδρόμου, στην τοποθεσία 
«Ραχημύλ». 



Η μικρή καμαρούλα της Ρωσκάς. 



Γκρεμισμένο γεφύρι στο ρέμα του Προυσού. Έχει 
προστεθεί ξύλινη κατασκευή για την εξυπηρέτηση 

των επισκεπτών - εκδρομέων. 



Β΄. Κατά μήκος της ροής του Μέγδοβα η Ταυρωπού και των 
παραποτάμων του σώζονται 20 πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Γνωρίζουμε 

ότι άλλα 7 έχουν γκρεμιστεί για διάφορους λόγους.  



Το ξακουστό και εντυπωσιακό γεφύρι της Παλιάς Βίνιανης 
στον Μέγδοβα. 

 



Ένα γεφύρι μετράει τις τελευταίες μέρες του. Της 
Κατούνας, στο ρέμα της Λεπτοκαρυάς. «Άχρηστο» και 

ξεχασμένο αφέθηκε στη μοίρα του. 



Παλιά Βίνιανη. Το γεφυράκι κάτω από 
την εκκλησία. Στις βρύσες. 



Το δεύτερο γεφύρι της Παλιάς Βίνιανης. 



Το γεφύρι του Παλιόμυλου, στο Στενωματιώτικο 
ρέμα. 



Η καμάρα των Δομιανών, στο πέρα ρέμα. 



Το γεφύρι στο Παλιοχώρι του Μαραθιά. 



Το δίτοξο γεφύρι (το αριστερό τόξο έχει 
επιχωθεί) στην Νεράτα της Δάφνης. Γαβρινίτης. 



Το κάτω γεφύρι της Χρύσως. 



Το πάνω γεφύρι της Χρύσως, στον Άγιο 
Σεραφείμ. 



Παπαρούσι. Το γεφύρι στο ρέμα της Κούκιας. 



Το γεφύρι της Παναγίας στο Παπαρούσι. 



Το γεφύρι στα Παλιοτρίφυλλα του 
Καλεσμένου. 



Η καμαρίτσα του Καλεσμένου στο ομώνυμο ρέμα. 



Φουρνά. Το γεφύρι στην Αγριοκαστανιά, στο ρέμα 
Αφορεσμένα. 



Το δεύτερο γεφύρι της Φουρνάς στα «Συρκέικα» 



Το γεφύρι του Ντρουβανιάρη στο ρέμα της 
Βουλγάρας. 



Η καμαρούλα της Ανατολικής Φραγκίστας 
στην Σωτήρα. 



Το ετοιμόρροπο υδατογέφυρο στον 
Παλιόμυλο της Ανατ. Φραγκίστας. 



Και το δυσπρόσιτο γεφύρι της Μπέσιας, στο 
ρέμα της Καρούλας στον Μπεσιώτη. 



Γ΄. Στον Αγραφιώτη και τα ρέματά του συνεχίζουν ακόμα να 
αντιστέκονται 8 πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Άλλα 5 δεν τα 

κατάφεραν. 



Το θρυλικό γεφύρι του Μανόλη. Τους περισσότερους μήνες 
βυθίζεται στα νερά της λίμνης. Σε κρίσιμη κατάσταση πια….. 



Το γεφύρι του μύλου στο Μοναστηράκι Αγράφων. 



Το ψηλό γεφύρι στο Μοναστηράκι. 



Το γεφύρι της Ανηφόρας στο ρέμα της Φτέρης, λίγα 
μέτρα πριν ενωθεί με τον Αγραφιώτη. 



Το πετρογέφυρο των Αγράφων στο Σπορόρεμα. 



Το γεφύρι στο Βραγγιανίτικο ρέμα στην τοποθεσία 
«Κακού πέτρα» 



Η μεγάλη καμάρα των Βραγγιανών στο Δέντρο. 
Αγραφιώτης. 



Του Τριδέντρου το γιοφύρι. Στο μικρό ρέμα Σαμάρι. 



Δ΄. Στο κομμάτι του Αχελώου που εφάπτεται με το δυτικό τμήμα 
του νομού υπάρχουν ακόμα 5 τοξωτά πετρογέφυρα. Ένα (της 

Τατάρνας) είναι βυθισμένο στην λίμνη των Κρεμαστών και άλλα 6 
έχουν χαθεί για πάντα. 



Το γεφύρι της Τέμπλας. 



Το γεφύρι της Βελαώρας. 



Το γεφύρι στο φαράγγι του 
Μπουζονίκου, στο Γρανιτσόρεμα. 



Το γεφύρι του Ραπτόπουλου. 



Το γεφύρι του Αυλακιού. Αχελώος. 



Το γκρεμισμένο σε άγνωστη εποχή γεφύρι του Κολυβά 
στον Αχελώο. Εντυπωσιάζει και σήμερα με το μέγεθος της 

καμάρας του. Πιθανόν έργο της Ενετοκρατίας. 



Το βυθισμένο γεφύρι της Μαρδάχας η της Τατάρνας. Η 
φωτογραφία (τραβηγμένη το 1892 από τα ανατολικά) είναι 
του William J. Woodhouse από το βιβλίο του: Aetolia, its 

geography, topography and antiquities. 



Εδώ τελείωσε το σύντομο οδοιπορικό στα Ευρυτανικά 
γεφύρια. Το ταξίδι όμως στην αναζήτηση της ομορφιάς, 

της ιστορίας και της αυτογνωσίας μας  δεν τελειώνει ποτέ. 
Σας ευχαριστούμε!!! 


