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Τα γεφύρια ενώνουν. Ενώνουν όχθες,
ενώνουν χωριά, περιοχές, χώρες…

Αυτό το γεφύρι ενώνει το σπίτι με το χωριό!

1.

Στη Προστατευόμενη Περιοχή
Β. Πίνδου, η οποία  περιλαμβάνει το
Ζαγόρι, την περιοχή του Μετσόβου-

Άνω Αράχθου, την περιοχή Κόνιτσας,
και τον ορεινό όγκο του Ν. Γρεβενών,
υπάρχουν  πολλά πέτρινα γεφύρια.

Δ.Δ.Ε. Ν. Μαγνησίας
Γρ. Περιβαλλοντικής Εκπ/σης

Υπ/νη Γιακούλα Στέλλα

Τα γεφύρια ενώνουν. Ενώνουν όχθες,
ενώνουν χωριά, περιοχές, χώρες…

Αυτό το γεφύρι ενώνει το σπίτι με το χωριό!

Ψηλή κόρη εδιάβαινε σε πέτρινο γιοφύρι,
ψιλά τραγούδια έλεγε, όσο που δεν μπορούσε,
κι απ’ τον ψιλό της τον ηχό και τα γλυκά
τραγούδια,
εστέρεψεν ο ποταμός, ράγισε το γιοφύρι…
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Το γεφύρι
της Πλάκας

Το γεφύρι του Νούτσου
ή Κόκκορου

Θα το συναντήσετε στην διαδρομή προς Τσεπέλοβο, κοντά στο

χωριό Κουκούλι, στο κεντρικό Ζαγόρι.
Μεγάλο, μονότοξο , γεφύρι πάνω από τον Βοϊδομάτη.
Κτίστηκε το 1750 από τον ευεργέτη Νούτσο Κοντοδήμο από το
Βραδέτο, στον οποίο οφείλεται και η ονομασία του. Το δεύτερο
όνομα το οφείλει στον ιδιοκτήτη γειτονικού νερόμυλου,
(Κόκκορος από το Κουκούλι) ο οποίος το 1910 χρηματοδότησε
την επισκευή του.
«Ο Ι.Λαμπρίδης αναφέρει και τον Νούτσο Καραμερσίνη ως
χρηματοδότη-κατασκευαστή. (1768)»

1.α

Το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι της
Ηπείρου

Το γεφύρι της Πλάκας είναι έργο
μαστόρων από τα Τζουμέρκα.
Έπεσε δύο φορές, τη δεύτερη,
το 1863, την ημέρα του ξεκαλουπώματος. Τελικά
το έχτισε ο πρωτομάστορας Κωνσταντίνος Μπέκας
από τα Πράμαντα, το 1866.

Θεωρείται η ωραιότερη γέφυρα των Βαλκανίων
και η τρίτη στην Ευρώπη. (Για το λόγο αυτό

βρίσκεται σε αυτή την παρουσίαση)
Έχει συνολικό μήκος 61 μέτρα, (η κεντρική καμάρα είναι 40 μέτρα),

ύψος 21 μέτρα και το πλάτος του είναι 3,20 μέτρα.
Σύνορο Ελλάδας - Τουρκίας από το 1880 έως το 1912
και  σύνορο ΕΛΑΣ - ΕΔΕΣ από το 1943 έως το 1944.

Πληγώθηκε βαριά από τους Γερμανούς το 1944.
Είναι κτισμένο πάνω στον Άραχθο.



Ερχόμενος κανείς από τα Γιάννενα προς Μέτσοβο και στρίβοντας αριστερά στη γέφυρα της
Μπαλντούμας,  παίρνει το δρόμο που διασχίζει όλο το ανατολικό Ζαγόρι και καταλήγει στο χωριό

Βωβούσα, με το καταπληκτικό  πέτρινο γεφύρι  του. Δύο από τα πολλά πέτρινα γεφύρια που συναντά
κανείς σε αυτό τον άξονα του ανατολικού  Ζαγορίου είναι:

2.α
Ανατολικό Ζαγόρι

α) Το γεφύρι του Καμπέρ-αγά
κοντά στο χωριό Μηλιωτάδες στο Ζαγορίτικο ποταμό.

Είναι στο δρόμο που ένωνε και ενώνει τα Γιάννενα με το
ανατολικό Ζαγόρι και ο δρόμος που περνούσε πάνω από
το γεφύρι λεγόταν «ντερβένι». Είναι ένα δίτοξο γεφύρι, με
τη μία του καμάρα να είναι πιο μικρή. Υπάρχει χάνι πριν
το γεφύρι, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί. Η παράδοση λέει

πως στο χάνι δούλευαν 3 φούρνοι και από το γεφύρι
περνούσαν 500 μουλάρια την ημέρα. Ο Aγάς Καμπέρ,
Τούρκος Διοικητής της πόλης των Ιωαννίνων, έδωσε
χρήματα για την κατασκευή του και το όνομά του στο

γεφύρι. Έχει άνοιγμα 18 μ. και ύψος 5 μ.

β) Το γεφύρι της Τσίπιανης
στον ποταμό Βάρδα και σε υψόμετρο 576 μ. χτίστηκε το 1875.

Χρηματοδοτήθηκε από τον Αναστάση Πασπαλιάρη από το
Τρίστενο, που έδωσε 1.040 τούρκικες λίρες για το χτίσιμό του,
μαζί με τους κατοίκους του χωριού Γρεβενίτι, οι οποίοι είχαν σε

αυτή την περιοχή τα αμπέλια τους.  Είναι ένα γεφύρι μονότοξο, με
κύριο χαρακτηριστικό του το «οξυκόρυφο κλείδωμα του τόξου».
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Το γεφύρι της Βωβούσας
Μονότοξο Γεφύρι, κτισμένο στα 1748 με χρήματα του Αλέξη
Μίσιου (από το Σκαμνέλι ή το Τσεπέλοβο), πάνω από τον
Αώο, συνεχίζει να αποτελεί το πιο ζωντανό κομμάτι του
χωριού.  Ενώνει τις δύο συνοικίες και αφουγκράζεται τις
ζωές πολλών ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια.

2.β

Από το γεφύρι περνούσε η
ρωμαϊκή «βασιλική στράτα»,
που ένωνε ουσιαστικά
την Ήπειρο με τη Μακεδονία
και οδηγούσε στα μεγάλα
εμπορικά κέντρα της
κεντρικής Ευρώπης.

Το μικρό γεφύρι της
Βωβούσας, στην άκρη του

χωριού, σε παραπόταμο του
Αώου.

Από το γεφύρι περνούσε η
ρωμαϊκή «βασιλική στράτα»,
που ένωνε ουσιαστικά
την Ήπειρο με τη Μακεδονία
και οδηγούσε στα μεγάλα
εμπορικά κέντρα της
κεντρικής Ευρώπης.



Το γεφύρι βρίσκεται 3 χλμ. από το χωριό Ζιάκα, από όπου πήρε και το όνομά του. Χτίστηκε πριν το 1885
και είναι λίγα μόλις μέτρα στα αριστερά του δρόμου που οδηγεί από τα Γρεβενά  στο χωριό. Είναι
δίτοξο, με μεγαλύτερη την κύρια καμάρα του. Είναι κτισμένο πάνω στον ποταμό Βελονιά, παραπόταμο
του Βενέτικου. Έχει ύψος 7,50 μ. μήκος41 μ. και πλάτος 3,10 μ.

3.α
Ορεινός όγκος Ν. Γρεβενών

Το γεφύρι του Ζιάκα.

Αριστερά πριν, και
δεξιά μετά την

ανακαίνιση.



Κτίστηκε το 1727 από τον Αζίζ Αγά και κατά την
κατασκευή του κατέρρευσε δύο φορές.

Την τρίτη φορά ο πρωτομάστορας παρακολουθούσε
το ξεκαλούπωμα από ένα ύψωμα απέναντι,

φοβούμενος την οργή του Αγά, σε περίπτωση
κατάρρευσης. Για καλή του τύχη το γεφύρι στάθηκε

και στέκεται από τότε  όρθιο και περήφανο,
στον παλιό δρόμο των καραβανιών,

τώρα στην ερημιά,
περιμένοντας τους ανθρώπους

να πάνε μέχρι εκεί,
να το δουν και να το απολαύσουν.

Αυτό το τρίτοξο γεφύρι βρίσκεται κοντά στο χωριό Τρίκωμο,
πάνω στον Βενέτικο ποταμό. Το άνοιγμα του τόξου του
φθάνει τα 15 μέτρα και είναι το μεγαλύτερο σε άνοιγμα
τόξο από όλα τα γεφύρια της Μακεδονίας. Το μήκος του
γεφυριού είναι 70 μ. Αριστερά και δεξιά του έχει δύο
ανακουφιστικά τόξα.

3.β
Ορεινός όγκος Ν. Γρεβενών

Το γεφύρι του Αζίζ-Αγά
Κτίστηκε το 1727 από τον Αζίζ Αγά και κατά την

κατασκευή του κατέρρευσε δύο φορές.
Την τρίτη φορά ο πρωτομάστορας παρακολουθούσε

το ξεκαλούπωμα από ένα ύψωμα απέναντι,
φοβούμενος την οργή του Αγά, σε περίπτωση

κατάρρευσης. Για καλή του τύχη το γεφύρι στάθηκε
και στέκεται από τότε  όρθιο και περήφανο,

στον παλιό δρόμο των καραβανιών,
τώρα στην ερημιά,

περιμένοντας τους ανθρώπους
να πάνε μέχρι εκεί,

να το δουν και να το απολαύσουν.

Αριστερά το γεφύρι πριν
την ανακαίνιση του, και

δεξιά μετά.
Οι κρίσεις και τα σχόλια

δικά σας…



Το γεφύρι της Λιάτισσας ή του Κλέφτη. Το δεύτερο γεφύρι στην
περιοχή του Σπηλαίου, στον ποταμό Βελονιά, παραπόταμο του
Βενέτικου. Κτίστηκε το 1800 από τον κλέφτη Λιάτισσα, από τον
οποίο πήρε πιθανόν και το όνομά του. Ο κλέφτης,
καταδιωκόμενος από τους Τούρκους, πήδηξε από τη μία όχθη
στην άλλη, κάνοντας τάμα να φτιάξει το γεφύρι, αν τα καταφέρει
να ξεφύγει.  Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι πήρε το όνομά του  από

λεπτοκαρυές
που υπάρχουν τριγύρω. (Λιάτισσα

στα Αλβανικά σημαίνει
λεπτοκαρυά)

Ορεινός όγκος Ν. Γρεβενών
Τα τρία γεφύρια του Σπηλαίου

Το γεφύρι της Πορτίτσας στο Βενέτικο Ποταμό είναι
δίτοξο, με μία μεγάλη καμάρα, άνοιγμα περίπου 24
μ.  ύψος 7,80 μ. και μία μικρότερη καμάρα στα
βόρεια, η οποία προσθέτει άλλα 10 μ. στο μήκος του.
Κτίστηκε μεταξύ 1830 και 1850 και συνέδεε το
Σπήλαιο με το Μοναχίτι.

3.γ

τις πολλές
λεπτοκαρυές
που υπήρχαν
τριγύρω.
(Λιάτισσα στα
Αλβανικά
σημαίνει
λεπτοκαρυά).
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Το γεφύρι του Κατσογιάννη, στον
παραπόταμο του Βενέτικου, Βελονιά.
Βρίσκεται 2 χλμ. ανατολικά του χωριού
Σπήλαιο και κτίστηκε περίπου στα 1800.
Σώζονται μόνο δύο από τα τρία τόξα του και
έχει μήκος πάνω από 50 μ. Πήρε το όνομά
του από κάποιον Κατσογιάννη που δούλευε
ένα μύλο, ιδιοκτησίας  του αγίου Αθανασίου
Σπηλαίου, που ήταν εκεί κοντά.

Πηγές:
1.Φωτ. Αρχείο Στ. Γιακούλα
2.Φωτ. Αρχείο Νικ. Γίτση
3.Φωτ.Αρχείο Δημ. Δρούγια
4.«Τα πέτρινα γεφύρια της Ελλάδας»

ADAM EDITIONS
5.«Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της

Ελλάδας» Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας –
Γκράσσος Γεώργιος

6.www.epirus.org, www.grevena.gr,
www.e-vasilitsa.gr,
www.petrinagefiria.noi.gr,
www.vlahoi.net

7. Χάρτης: «Προστατευόμενη Περιοχή
Βόρειας Πίνδου. Άνθρωποι και
πολιτισμός.»

8. ¨Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργημάτων» Ι.
Λαμπρίδης, 1880
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.

Βλάχικες ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ για ΓΕΦΥΡΙΑ
1. Από το αρχείο του Γιώργη Πλατάρη-Τζίμα

Γεφύρι  ΚΑΣΤΡΟΥ
σε παραπόταμο του ποταμού Γρεβενίτι (πριν το 1850)

«Omnu tsi adarâ punte, lu are
Dumnidzâulu di mânâ»

.

«Τον άνθρωπο που
φτιάχνει γεφύρι,

τον έχει ο Θεός από το
χέρι»



.

Βλάχικες ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ για ΓΕΦΥΡΙΑ
2.

Γεφύρι  ΔΟΤΣΙΚΟΥ  στον ποταμό Βενέτικο (1804)

«Cari arucâ punte,
si acatsâ di mânâ a Dumnidzâului»

.

«Όποιος φτιάχνει ένα  γεφύρι,
πιάνεται από το χέρι του

Θεού»



.

Βλάχικες ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ για ΓΕΦΥΡΙΑ
3.

Γεφύρι   του ΠΑΠΑ-ΗΛΙΑ, Δόλιανη, Ζαγόρι

«Cari scoate shi unâ cheatrâ dit punte,
easte dracu»

.

«Όποιος βγάζει έστω και
μία πέτρα από γεφύρι,

είναι διάβολος»



.

Βλάχικες ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ για ΓΕΦΥΡΙΑ
4.

Γεφύρι στο Ζαγόρι

«Anda vrei s’tretsi arâulu,
shi cu draclu ti adari sotsu»

.

«Όταν θέλεις να περάσεις το
ποτάμι,

και με τον διάβολο γίνεσαι
φίλος»



Βλάχικες ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ για ΓΕΦΥΡΙΑ
5.

.

“BIsearica scapâ suflite,
puntea scapâ suflite, banile shi averile»

Γεφύρι ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ  στο Δίλοφο, Ζαγόρι

.

«Η εκκλησία σώζει ψυχές,
το γεφύρι σώζει ψυχές, ζωές

και περιουσίες»



.

Βλάχικες ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ για ΓΕΦΥΡΙΑ
6.

Γεφύρι του ΜΥΛΟΥ στους Κήπους, Ζαγόρι

“Cari leagâ loclu cu punte,
s’ leagâ cu Dumnidzâulu»

.

«Όποιος δένει τον τόπο με
γεφύρι,

δένεται με τον Θεό»



.

Βλάχικες ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ για ΓΕΦΥΡΙΑ
7.

Γεφύρι του ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ή ΛΑΖΑΡΙΔΗ,
στην έξοδο του φαραγγιού Βικάκι,

Κήποι, Ζαγόρι (1753)

«S’ nu ljeai ne unâ chitrâdzeauâ,
di sti puntea tsi tricushi»

.

«Να μην πάρεις ούτε ένα
πετραδάκι,

από γεφύρι που πέρασες»



.

Βλάχικες ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ για ΓΕΦΥΡΙΑ
8.

Γεφύρι του ΠΛΑΚΙΔΑ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ στο Μπαγιώτικο
ρέμα, Κήποι-Κουκούλι, Ζαγόρι (1830)

«Cari surpâ unâ punte,
surpâ dzatse bâseritsi»

.

«Όποιος γκρεμίζει ένα
γεφύρι,

γκρεμίζει δέκα εκκλησίες»



.

Βλάχικες ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ για ΓΕΦΥΡΙΑ
9.

Γεφύρι του ΚΑΠΕΤΑΝ-ΑΡΚΟΥΔΑ, Ζαγόρι

«Puntea si u tretsi dzua,
shi cu ocljilji patru»

.

«Το γεφύρι να το περνάς
μέρα και με τα μάτια

τέσσερα»



.

Βλάχικες ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ για ΓΕΦΥΡΙΑ
10. Από το αρχείο του Γιώργη Πλατάρη-Τζήμα

Γεφύρι του ΜΙΣΣΙΟΥ στο Βίκο, Ζαγόρι
Κουκούλι-Βίτσα, 1748

«Ca s’ vrei s’hii voivodâ bun,
la cusurinjlji si adari punte di lemnu,
la oaminjlji dit locu a tâu
si adari punte di cheatrâ,
shi la dushmanjlji punte di aurâ»

.

«Αν θέλεις να είσαι καλός βοεβόδας,
στους συγγενείς να κάνεις γεφύρι από ξύλο,
στους ανθρώπους του τόπου σου να κάνεις
γεφύρι από πέτρα,
και στους εχθρούς σου γεφύρι από μάλαμα»


