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Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Εισαγωγή 

Καμάρες από πέτρα, τοξωτά αριστουργήματα, περίτεχνα μνημεία της 
ανάγκης επικοινωνίας των ανθρώπων στους αιώνες που πέρασαν.Τα 
πέτρινα τοξωτά γεφύρια εξακολουθούν να μαγνητίζουν το βλέμμα και 
την ψυχή των ανθρώπων ως σήμερα. Η Ελλάδα, χώρα ορεινή, 
παρουσιάζει έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο που χαρακτηρίζεται 
από το πλήθος των ποταμών και των ρεμάτων. Η ανάγκη των 
ανθρώπων για επικοινωνία τους οδήγησε στην κατασκευή γεφυριών 
που υπερπηδούν τα υδάτινα εμπόδια.Η πείρα αιώνων προέκρινε σαν 
ανθεκτικότερες κατασκευές τα ημικυκλικά τόξα, που περήφανα 
υψώθηκαν σε κάμπους και βουνά. Τα γεφύρια, έργα με ιδιαίτερες 
τεχνικές δυσκολίες, στήθηκαν κατά μήκος των μεγάλων εμπορικών 
δρόμων κυρίως,  Όλη η Ελλάδα είναι γνωστή για τα πέτρινα γεφύρια 
της.Παράλληλα με την ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών 
σχέσεων, που ξεπερνούσαν τα όρια του κάθε οικισμού, άρχισαν να 
χτίζονται γέφυρες, που ένωναν τους μαχαλάδες μεταξύ τους και με 
τους τόπους εργασίας των κατοίκων (γεωργία και κυρίως 
κτηνοτροφία). Αργότερα με τα καραβάνια που πραγματοποιούσαν τη 
διακίνηση του εμπορίου για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, η 
ανάγκη για την ζεύξη των ποταμών έγινε επιτακτική. Στην αρχή 
έγιναν πρόχειρες, ξύλινες κατασκευές και από τα μέσα του 18ου 
αιώνα, άρχισαν να χτίζονται γεφύρια πέτρινα, γερά, με την 
χρηματοδότηση πλούσιων κατοίκων της περιοχής, προκρίτων και 
μεταναστών, που έδωσαν και το όνομά τους σε αυτά. Τα γεφύρια 
είναι διάσπαρτα σ’ ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Επειδή τα 
περισσότερα γεφύρια είναι κτισμένα στους ορεινούς όγκους με 
πλούσια βλάστηση τριγύρω τους και με πέτρες παρμένες από τους 
βράχους, φαίνονται σα φυσική προέκταση αυτών των βράχων. 
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Γενικές Πληροφορίες 
Επιλογή της τοποθεσίας 

 Η μορφολογία του εδάφους έπαιζε τον πιο καθοριστικό ρόλο. Ο 
πρωτομάστορας αναζητούσε ένα βραχώδες στένωμα του ποταμού με 
γερούς βράχους στις όχθες για να στηρίξει με ασφάλεια τα 
ακρόβαθρα. Οι πολύπειροι λαϊκοί γεφυροποιοί γνώριζαν ότι όσο 
μικρότερη η καμάρα τόσο πιο στέρεο το γεφύρι και τόσο μικρότερο το 
κόστος κατασκευής. Επομένως, η επιλογή της θέσης του γεφυριού 
ήταν σπουδαιότερη από τη χάραξη του δρόμου ή του μονοπατιού. 
Έτσι, πολλές φορές ήταν αναπόφευκτο ο δρόμος να ακολουθεί την 
όχθη του ποταμού μέχρι να συναντήσει το γεφύρι. Συνήθως, η θέση 
ήταν από χρόνια προκαθορισμένη, δηλαδή, εκεί που υπήρχε 
παλιότερα ένα ξύλινο ή άλλο πέτρινο γεφύρι που είχε γκρεμιστεί. 

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των γεφυριών, 

Όλα τα πέτρινα γεφύρια, ανάλογα με τον αριθμό των τόξων τους, 
ταξινομούνται σε δύο κύριες κατηγορίες: τα μονότοξα και τα 
πολύτοξα. Η μορφολογία των ποταμιών ακολουθεί μια λογική: στα 
ορεινά εδάφη με μεγάλη κλίση τα ποτάμια έχουν μικρό πλάτος και 
έτσι είναι πιο ορμητικά, ενώ στα πεδινά εδάφη με ελάχιστη κλίση τα 
ποτάμια φτάνουν στο μέγιστο πλάτος τους και χάνουν την 
ορμητικότητα τους. Έτσι τα μονότοξα γεφύρια βρίσκονται στα βουνά 
και τα πολύτοξα στις πεδιάδες. Επειδή η Ελλάδα είναι κατεξοχήν 
ορεινή χώρα, τα περισσότερα γεφύρια της είναι μονότοξα και 
βρίσκονται σε ορεινές περιοχές. Κανένα γεφύρι δε είναι ολόιδιο με 
κάποιο άλλο, γιατί το κάθε ένα έχει τα δικά του μοναδικά 
χαρακτηριστικά. Μπορεί να έχει ανακουφιστικά τόξα, μεμονωμένες ή 
συσσωματωμένες αρκάδες, σιδερένιες άρπιζες, ενεπίγραφες 
μαρμάρινες πλάκες, ακόμα και ένα μικρό καμπανάκι που 
προειδοποιεί για τους κινδύνους  της διέλευσης. Όμως, παρά το 
επιβλητικό μέγεθος των γεφυριών που εμπνέει ένα αίσθημα 
ασφάλειας, ο κίνδυνος της πτώσης του διαβάτη κατά τη διέλευση του 
γεφυριού παραμένει και οφείλεται: 

• στη σφοδρότητα του ανέμου 
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• στο στενό κατάστρωμα του γεφυριού σε συνάρτηση μάλιστα με 
έλλειψη παραπέτων 

• στο ύψος του πέτρινου τόξου του γεφυριού, που είχε σαν 
αποτέλεσμα την μεγάλη κλίση και επομένως την ολισθηρότητα του 
καλντεριμιού.Το οδόστρωμα που χρησιμοποιούσαν οι διερχόμενοι 
είναι αρκετά στενό, περιοριζόμενο αρκετές φορές μόλις στα δύο 
μέτρα.Είναι στρωμένο πάντα με καλντερίμι, για να διαμορφωθεί, όταν 
το ανέβασμα παραγίνει απότομο, σε πλατύσκαλα με ελαφριά κλίση . 
Τα γεφύρια που υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο είναι απλά και 
απέριττα, δίχως υπερβολικές διακοσμήσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
στην Ήπειρο, παρά τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό γεφυριών, δεν 
υπάρχουν πολλά λιθόγλυπτα διακοσμητικά στοιχεία. Τα λιγοστά που 
υπάρχουν αφορούν οικοδομικές επιγραφές με χρονολογίες κτίσης ή 
ανακαίνισης. Επίσης, αναφέρονται ονόματα χορηγών και σπανιότατα 
των μαστόρων. Άλλες παραστάσεις είτε ως αυτόνομα θέματα είτε ως 
πλαίσιο στις επιγραφές σπανίζουν. Οι λιθόγλυπτες επιγραφές 
εντοιχίζονται στην κορυφή του τόξου, πάνω από τον κορυφαίο θολίτη 
(κλειδί) ή στο κεντρικό τμήμα των τύμπανων μεταξύ των τόξων. 

Τα παρακείμενα κτίσματα  

Αρκετά γεφύρια ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα γιατί δε στέκουν μόνα 
τους στην ερημιά της ελληνικής υπαίθρου. Τα γεφύρια αυτά 
πλαισιώνονται με ένα εικονοστάσι, ένα ξωκλήσι, μια κρήνη, ένα 
νερόμυλο, ένα χάνι και σπανιότερα με μια κούλια. Στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, η κούλια ήταν ένα φυλάκιο, στο οποίο διέμενε μόνιμη 
φρουρά για να προστατεύει το γεφύρι από δολιοφθορές και να 
ελέγχει τους διερχόμενους. 

Τα υλικά κατασκευής  

Βασική  πρώτη ύλη ήταν ο σχιστόλιθος που αφθονεί στην Ελλάδα, 
ενώ για συνδετική ύλη χρησιμοποιούσαν ένα είδος υδατοστεγούς 
ασβεστοκονιάματος, το «κουρασάνι». Αυτό το έφτιαχναν οι ίδιοι οι 
μάστορες και αποτελούνταν από ένα μίγμα τριμμένου κεραμιδιού, 
σβησμένου ασβέστη, ελαφρόπετρας, χώματος, νερού και ξερών 
χόρτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, έριχναν μέσα στο μίγμα ασπράδια 
αυγών και μαλλιά ζώων για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και 
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τη συνεκτικότητα του. Επίσης, υλοτομούσαν τοπική ξυλεία, την 
επεξεργάζονταν μερικώς και κατασκεύαζαν τον ξυλότυπο.  

Η ονοματοδοσία  

Καθοριστικό στοιχείο για το χτίσιμο ενός γεφυριού αποτελούσε το 
κόστος. Πρέπει να τονιστεί πως τα πέτρινα γεφύρια είχαν πολύ 
υψηλό κόστος κατασκευής και γι’ αυτό τη χρηματοδότηση του έργου 
την αναλάμβανε είτε ένα ή περισσότερα γειτονικά χωριά είτε κάποιοι 
μεμονωμένοι χορηγοί-χρηματοδότες. Στη δεύτερη περίπτωση ως 
ηθική ανταμοιβή προς το χορηγό αυτόν, το γεφύρι έπαιρνε το όνομα 
του. Όμως, αρκετές φορές η ονοματοδοσία γινόταν κατά συνήθεια 
από τους κατοίκους των γύρω χωριών με την πάροδο του χρόνου. 
Όλες οι πιθανές περιπτώσεις ονοματοδοσίας μπορούν να 
ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

1. από το χορηγό (συνήθως άντρες και σπανιότατα γυναίκες) 

2. από το φυσικό περιβάλλον: το ίδιο το ποτάμι, τη χαράδρα, το 
βουνό, ή την τοποθεσία 

3. από το ανθρωπογενές περιβάλλον: χωριό, μοναστήρι ή εκκλησία, 
χάνι, νερόμυλο, βρύση, σπίτι, ή κάποιο τυχαίο συμβάν π.χ. έναν 
πνιγμό, μια συμπλοκή κ.ά. 

Οι Χορηγοί 
Συνήθως ήταν Έλληνες που είχαν πλουτίσει στον τόπο τους ή στο 
εξωτερικό από το εμπόριο, την κτηνοτροφία, κ.ά. Αρκετές φορές ήταν 
ο ιδιοκτήτης του παρακείμενου μύλου και αυτό γινόταν γιατί έτσι ο 
μυλωνάς μεγάλωνε το πελατολόγιο του, αφού ο μύλος του θα γινόταν 
προσβάσιμος σε κατοίκους και από τις δύο όχθες του ποταμού. 
Επίσης, κάποιες φορές, είτε ένας κλέφτης ή αρματολός, είτε ένα 
θρησκευτικό πρόσωπο, π.χ. καλόγερος ή παπάς, αναλάμβανε εξ 
ολοκλήρου τα έξοδα της κατασκευής.  
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Ιστορική Αναδρομή 
Η εξέλιξη της γεφυροποιίας ακολούθησε την εξέλιξη της οδοποιίας και 
κατ’ επέκταση των συγκοινωνιών. Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή 
ήταν συνεχής, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ξεχωριστές φάσεις 
θέτοντας ως διαχωριστικές σημείο την εισαγωγή της 
επεξεργασμένης πέτρας από τους Ρωμαίους γύρω στο 200 π.Χ. και 
του χυτοσιδήρου στα τέλη του 18ου αι. μ.Χ. 
Φάση 1η: 4000 π.Χ. - 200 π.Χ. 
 Η χρήση ακατέργαστων ή ελαφρώς κατεργασμένων υλικών όπως 
μεγάλες πλάκες,ογκόλιθοι, κορμοί και μεγάλα κλαδιά δέντρων κ.ά. 
Φάση 2η: 200 π.Χ. - 1780 μ.Χ. 
Η χρήση μερικώς κατεργασμένων υλικών όπως λαξευμένες πέτρες 
και ξύλινα δοκάρια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών. 
Φάση 3η: 1780 μ.Χ. - σήμερα. 
Χρήση πλήρως κατεργασμένων υλικών όπως σίδηρο, ατσάλι και 
οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 
Φάση 1η: 4000 π.Χ. - 200 π.Χ. 
Τα πρώτα γεφύρια κατασκευάστηκαν από υλικά που παρείχε η φύση 
με ελάχιστη ανθρώπινη επεξεργασία. Οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν 
είτε κορμούς δέντρων είτε μεγάλες πέτρινες πλάκες για να 
γεφυρώσουν ρυάκια και μικρά ποταμάκια.Κατάλοιπο αυτών των 
πρωτογόνων γεφυρώσεων αποτελεί η «λεσιά» ή «λιάσα», η οποία 
συναντάται ακόμη και σήμερα πάνω από μικρά ποταμάκια της 
ελληνικής υπαίθρου. Η λεσιά είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση 
πρόχειρης και αποκλειστικά ξύλινης γεφύρωσης, η οποία 
κατασκευάζεται με σπασμένα αλλά απελέκητα κλαδιά δέντρων, δε 
στηρίζεται σε βάθρα παρά σε παρόχθια υγιή δέντρα ή ογκώδη βράχια 
και κατασκευάζεται σύντομα και εύκολα και με μηδαμινό οικονομικό 
κόστος. Προσπαθώντας να κατασκευάσουν μια ασφαλέστερη 
γέφυρα, τοποθέτησαν πάνω σε λίθινα βάθρα δυο έως τέσσερις 
παράλληλους κορμούς δέντρων και πάνω τους στερέωσαν κάθετα το 
ξύλινο κατάστρωμα (ζεύγμα).Εκατοντάδες χρόνια πριν οι Κινέζοι 
είχαν κατασκευάσει μια ειδική γέφυρα που στηρίζονταν σε ξύλινους 
προβόλους, δηλαδή σε μια σειρά από τρία επάλληλα ξύλινα δοκάρια 
που στηρίζονταν μόνο στο ένα άκρο τους.Το 2000 π.Χ., οι Κινέζοι 
κατασκεύασαν πλωτές γέφυρες. Το 515 π.Χ. ο Σάμιος 
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Μανδροκλής κατασκεύασε πλωτή γέφυρα στο Βόσπορο για τον 
Πέρση Δαρείο. Στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως η 
λεμβόζευκτη γέφυρα.Το 1500 π.Χ. κατασκευάστηκαν στις Μυκήνες 
γέφυρες με μεγάλιθους και με οριζόντια λίθινη δοκό που κάλυπτε το 
κενό μεταξύ των απέναντι τοίχων. Τέτοια είναι η γέφυρα στη 
Δρακονέρα στα Βορειοδυτικα της Ακρόπολης των Μυκηνών. 
Σταδιακά οι Μυκηναίοι γεφυροποιοί βασίστηκαν στο εκφορικό 
σύστημα κατασκευής. Η κάλυψη των ανοιγμάτων γινόταν με 
λιθοδομή και κάθε ανώτερη στρώση προεξείχε της κατώτερης, 
δημιουργώντας λίθινους προβόλους. Οι Μυκηναίοι εξέλιξαν 
περαιτέρω το εκφορικό σύστημα κατασκευής γεφυρών χτίζοντας 
συγκλίνοντα ακρόβαθρα που συναντώνται στην οξεία κορυφή με 
κατακόρυφο αρμό, δημιουργώντας έτσι ψευδοθόλους με τριγωνικά 
ανοίγματα.  
 
Φάση 2η: 200 π.Χ. - 1780 μ.Χ. 
Οι Ρωμαίοι μηχανικοί είναι οι πρώτοι που κατανόησαν και ανάπτυξαν 
από το 2ο αιώνα π.Χ. τις δυνατότητες του γνήσιου ημικυκλικού τόξου 
και της θολοδομίας. Τα τόξα είναι λεπτά και τα βάθρα έχουν 
υπερβολικό πάχος. Εκτός από τις τοξωτές γέφυρες οι Ρωμαίοι και 
αργότερα οι Βυζαντινοί κατασκεύασαν υδατογέφυρες για την 
υδροδότηση πόλεων. Επί Ιουστινιανού, για την ύδρευση της 
Κωνσταντινούπολης κατασκευάστηκε μια υδατογέφυρα  με μήκος 
240μ. και ύψος 33μ. Το 14 μ.Χ., επί Αγρίππα, κατασκευάστηκε η 
υδατογέφυρα του Gard κοντά στο Nim της Γαλλίας και το 100 μ.Χ.,επί 
Τραϊανού, κατασκευάστηκε η εξάτοξη γέφυρα στον ποταμό Alcantara 
της Ισπανίας  Μέχρι το 1700 μ.Χ. η ρωμαϊκή παράδοση στην 
κατασκευή γεφυρών είτε συνεχίζεται με το ημικυκλικό τόξο είτε 
επηρεάζεται από τον ανατολικό ρυθμό με την οξυγώνια θλάση του 
τόξου. Αυτό το δεύτερο τόξο ονομάζεται ψαλιδωτό ή οξυκόρυφο τόξο.  
Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα η λαϊκή τέχνη της κατασκευής πέτρινων 
τοξωτών γεφυριών φτάνει στο απόγειο της με λεπτά τόξα, ανθεκτικά -
βάθρα, οικονομία υλικώ-ν,αξεπέραστη αντοχή και υψηλή αισθητική. 
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Γεφύρια στην Θεσσαλία 

Τα γεφύρια, εξαίρετα δείγματα λαϊκής παράδοσης, βρίσκονται 
φωλιασμένα μέσα σε σκοτεινά δάση και συνδέονται με «σκοτεινούς» 
θρύλους, εξάπτοντας τη φαντασία. Λέγεται για παράδειγμα ότι τα 
ορμητικά νερά του Ασπροποτάμου γκρέμιζαν συνεχώς το Γεφύρι της 
Γριάς στο φαράγγι της Μάνας, ανάμεσα στο Περτούλι και το 
Νεραϊδοχώρι. Ο πρωτομάστορας θεωρούσε ότι μόνο με αίμα 
ανθρώπου μπορούσε να στεριώσει η κατασκευή του και βρήκε το 
ιδανικό θύμα στο πρόσωπο μιας περαστικής γριάς ζητιάνας που 
χτίστηκε στα θεμέλια. Ιστορίες κατοίκων που ίσως φτάσουν στα αυτιά 
σας θα μιλούν για ελαφροΐσκιωτους διαβάτες που ακούνε το θρήνο 
της γριάς ή την βλέπουν να στέκει στο γεφύρι, αλλά σίγουρα δεν 
πρέπει να σας πτοήσουν. 

Νομός Λάρισας  

Το γεφύρι της Λάρισας 
Μαζί με τον ποταμό Πηνειό και την εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου η 
γέφυρα της Λάρισας αποτέλεσε σύμβολο της πόλης. Βρισκόταν στην 
θέση της σημερινής γέφυρας της παλιάς κοίτης του ποταμού Πηνειού. 
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Το γεφύρι του Τυρνάβου 

Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή πέτρινη γέφυρα στην περιοχή της 
Λάρισας, είναι αυτή στην είσοδο του Τυρνάβου. Κατασκευασμένη 
γύρω στα 1900 αποτελείται από δέκα τόξα και ακόμα εξυπηρετεί την 
επικοινωνία του Τυρνάβου με τη Λάρισα. Γεφυρώνει τον Τιταρήσιο 
ποταμό, γνωστό και ως Ξηριά. Η γέφυρα κινδύνεψε με κατάρρευση 
από την πλημμύρα του 1972, καθώς υπέστη ρωγμές σε δύο τόξα 
καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Στις αρχές του 2010 το πρόβλημα ανέκυψε ξανά, με αποτέλεσμα να 
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κριθούν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ώστε να αποκατασταθεί 
ζημιά από νέο ρήγμα . Έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο μνημείο από το 
Υπουργείο Πολιτισμού.  

Το τοξωτό γεφύρι της Ελασσόνας 

Το Γεφύρι της Ελασσόνα συνδέει την ανατολική με τη δυτική συνοικία 
της πόλης, τις οποίες χωρίζει ο Ελασσονίτης ποταμός. Η ημερομηνία 
κατασκευής του γεφυριού δεν είναι σαφής. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι 
κατασκευασμένο στη Βυζαντινή περίοδο (1286 περίπου). Κάποιοι 
άλλοι, στηριζόμενοι στα έγγραφα της Μονής της Ολυμπιώτισσας και 
στα έγγραφα ξένων περιηγητών, θεωρούν ότι είναι πιο σύγχρονης 
κατασκευής, καθώς κατά τις αρχές το 17ου αι. δεν αναφέρεται. 
Υπολογίζεται να κατασκευάστηκε γύρω στα μέσα του 17ου αι. 
Πρόκειται για ένα μονότοξο πέτρινο γεφύρι που έδωσε λύση στο 
συγκοινωνιακό πρόβλημα της περιοχής. Βασική πρώτη ύλη 

κατασκευής του είναι ο σχιστόλιθος, ενώ για συνδετική ύλη 
χρησιμοποιήθηκε ένα είδος υδατοστεγούς ασβεστοκονιάματος, το 
«κουρασάνι», μείγμα από ασβέστη, νερό, χώμα, τριμμένα κεραμίδια, 
ξερά χόρτα και ελαφρόπετρα. Μικρές, γερές λαξευμένες πέτρες 
χρησιμοποιήθηκαν με ειδική τεχνική για να δώσουν στο γεφύρι το 
κατάλληλο τοξοειδές σχήμα. Το οδόστρωμα είναι αρκετά στενό, 
περίπου δύο μέτρα. Το άνοιγμα του γεφυριού είναι 17,30μ. και είναι 
ημικυκλικό με μέγιστο ύψος 9,70μ. Το πλάτος του διαζώματος του 
τόξου είναι 0,55μ. Το πλάτος του φορέα της γέφυρας είναι 3,20μ. και 
το μήκος του αναπτύγματος της γέφυρας είναι 34,50μ. Είναι 
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στρωμένο με καλντερίμι, με ελαφριά κλίση ώστε να μειωθεί η 
ολισθηρότητα του. Εκμηδενίζεται ο κίνδυνος πτώσης του διαβάτη, 
καθώς διαθέτει παραπετάσματα (στηθαία) εκατέρωθεν του 
καλντεριμιού που αποτελούν συνέχεια της κατασκευής του 
καταστρώματος της γέφυρας και φτάνουν μέχρι 1,35μ. ύψος. Τα 
πέτρινα στηθαία έχουν συντηρηθεί κατά καιρούς και πρόσφατα έχει 
κατασκευαστεί τσιμεντένια κοιτόστρωση για προστασία της 
θεμελίωσης από υποσκαφές. 

Το γεφύρι του Κραννώνα  

Το πέτρινο γεφύρι σε ρέμα της περιοχής 
του χωριού Κραννώνα στη Λάρισα. 
Άγνωστη η ημερομηνια κατασκευης του. 
Κατασκευάστηκε ώστε να επιτρέπει την 
επικοινωνία του Κραννώνα με το χωρίο 
Δοξαράς και την γύρω περιοχή. Έχει 
μήκος περίπου 10μ και αποτελείται από 
λαξευτές, ορθογώνιες πέτρες, 
προερχόμενες πιθανόν από κτίσματα της 
αρχαίας Κρανώνος. Σήμερα βρίσκεται 
μισοθαμμένο λίγο έξω από το χωρίο.   

Το γεφύρι του Μεζιλου 

Δύο χλμ. μετά το Βλάσι, 
στην ανατολική Αργιθέα 
και στην αρχή του δρόμου 
για το Δροσάτο (Μεζίλο) 
δίπλα στη νέα γέφυρα, 
υπάρχει η τοξωτή πέτρινη 
γέφυρα του Μεζίλου. 
Χτισμένη στις αρχές του 
17ου αιώνα, αποτελείται 
από ένα ημικυκλικό τόξο 
ανοίγματος 12 μέτρων και 
ύψους 9,5 μέτρων.   
Δυστυχώς είναι η μόνη 
πέτρινη γέφυρα της ανατολικής Αργιθέας, που σώζεται ακέραιη. Στην 
ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ακόμη τρεις, μια στην περιοχή 
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Τυρολόγος, η γέφυρα του Κοπλεσίου κοντά στο μύλο του 
Παλιαντώνη στη στροφή για Λεοντίτο και μια ακόμη στην περιοχή 
Ραγάζια κοντά στην Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιάς. Και οι τρεις έχουν 
τσιμεντωθεί και ενισχυθεί ώστε να αποτελέσουν τμήμα της 
σύγχρονης οδικής αρτηρίας. 

Το γεφύρι της Ανατολής 

Πολύ κοντά στην 
πλατεία του οικισμού 
της Ανατολής, σε 
υψόμετρο 950μ, 
βρίσκεται το πέτρινο 
γεφύρι του χωριού. 
Πρόκειται για 

πεζογέφυρα 
κατασκευασμένη στα 
τέλη του 18ου με 
αρχές του 19ου αι, 
από σχιστόλιθο του 

Κισσάβου. Είναι ένα από τα γνωστότερα πέτρινα γεφύρια στο νομό 
Λάρισας. 

Το γεφυρι του Τριζώλου 

Το πέτρινο τοξωτό 
γεφύρι του Τριζώλου 
γνωστό και ως 
«Καμάρα», βρίσκεται 
3χλμ. από τη σημερινή 
γέφυρα της Αγορασιάς 
του χωριού Καρυά (Δ.Δ. 
Αργιθέας στο νομό 
Καρδίτσας) στη θέση 
«Βαΐτση». Πιθανότατα 

είναι κατασκευασμένο το 13ο αιώνα. Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα 
ήταν το δεύτερο από άποψη σπουδαιότητας και μεγέθους γεφύρι της 
Αργιθέας, μετά τη γέφυρα Κοράκου η οποία ανατινάχτηκε στις 27 
Μαρτίου του 1949 από τους αντάρτες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατά τη 
διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου. Από τότε αποτελεί το μεγαλύτερο 
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μονότοξο πέτρινο γεφύρι της Θεσσαλίας, με ύψος 15,5μ. και άνοιγμα 
τόξου 30μ. Είναι κατασκευασμένο από πελεκητό ασβεστόλιθο και 
θεμελιωμένο στο βράχο. Παλιότερα ένωνε την Α. με τη Δ. Αργιθέα, το 
Λιασκοβίτικο ποτάμι με τον Κνισοβίτικο (Αργιθεάτικο), παραπόταμο 
του Αχελώου. Σώζεται σε καλή κατάσταση παρόλο που τα στηθαία 
του έχουν γκρεμιστεί. 

Γεφύρια στην περιοχή της Αγιάς 
 Γεφύρια Αγιάς: Τρία είναι τα λιθόκτιστα γεφύρια εντός της Αγιάς που 
ενώνουν τις όχθες του 
Άμυρου ποταμού. Ένα 
απ’ αυτά, σύμφωνα με 
κτητορική επιγραφή που 
φέρει, χτίστηκε το 1802 
με έξοδα του Χατζή 
Αρσένη, ενός ντόπιου 
βαμβακοπαραγωγού. Η 
γέφυρα της Αγιάς, που 
καλύπτει ακόμη και 
σήμερα τις ανάγκες της 
πόλης, χρονολογείται στα 
τέλη του 19ου ή τις αρχές του 20ου αι. και χαρακτηρίζεται από τον 
λαξευτό περίβολο και τα λευκά διαζώματα. Επίσης έχει ιδιαίτερα 
φροντισμένο πρόβολο με λαξευμένες πέτρες, που δίνουν την 
αίσθηση του κυλίνδρου.Το πέτρινο μονότοξο γεφύρι του Αλαμάνου, 
συναντάμε στον παλιό δρόμο Αγιάς-Αγιοκάμπου, στο Μεγάλο Ρέμα.  

Το γεφύρι aquaductus  

Tο μόνο πέτρινο υδραγωγείο που διασώζεται στο νομό Λάρισας, είναι 
αυτό του Μεταξοχωρίου (παλιά ονομασία Pέτσιανη) Αγιάς. Βρίσκεται 
1,5 χλμ. έξω από το χωριό πάνω από το ρέμα του Άμυρου ποταμού 
που διατρέχει το Μεταξοχώρι. Αποτελείται από οχτώ καμάρες, ενώ 
έχει χτιστεί τον 18ου αιώνα από τους μοναχούς του Αγίου Ευσταθίου 
ώστε να υδροδοτείται η μονή. 
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Το γεφύρι στο Βαθύρεμα 
Πρόκειται για ένα μικρό βυζαντινό γεφύρι 
κατασκευασμένο πιθανότατα τον 14 αι. 
και ένα από τα παλιότερα της 
Θεσσαλίας. Μερικοι υποστηριζουν ότι 
χρονολογειται στα τέλη του 19ου με 
αρχές του 20ου αι. Το συναντάμε στην 
επαρχιακή οδό Λάρισας-Αγιάς στη θέση 
Βαθύρεμα, λίγο μετά το χωριό Γερακάρι. 
"Θαμμένο" μέχρι πρόσφατα σε πυκνή 
βλάστηση, αποκαλύφθηκε όταν ο Δήμος 
Αγιάς προχώρησε σε καθαρισμό και 
ανάπλαση της περιοχής. Είναι γνωστό 
και ως "το γεφύρι του Βελή Πασά" καθώς 
μεταγενέστερα χρησιμοποιήθηκε για τη 
μεταφορά νερού από τις πηγές του 
βαθυρέματος στα κτήματα του Βελή, γιού 
του Αλή Πασά, που βρισκόταν στη θέση 
του σημερινού χωριού  
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Το γεφύρι του Αλαμάνου 

Το πέτρινο γεφύρι του 
Αλαμάνου το οποιο 
βρισκεται στον παλιό 
δρόμο Αγιάς-Αγιοκάμπου 
στο Ν. Λάρισας. Στον 
παλιό δρόμο Αγιάς-
Αγιοκάμπου, στη θέση 
Μεγάλο Ρέμα, συναντάμε 
το πέτρινο μονότοξο 
γεφύρι του Αλαμάνου. 
Κατασκευάστηκε το 1858 
από ντόπια 
ασβεστολιθικά πετρώματα, ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία 
της Αγιάς με τα παράλια του νομού Λάρισας. Πήρε το όνομά του από 
το χορηγό του, γιατρό Σπ.Αλαμάνο.  
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Το γεφύρι στο Ασμάκι  

To γεφύρι στο Ασμάκι 
κατασκευάστηκε πιθανότατα 
στα τέλη του 19ου αι. Το 
συναντάμε στην επαρχιακή 
οδό Λάρισας-Αγιάς, 

παράλληλα στη σύγχρονη γέφυρα, να γεφυρώνει το χείμαρρο του 
Ασμακίου.Το πέτρωμα που χρησιμοποιήθηκε είναι λευκός και γκρι 
ασβεστόλιθος. 

Το γεφύρι της Δήμητρας 

Το γεφύρι της 
Δήμητρας 

κατασκευάστηκε στα 
τέλη του 19ου αιώνα 
και γεφυρώνει το 
χείμαρρο του χωριού 
Δήμητρα, που 
βρίσκεται κοντά στην 
Αγιά της Λάρισας. 
Κατασκευάστηκε από 

ντόπιο σχιστόλιθο. Παλιά εξυπηρετούσε τους κατοίκους του χωριού 
Ανατολή (Σελίτσιανη), ενώ σήμερα είναι παροπλισμένο. Είναι δίτοξο 
αλλά το μικρότερο τόξο είναι σχεδόν θαμμένο μέσα στα φερτά υλικά 
του χειμάρρου.  
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Το γεφύρι του Καλαμακίου 

Στη θέση "βρύση Παπά" λίγο έξω από το χωριό Καλαμάκι Αγιάς (Ν. 
Λάρισας), βρίσκεται το μικρό τοξωτό γεφύρι του Καλαμακίου. Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για υδατογέφυρα η οποία παρείχε νερό σε 
δύο νερόμυλους που βρίσκονταν στην περιοχή. Σήμερα σώζονται 
μόνο τα ερείπιά τους. Δίπλα ακριβώς στο γεφύρι, στο ανατολικό άκρο 
(τύμπανο), σώζεται η χτιστή βάση πεζογέφυρας, η οποία τελικά δεν 
κατασκευάστηκε 

Το γεφύρι της Σπηλιάς 

1,5 χλμ. από το χωριό 
Σπηλιά, στην επαρχιακή 
οδό Λάρισας-Σπηλιάς, 
βρίσκεται το ομώνυμο, 
μονότοξο πέτρινο γεφύρι. 
Χρονολογείται στα τέλη του 
18ου αι. με αρχές 19ου και 
είναι κατασκευασμένο από 
ντόπιο σχιστόλιθο. 

Γεφύρια στην περιοχή του Βόλου-Πηλίου 

Μεταξύ Αργαλαστής και Λεφόκαστρου (στο Πήλιο), δίπλα ακριβώς 
στον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον Κάλαμο, ξεκινά πλακόστρωτο 
μονοπάτι που οδηγεί στο ρέμα Ροδιάς. Μετά από 20 λεπτά όμορφης 
διαδρομής συναντάμε το ομώνυμο πέτρινο γεφύρι.Σε 42 ανέρχονται 
τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 
έχουν σοβαρά προβλήματα και κινδυνεύουν, άμεσα, με κατάρρευση. 
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Το γεφύρι της Τσαγκαράδας 

Το παλαιότερο και πιο γνωστό 
γεφύρι του Πηλίου, με το 
χαρακτηριστικό οξυκόρυφο τόξο, 
αυτό της Τσαγκαράδας. 18ος 
αιώνας.Ενδεικτικά αναφέρονται 
τέσσερα από τα πέτρινα γεφύρια 
του Πηλίου, με πρώτο αυτό της 
Τσαγκαράδας (1728). Είναι 

μονότοξο και γεφυρώνει το Μυλοπόταμο, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στα 
χωριά Τσαγκαράδα και Ξουρίχτι. Το τόξο έχει άνοιγμα 12,00μ. και 
ύψος 6μ. και το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 18μ. Ίσως είναι το 
παλαιότερο γεφύρι στο Πήλιο. Είναι οξυκόρυφο, φέρει το αρχικό 
καλντερίμι και ένα μεγάλο ρήγμα στο εσωράχιο του. Βρίσκεται δε 
μέσα σ' ένα ειδυλλιακό τοπίο. Φέρει το αρχικό καλντερίμι, ενώ το 
σχήμα του είναι οξυκόρυφο, γεγονός που αποτελεί οθωμανική 
επιρροή. Βρίσκεται στην έξοδο της συνοικίας των Ταξιαρχών, 
ανάμεσα στην Τσαγκαράδα και το χωριό Ξουρίχτι.  

Το γεφύρι της Κάτω Κερασιάς  
Το δεύτερο γεφύρι είναι αυτό της Κάτω Κερασιάς (1886) Στο 
νοτιοανατολικό άκρο της Κάτω Κερασιάς, το δίτοξο αυτό γεφύρι, 
γεφυρώνει το Κερασιώτικο ρέμα πριν αυτό καταλήξει στη λίμνη 
Κάρλα. Το μεγάλο τόξο έχει άνοιγμα 8,20μ. και ύψος 6,25μ. και το 
συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 18,50μ. Το μεγάλο τόξο φέρει 
επτά άρπιζες και το μικρό δύο. Στη δυτική πλευρά, υπάρχει μια 
μαρμάρινη πλάκα με τη χρονολογία κατασκευής. 
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Το γεφύρι του Χατζήνη 
Το γεφύρι του Χατζήνη (αχρονολόγητο) είναι μονότοξο και γεφυρώνει 
μικρό ρέμα που χύνεται στον ποταμό Βρύχωνα. Βρίσκεται ανάμεσα 
στον Αγ. Λαυρέντιο και τη Δράκεια και είναι μια από τις τρεις 
υδατογέφυρες στο Πήλιο. Το τόξο της έχει άνοιγμα 4,40μ., το ύψος 
της φτάνει τα 2,50μ. και το συνολικό μήκος της είναι 11,90μ. Είναι 
"πνιγμένη" μέσα σε οργιώδη βλάστηση και κινδυνεύει με κατάρρευση. 

Το γεφύρι του Μαμαλάκη  
Το γεφύρι της Ταράτσας ή του Μαμαλάκη είναι μονότοξο και 
γεφυρώνει το Παναγιώτικο ρέμα. Βρίσκεται δυτικά του Νεοχωρίου και 
δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χρονολογία κατασκευής του. Το τόξο 
του έχει άνοιγμα 5,80μ., έχει ύψος 4,60μ. και το συνολικό μήκος του 
είναι 15,90μ. Έχει ισχυρή θεμελίωση πάνω σε βράχια και ένα μικρό 
ανακουφιστικό τόξο. Σήμερα, βρίσκεται βυθισμένο στον πυθμένα 
τεχνητής λίμνης που έγινε για την άρδευση του Νοτίου Πηλίου.  
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Το γεφύρι της Δρακείας 

Μόλις δεκαπέντε λεπτά από την Αγριά του Βόλου, περίπου δυο 
χιλιόμετρα πριν το χωριό Δράκεια και συναντάμε το γεφύρι του 
Μίχου. Το γεφύρι πήρε το όνομά του από το παρακείμενο, 
γκρεμισμένο πλέον, λιοτρίβι. Γεφυρώνει το ρέμα του Βρύχωνος και 

είναι το μεγαλύτερο 
μονότοξο γεφύρι του Πηλίου. 
Μοναδική παραφωνία το 
γεμάτο σκουπίδια ρέμα..  

Το γεφύρι της Λέστιανης 

Το γεφύρι της Λέστιανης 
πήρε το όνομά του από το 
ξωκκλήσι της Παναγίας της 
Λέστιανης που βρίσκεται 
στην περιοχή. Είναι ίσως το 
μεγαλύτερο και ένα από τα 
χαρακτηριστικότερα του 
Πηλίου. Είναι χτισμένο 

(άγνωστο πότε) στο ρέμα της 
Καλιακούδας, βορειοδυτικά της 
Μακρινίτσας, πάνω στο μονοπάτι 
που οδηγεί στην Ι.Μ. Σουρβίας. Στο 
γεφύρι υπάρχει πρόσβαση και από 
τον οικισμό της Κάτω Κερασιάς, με 
κατεύθυνση νοτιοανατολικά προς 
Παναγία Λέστιανη. Το μεγαλύτερο 
από τα τρία τόξα του έχει άνοιγμα 
9,2μ και ύψος 5,85μ, ενώ το 
συνολικό του μήκος είναι 24μ. 
Διατηρεί το αρχικό λιθόστρωτο κατάστρωμά του. 
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Το γεφύρι της Καλιακούδας 

Το δεύτερο γεφύρι του ρέματος της Καλιακούδας στο βόρειο Πήλιο. 
Βρίσκεται νοτιοδυτικά του γεφυριού της Λέστιανης, σε αποσταση 2km 
περίπου από αυτό. Έχει συντηρηθεί πρόσφατα, δυστυχώς όμως με 
χρήση τσιμέντου.  

 

Το γεφύρι του Φυτόκου  

Στις παρυφές του οικισμού "Φυτόκο" στο Βόρειο Πήλιο, βρίσκονται τα 
απομεινάρια πέτρινου υδραγωγείου, γνωστού και ως 
"παλαιοκάμαρα". Είναι παλαιοχριστιανικό ή και προχριστιανικό, 
καθώς η κατασκευή του χρονολογείται μεταξύ του 300π.Χ. και του 
200 μ.Χ. Ήταν μέρος των αγωγών μεταφοράς νερού από τις πηγές 
της Μακρινίτσας, στην πόλη της αρχαίας Δημητριάδος. Σήμερα 
σώζονται δυο από τις (τουλάχιστον) τρεις καμάρες του. Δυστυχώς 
πλέον χρησιμεύει ως κοτέτσι και βρίσκεται εντός περιφραγμένης 
περιοχής. 



 

 ~ 21 ~ 

Νομός Τρικάλων  

Το γεφύρι της Πύλης  

Παίρνοντας το δρόμο 
που οδηγεί στα χωριά 
του ορεινού όγκου της 
Πύλης, περίπου ένα 
χιλιόμετρο έξω από το 
χωριό, συναντάμε τη 
γέφυρα του Αγίου 
Βησσαρίωνα, το 
πανέμορφο τοξωτό 
γεφύρι της Πύλης 

Τρικάλων. Από το 1514 στέκεται 
αγέρωχα πάνω από τον Πορταϊκό 
ποταμό, τέλεια εναρμονισμένο με το 
φυσικό περιβάλλον. Είναι πέτρινο και 
μονότοξο με μήκος 67 μ., πλάτος 2,10 
μ., ύψος 30,50 μ. και άνοιγμα τόξου 
28,99 μ. Γεφυρώνει τον Πορταϊκό (ή 
Πορτιάτη) ποταμό και ενώνει τα 
αντικριστά βουνά Ίταμο και Κόζιακα. 
Μέχρι το 1936 που κατασκευάστηκε η 
γέφυρα Κονδύλη, ήταν το μοναδικό 
γεφύρι που συνέδεε τα χωριά του 
Ασπροποτάμου με τα εμπορικά αστικά κέντρα και τις αγροτικές 
περιοχές του κάμπου. Είναι έργο του Αγίου Βησσαρίωνα (1490-
1540), πολιούχου της Πύλης, 

Το γεφύρι της Σαρακίνας 

Η εξάτοξη γέφυρα της Πέτρας στη Σαρακίνα Τρικάλων, κτίστηκε το 
1520. Γεφυρώνει τον Πηνειό ποταμό ανάμεσα στα χωριά Σαρακίνα 
και Διάβα. Στις αρχές του 19ου αιώνα κατέρρευσε ένα μεσόβαθρο και 
δύο τόξα, τα οποία αντικαταστάθηκαν με ξύλινους φορείς αρχικά και 
τσιμεντένιες πλάκες αργότερα. Χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα ως 
οδική γέφυρα. Το γεφύρι «έκτισε» ο Άγιος Βησσαρίων το 1520 και 
είναι το πιο αξιόλογο και σημαντικό μνημείο τέχνης, της 
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αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς,στο νομό Τρικάλων. Συνδέεται με 
την ιστορική μάχη της 7ης Απριλίου 1878, όπου τα επαναστατικά 
σώματα των οπλαρχηγών Δ. Κουκουράβα, Β. Χοστέβα και Ν. 
Πασχάλη νίκησαν τουρκικό σώμα πάνω και γύρω από το γεφύρι, 
όπου 9 Τούρκοι σκοτώθηκαν και αρκετοί πνίγηκαν. Οι επαναστάτες 
είχαν μόνον μερικούς τραυματίες. 

Το γεφύρι της Παλαιοκαρίας 

Το γεφύρι της Παλαιοκαριάς κτίστηκε μεταξύ 1500 και 1550, 
γεφυρώνοντας το ρεύμα της Γκρόπας. 
Παλαιότερα εξυπηρετούσε, από τα 
Τρίκαλα και την Πύλη, την 
συγκοινωνία και τον εφοδιασμό με 
τρόφιμα, όλα τα χωριά του 
Ασπροποτάμου. Είναι μονότοξο με 
άνοιγμα τόξου 19 μέτρα, χωρίς 

ανακουφιστικά ανοίγματα. Θα το 
συναντήσετε κατευθυνόμενοι από την 
Πύλη Τρικάλων προς τα 
Στουρναρέικα. Κατασκευασμένη στα 
μέσα του 16ου αιώνα, η τοξωτη 
γέφυρα της Παλαιοκαριάς αποτελεί 
μοναδικό αξιοθέατο στην τοποθεσία 
Τσιμπιδέϊκα, 26 χιλιόμετρα από τα 
Τρίκαλα, όπου γεφυρώνει τον 
Πορταϊκό ποταμό. Το 1975 κατασκευάστηκε στην περιοχή μικρό 
φράγμα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με τον διπλό 
καταρράκτη. Κοντά στο γεφύρι υπήρχε το παλιό χάνι του Τσιμπίδα 
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που σκεπάστηκε από τα νερά του φράγματος. Το άνοιγμά του τόξου 
της γέφυρας φθάνει τα 19 μ 

Τα πέτρινα γεφύρια της περιοχής του Ασπροποτάμου 

Τα επιβλητικά μονότοξα και πολύτοξα πέτρινα γεφύρια του 
Ασπροποτάμου έργα μεγάλα  και δύσκολα για την εποχή τους, 
ακόμα  και σήμερα προκαλούν τον θαυμασμό και την περιέργειά μας. 
Οι απλοί άνθρωποι που πάντα  στέκονται με δέος μπροστά σε κάθε 
μεγάλο κατασκεύασμα, δεν ήταν δυνατόν να δεχθούν πως κάποιοι 
όμοιοί τους μπόρεσαν να χτίσουν τούτα τα γεφύρια, χωρίς τη βοήθεια 
κάποιας ανώτερης δύναμης. Μία δύναμη που έπρεπε να την 
εξευμενίσουν, θυσιάζοντας προς τιμήν της κάτι πολύτιμο. Γι᾽ αυτό και 
η λαϊκή μυθοπλασία θέλει 
ανθρωποθυσία στο 
θεμελίωμά τους. Η 
προσπάθεια του ανθρώπου 
να υποτάξει μέσα στους 
αιώνες το ατίθασο στοιχειό 
του ποταμού, να γεφυρώσει 
τις όχθες του, να το βλέπει 
το ίδιο στην υπηρεσία του, 
δεν σταθηκε χωρις θυσιες. 
Το γεφύρι είναι από τα δυσκολότερα χτίσματα. Κι όμως πόση 
αρμονία, πόση άνεση στο τόξο του. Ακριβώς γιατί είναι καρπός 
ομιλίας της Ανάγκης με τον Άνθρωπο. Το μεράκι του ανώνυμου 
πρωτομάστορα-δημιουργού,  συνταιριασμένο με τον ένθεο οίστρο, 
χάραξε και χάρισε στα ποτάμια του Ασπροποτάμου καμαρωτά 
γεφύρια  άφθαστης στερεότητας κι αθάνατης  ομορφιάς. Τόξα, δόξα 
του μεγαλείου του, που φιλιώνουν και παντρεύουν και τις πιο άγριες 
όχθες μ᾽  ένα δέσιμο σφραγισμένο  με την αρμονία  και τη χάρη. 
Δέσιμο που, ξέχωρα απ᾽ όλα τα άλλα, δείχνει και όλο το μέγεθος της 
ανθρώπινης σοφίας και διαστέλλει στο χώρο και στο χρόνο τις 
απροσμέτρητες δυνατοτητες του δημιουργου ανθρωπου. Οι 
πρωτομάστορες-γεφυροποιοί προκαλούν κατάπληξη για την τεχνική, 
έμφυτη κατάρτισή τους και η θέση τους είναι δίπλα στους μεγάλους 
της ακαδημαϊκής τεχνικής της εποχής τους, αλλά και της εποχής μας 
και κάθε εποχής, γιατί στάθηκαν οι πρόδρομοι στον τομέα τους. 
Ύψωσαν, μαζί με τα ανώνυμα τσιράκια τους, τα μνημεία αυτά της 
τέχνης και της τεχνικής, συλλήψεις υψηλής λαϊκής έμπνευσης και 
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θαυμαστής άρτιας εκτέλεσης. Τα παλιά γεφύρια που στέργιωσαν με 
αίμα και κόπο, κειμήλια ιερά της πατρώας γης, ένδοξα μνημεία 
τέχνης, καμωμένα από πέτρα και όνειρο, που υψώνονται περήφανα 
πάνω από χαράδρες και ποτάμια της τρικαλινής γης, που ενώνουν 
και φιλιώνουν  τους ανθρώπους, που διευκολύνουν την επικοινωνία 
των ψυχών, που πάνω τους διάβηκαν στρατιές βαρβάρων και σεπτές 
λιτανείες ειρηνοφόρες, που πάνω τους πέρασαν μηνύματα και 
πραμάτειες και πόθοι και πάθια της φυλής και μόχθος πολύς και 
κάματος των ανθρώπων, στέκονται ασάλευτα στους αιώνες 
τονίζοντας την απαράμιλλη τεχνικη τελειοτητα των λαικων μαστορων. 
Ο πρωτομάστορας δεν είναι μόνον ο υπεύθυνος για το γεφύρι, αλλά 
και εκείνος που φροντίζει για όλα. Βρίσκει τη δουλειά, πληρώνει το 
μπουλούκι του (τσιράκια) και επιστατεί από την αρχή ως το τέλος του 
έργου. Είναι ο μηχανικός και αρχιτέκτονας, που παρακολουθεί 
υπεύθυνα και σχολαστικά κάθε φάση της εργασίας. Ξακουστοί 
μαστόροι που έχτιζαν σπίτια, εκκλησιές, γεφύρια κ.λπ. ήταν από τα 
μαστοροχώρια της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων. Εργάζονταν με 
ευσυνειδησία και τέχνη, με πολλή σχολαστικότητα για να δώσουν στο 
έργο τους στερεότητα και ομορφιά. Έβαζαν μέσα την ψυχή τους, 
δημιουργούσαν. Με το προφητικό αισθητήριό τους έλυσαν πολλά 
προβλήματα, που σήμερα χρειάζονται βαθιά γνώση της τεχνικής. 
Έτσι, με την μακραίωνη εμπειρία τους, κατόρθωσαν να θεμελιώσουν 
τα γεφύρια τους όχι μόνον σε στέρεο έδαφος αλλά και στην ιλύ 
(Σαρακίνας, Αλή Εφένδη), και να ρίξουν τις θαυμάσιες και τόσο 
γραφικές καμάρες τους πάνω από απέραστα και αδάμαστα 
ποτάμια(Ασπροποταμος, πηνειος)Οι λαϊκοί αυτοί γεφυροποιοί 
έμειναν σχεδόν άγνωστοι. Τα παλιά πέτρινα  γεφύρια,  που τα 
θαυμάζουμε σήμερα για  την τεχνική και αισθητική τους αρτιότητα, 
στάθηκαν, πρώτ᾽  απ᾽  όλα, αποφασιστικοί παράγοντες  της 
οικονομικής και εθνικής ζωής των κατοίκων του Ν. Τρικάλων κατά την 
τουρκοκρατία, όπου οι Τούρκοι, όπως και οι Σέρβοι παλαιότερα, 
διατήρησαν τα Τρίκαλα ως πρωτεύουσα ολοκλήρου της Θεσσαλίας 
και Ηπείρου. Δια μέσου των Τρικάλων διενεργείτο όλο το εμπόριο 
σιτηρών και άλλων αγαθών προς την Ήπειρο και μέρους της Δυτικής 
Μακεδονίας. Έτσι, τα γεφύρια, εξασφάλιζαν την διακίνηση του 
εμπορίου και των μεταφορών και κατά τον χειμώνα, που οι ορμητικές 
νεροκατεβασιές έκαναν αδιάβατα  τα ποταμια για τα καραβανια. Αλλά 
τα παλιά γεφύρια, τα περήφανα και καμαρωτά, που για το στέργιωμά 
τους θυσίασαν οι πρωτομάστορες γυναίκες  αγαπημένες,  για  χατήρι 
των ανθρώπων που τα διάβαιναν  και στο όνομα της προόδου, της 
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ειρηνικής επικοινωνίας και συνεργασίας, επαιξαν σοβαρο ρολο και 
στην εθνικη μας ζωη. Βοήθησαν αφάνταστα  την άμυνα  των 
επαναστατών  κατά την τουρκοκρατία αλλά και το στρατό μας, 
αργότερα, στους απελευθερωτικούς πολέμους του. Υπήρξαν δε 
σημαντικοί παράγοντες της νίκης και του θριάμβου του. Γι᾽ αυτό, 
λοιπόν, τα γεφύρια αυτά δεν είναι τουριστικά αξιοθέατα, αλλά εθνικά 
μνημεία, που πρέπει να τα διατηρήσουμε και να τα θαυμάζουμε και 
γι’ αυτήν, ιδιαίτερα, την προσφορα τους. Τα γεφύρια ήταν πάντα 
υπόσχεση ζωής. Όταν γκρεμίζονταν ένα γεφύρι, υψώνονταν  ένας 
αόρατος τοίχος, ο τοίχος της απομόνωσης, ο τοίχος του θανάτου. Τα 
γεφύρια συμβολίζουν το θρίαμβο του μόχθου, της επινοητικότητας και 
της φαντασίας του ανώνυμου λαϊκού τεχνίτη. Στις ορεινές περιοχές 
του Ν. Τρικάλων, κατασκευάστηκαν γεφύρια που αποτελούνται, 
συνήθως, από ένα τόξο, λόγω του μικρού πλάτους της κοίτης των 
ποταμών. Το σημαντικό πλεονέκτημα, των γεφυριών αυτών, είναι η 
θεμελίωση τους σε συμπαγή βράχο. Για το λόγο δε αυτό και σε 
συνδυασμό με την αρτιότητα της κατασκευής τους, τα περισσότερα 
που έχουν διασωθεί βρίσκονται στις ορεινές περιοχές. Λόγω του 
μειωμένου ανοίγματός τους, επιτεύχθηκε και σημαντική οικονομία  
στην κατασκευή, επειδή το βραχώδες έδαφος της θεμελίωσης 
βρίσκεται σε στενώσεις των ρεμάτων-ποταμών. Οι μαστόροι της 
εποχής εκείνης απέδειξαν ότι διέθεταν στατικές γνώσεις από ένστικτο 
και εμπειρία που ανέπτυξαν και διέθεσαν σε διάστημα πολλών 
γενιών. Καποια γεφυρια που σωζονται ολοκληρα είναι : 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΟ Ή ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙ Ή ΡΕΜΑ 
Γεφύρι του Άσπρου  Χαλίκι  Άσπρος 
Γεφύρι του Καπραρία  Χαλίκι     Καπραρίας 
Γεφύρι του Φίλου  Χαλίκι  Άσπρος 
Γεφύρι της Ανθούσας  Ανθούσα     Λεπενίτσης Ρ. 
Γεφύρι του Μίχου  Ανθούσα     Ασπροπόταμος 
Γεφύρι Κατούνα     Κρανιά  Κρανιώτικο Ρ. 
Γεφύρι του Γκίκα  Κρανιά  Κρανιώτικο Ρ. 
Γεφύρι Δέσης (νεότερο)  Δέση  Παλαιομάντρι Ρ. 
Γεφύρι της Πύρρας  Πύρρα  Κρυόβρυση Ρ. 
Γεφύρι Πύρρας (νεότερο)  Πύρρα  Κρυόβρυση Ρ. 
Γεφύρι Χατζηπέτρου  Νεραϊδοχώρι  Περτουλιώτικο Ρ. 
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Γεφύρι Κ. Χατζηπέτρου     Μεσοχώρα  Ασπροπόταμος 
Γεφύρι Κορακονησιού  Πολυνέρι  Αρέντας Ρ. 

Το γεφύρι του Άσπρου στο Χαλίκι 

Βρίσκεται  στην  είσοδο  του  χωριού  Χαλίκι  και  γεφυρώνει  το  ρέμα 
«Άσπρος» που πηγάζει από τις πλαγιές της Ρόνας (κύρια πηγή του 

Ασπροπόταμου). Από 
εδώ γινόταν παλιά η 
επικοινωνία με τ’ άλλα 
χωριά της περιοχής 
Ασπροποτάμου. Το 
Χαλίκι απέχει από τα 
Τρίκαλα 100 χλμ. Το 
γεφύρι είναι μονότοξο 
με ημικυκλικό τόξο, 
χτισμένο πάνω σε 
βράχο και έχει 
συνολικό ύψος 5,80 

μέτρα και συνολικό μήκος (ανάπτυγμα) 16,50 μέτρα. Το 1980 
συντηρήθηκαν τα στηθαία και επικαλύφθηκαν με τσιμέντο. Το γεφύρι 
είναι κατασκευασμένο από ασβεστολιθικές πέτρες. Τα τύμπανα από 
λιθοδομή με οριζόντιους αρμούς, ενώ τα διαζώματα με πεληκητές 
πέτρες. Τα ξανακατασκευασμένα στηθαία από αργολιθοδομή. 
Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν  ότι το γεφύρι χτίστηκε τον 18  
αιώνα.  

Το γεφύρι του Καπραπία στο Χαλίκι  

Βρίσκεται στη δυτική 
άκρη του χωριού 
Χαλίκι και γεφυρώνει 
το ρέμα «Καπραρίας» 
που πηγάζει από την 
τοποθεσία «Βερλίγκα» 
του όρους 
«Περιστέρι» (δεύτερη 
πηγή του 
Ασπροπόταμου). . 
Κτίσθηκε γύρω στο 
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1500 αφού τότε περίπου κτίσθηκε και η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου 
την οποία εξυπηρετούσε Το γεφύρι εξυπηρετεί τη διάβαση των 
κατοίκων προς την εκκλησία του Αγίου  Γεωργίου  (18ος αι.), κοντά 
στο χωριό. Το γεφύρι  είναι  μονότοξο με ημικυκλικό τόξο, 
θεμελιωμένο πάνω  σε βράχο και έχει συνολικό ύψος 8,50 μέτρα και 
συνολικό μήκος (ανάπτυγμα) 12,20 μέτρα.Το γεφύρι  συντηρήθηκε 
και επισκευάστηκε το 1991 από την Δ.Τ.Υ.Ν. Τρικάλων. Το γεφύρι 
είναι κατασκευασμένο από ασβεστολιθικές πέτρες, τα μεν διαζώματα 
με πελεκητές, το δε υπόλοιπο τμήμα από αργολιθοδομή. Το γεφύρι 
χτίστηκε τον 18  αιώνα, αφού τότε χτίστηκε και η εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου την οποία εξυπηρετούσε.  

Το γεφύρι του Φίλου στο Χαλίκι 

Σε υψόμετρο 749μ λίγο πριν τους  Καλαρρύτες βρίσκεται το πέτρινο 
γεφύρι του Φίλου. 
Κατασκευασμένο το 
1908, Βρίσκεται πάνω 
στο παλιό καλντεριμωτό 
μονοπάτι που οδηγούσε 
προς το χωριό 

Καλομοίρα 
(Γουδοβάσδα) κι από εκεί 
προς το Θεσσαλικό 
κάμπο. Από το χωριό 
Χαλίκι απέχει περίπου 
τρία χιλιόμετρα και 
χρησιμοποιείται σήμερα 

μόνον από κτηνοτρόφους. Γεφυρώνει το ρέμα Άσπρος που πηγάζει 
από την πηγή Καζάνι της Ρόνας. Το γεφύρι  είναι  μονότοξο με 
ημικυκλικό τόξο, θεμελιωμένο πάνω  σε βράχους και έχει συνολικό 
ύψος 5,40 μέτρα και συνολικό μήκος (ανάπτυγμα) 16,30 μέτρα Οι 
πέτρες στα ημικατεστραμμένα στηθαία είναι πιο ογκώδεις, 
ανισόδομες και μάλλον τοποθετήθηκαν αργότερα. Τα τύμπανα  του 
γεφυριού  είναι κατασκευασμένα από λιθοδομή μορφής οριζόντιων 
αρμών, ενώ τα διαζώματα και το εσωρράχιο από λαξευτές πέτρες. Το 
πέτρωμα είναι ασβεστολιθικό.Το γεφύρι χτίστηκε γύρω στα 1800 και 
χρηματοδότης του ήταν ο άρχοντας και αρχιτσέλιγκας του Χαλικιού 
Μιχαλάκης Φίλος.  
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Το γεφύρι της Ανθούσας  

Το γεφύρι της 
Ανθούσας Τρικάλων 
κτίσθηκε το 1760 
γεφυρώνοντας το 
Λεπενιτσιώτικο ρέμα, 
με σκοπό να 
διευκολύνει τις 
μετακινήσεις των 

κοπαδιών.Βρίσκεται 
στην είσοδο του 
χωριού Ανθούσα 
(Λίπιντζα) και 
γεφυρώνει το ρέμα 

«Λεπενίτσης» που πηγάζει από τις Ν.Δ. πλαγιές του βουνού 
Τρίκορφο (1727μ.) του σχηματισμού της Μοράβας και χύνεται στον 
Ασπροπόταμο. Το γεφύρι είναι μονότοξο με ημικυκλικό τόξο, και έχει 
συνολικό ύψος 4,00 μέτρα και συνολικό μήκος (ανάπτυγμα) 11,50 
μέτρα. Το πλάτος του φορέα και του καταστρώματος είναι  2,70μ. 
αφού δεν υπάρχουν πέτρινα στηθαία. Δίπλα στο γεφύρι έχει 
κατασκευαστεί πέτρινος τοίχος αντιστήριξης του δρόμου.Το γεφύρι 
είναι κατασκευασμένο από ασβεστολιθικές πέτρες, τα μεν διαζώματα 
με πεληκητές πέτρες, το δε υπόλοιπο τμήμα από αργολιθοδομή. Η 
ύπαρξη τριών μεταλλικών (σιδηρών) ελκυστήρων μαρτυρεί ότι το 
γεφύρι χτίστηκε μετά το πρώτο ήμισυ του 18ου αιώνα. Το γεφύρι 
εξυπηρετούσε την επικοινωνία των κατοίκων της Ανθούσας με τ’ 
άλλα χωριά της περιοχής Ασπροποτάμου. 

Το γεφύρι του Μίχου στην 
Ανθούσα  

Λίγο έξω από την Ανθούσα 
Τρικάλων βρίσκεται 
χτισμένο το πέτρινο γεφύρι 
του Μίχου.Βρίσκεται κοντά 
στον επαρχιακό  δρόμο Τρία 
Ποτάμια στο Χαλίκι  και λίγο 
πριν τη διακλάδωση προς 
Ματσούκι, Καλαρρύτες και 
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Ανθούσα. Γεφυρώνει τον ποταμό Ασπροπόταμο και η λειτουργία του 
είναι σημαντική ακόμη και σήμερα, αφού αποτελεί πέρασμα για το 
παρακείμενο μοναστήρι Κοιμήσεως Θεοτόκου (έτος ανέγερσης το 
1799).Το γεφύρι είναι τρίτοξο, με κυρίως τόξο και δύο βοηθητικά. Το 
βοηθητικό τόξο, προς την αριστερή όχθη, είναι επιχωμένο από τα 
προϊόντα εκσκαφής που προήλθαν από τη διάνοιξη του δρόμου Τρία 
Ποτάμια προς Ανθούσα, Χαλίκι. Το δεξιό ακρόβαθρο πατάει πάνω σε 
βράχο και δίπλα του κατασκευάστηκε πέτρινος πτερυγότοιχος όταν 
αυτό παρουσίασε πρόβλημα αποκόλλησης.Το κυρίως τόξο έχει 
ανοιγμα 12,40 μέτρα και το υψος του είναι 5,20 μέτρα. Το βοηθητικό 
τόξο έχει ανοιγμα 3,60 μέτρα και το υψος του είναι 2,70 μέτρα.Τα 
στηθαία είναι εντελώς κατεστραμμένα εκτός από δυο-τρεις όρθιες 
πέτρες. Σ’ αυτό το γεφύρι τα στηθαία ήταν κατασκευασμένα από 
όρθιες πέτρες, η μία δίπλα στην άλλη, που χρησίμευαν σαν 
προστατευτικά πεζούλια. Οι όρθιες αυτές πέτρες ονομάζονται 
«Αρκάδες».Το γεφύρι είναι κατασκευασμένο από ασβεστολιθική 
λιθοδομή οριζόντιων αρμών για τα τύμπανα και πελεκητό 
ασβεστόλιθο για τα τόξα.Η παράδοση αναφέρει ότι το γεφύρι κτίστηκε 
μετά την ανέγερση της Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου (1799) της 
Ανθούσας. Επειδή σ’ αυτή την τοποθεσία ο Ασπροπόταμος ήταν 
αδιάβατος, κτίστηκε το γεφύρι για να εξυπηρετήσει την επικοινωνία  
του μοναστηριού με το χωριό Ανθούσα. Το γεφύρι ήταν επίσης 
πέρασμα και για τα χωριά Ματσούκι και Καλαρρύτες του Ν. 
Ιωαννίνων.Το όνομά του, το γεφύρι, το οφείλει μάλλον σε τυχαίο 
συμβάν. Λέγεται ότι, κάποιος Μίχος έχασε τη ζωή του στο γεφύρι 
(από ατύχημα ή συμπλοκή). 
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Το γεφύρι Κατούνα στην Κρανιά 

Βρίσκεται στην είσοδο του 
χωριού Κρανιά και παλιότερα 
συνέδεε τις δύο συνοικίες του 
Αγίου Δημητρίου και της Αγίας 
Παρασκευής. Γεφυρώνει το 
Κρανιώτικο ρέμα, παραπόταμο 
του Ασπροπόταμου. Η Κρανιά 
απέχει από τα Τρίκαλα 79 χλμ. 
Το γεφύρι είναι μονότοξο με 
καταβιβασμένο τόξο και έχει 
συνολικό μήκος (ανάπτυγμα) 
28,50μ. Η ευρεία κοίτη του 
ποταμού έχει πλάτος 21,0μ. 

ενώ η βαθιά κοίτη βρίσκεται στο αριστερό ακρόβαθρο, με πλάτος 6μ. 
Για τη σύνδεσή του με τον αμαξιτό δρόμο, κατασκευάστηκε 
τσιμεντένια σκάλα, ενώ τα στηθαία επικαλύφθηκαν με σκυρόδεμα. Το 
υλικό κατασκευής του γεφυριού είναι ο ψαμμίτης. Τα τύμπανα είναι 
χτισμένα από αργολιθοδομή, τα διαζώματα από λαξευτές πέτρες και 
το εσωρράχιο από λιθοδομή μορφής οριζόντιων αρμών. Προφορικές 
μαρτυρίες αναφέρουν  ότι το γεφύρι χτίστηκε το 1860-70. Αυτό 
πιστοποιείται κι από τη μορφή του τόξου (καταβιβασμένο).Το γεφύρι 
φέρει το όνομα «ΚΑΤΟΥΝΑ» από παλιά παρακείμενη ομώνυμη 
βρύση.  
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Το γεφύρι του Γκίκα στην Κρανιά 

Βρίσκεται ένα χιλιόμετρο περίπου ανατολικά του χωριού Κρανιά και 
γεφυρώνει το Κρανιώτικο ρέμα. Παλιά αποτελούσε πέρασμα των 
κατοίκων προς το Θεσσαλικό κάμπο μέσω Παλιοχωρίου. Σήμερα 
χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Το γεφύρι 
είναι μονότοξο με ημικυκλικό τόξο, με το αριστερό βάθρο 
θεμελιωμένο πάνω σε συμπαγή βράχο και έχει συνολικό μήκος 
(ανάπτυγμα) 20,50 μέτρα Στο τόξο υπάρχουν 4 μεταλλικοί 
ελκυστήρες. Τα βάθρα του γεφυριού και το τόξο έχουν κατασκευασθεί 
από λαξευτό ψαμμίτη. Τα υπόλοιπα τμήματα από αργολιθοδομή. Το 
γεφύρι πήρε το όνομά του από τον μυλωνά Γκίκα, που είχε εκεί κοντά 
χτισμένο το Νερόμυλό του. Η ύπαρξη των 4 εγκαρσίων μεταλλικών 
ελκυστήρων στο τόξο, μαρτυρεί ότι το γεφύρι χτίστηκε το δεύτερο 
ήμισυ του 18ου αιώνα.   
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Το νεότερο γεφύρι της Δέσης 

Βρίσκεται 200μ. περίπου πριν το χωριό ερχόμενοι από Τρίκαλα, 
δίπλα από τον καινούργιο δρόμο. Γεφυρώνει το ρέμα Παλαιομάντρι 
που χύνεται στον 
Καμναϊτικο ποταμό. 
Παλαιότερα εξυπηρετούσε 
τη συγκοινωνία  των 
Τρικάλων με τη Δέση. 
Πρόκειται για μονότοξο 
γεφύρι με ημικυκλικής 
μορφής τόξο. Το συνολικό 
μήκος του γεφυριού 
(ανάπτυγμα) είναι 
33,10μ.Πρόκειται για 
κατασκευή από σκυρόδεμα, επενδεδυμένη από επιμελημένη 
λιθοδομή με πελεκητούς λίθους. Το αρμολόγημα  είναι επιμελημένο 
και έγινε από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μεγάλης περιεκτικότητας σε 
τσιμέντο.Η γέφυρα κατασκευάστηκε το 1956 επί προέδρου, πρώην 
Κοινότητας Δέσης, Μαγγιώση Κων/νου. 

 

Το παλιό γεφύρι της Πύρρας  

Βρίσκεται στη νότια είσοδο του χωριού και γεφυρώνει το ρέμα 
Κρυόβρυση (Πυργιώτικο) που χύνεται στον Καμναΐτικο ποταμό. Το 
γεφύρι συνέδεε παλιά την Πύρρα με το Νεραϊδοχώρι (Βετερνίκο) δια 
μέσου ενός απότομου και επικίνδυνου καλντεριμωτού 
μονοπατιου(Σκάλα Πύρρας), που άρχιζε κοντά στο γεφύρι. Το 
μονοπάτι καταστράφηκε από τα μπάζα κατά την διάνοιξη του δασικού 
δρόμου Νεραϊδοχωρίου-Πύρρας το 1954.Το γεφύρι είναι μονότοξο με 
ημικυκλικό τόξο και έχει συνολικό μήκος (ανάπτυγμα) 18,30 μέτρα.Τα 
στηθαία του γεφυριού έχουν καταρρεύσει εντελώς.Το διάζωμα και τα 
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ακρόβαθρα είναι από ψαμμίτη λαξευτό, το εσωρράχιο από ψαμμιτική 
λιθοδομή μορφής οριζόντιων αρμών και το υπόλοιπο τμήμα από 
ψαμμιτική αργολιθοδομή. Το 1823 οι Τουρκαρβανίτες, του Δερβέναγα 
Τρικάλων Σελιχτάρ Μπόδα, εισέβαλαν στο «Ασπροπόταμο» και 
πυρπόλησαν  τα χωριά Περτούλι, Βετερνίκο (Νεραϊδοχώρι) και 
Πύρρα. Μετά την καταστροφή της Πύρρας οι Τουρκαρβανίτες έπεσαν 
σε ενέδρα του Καπετάνιου των Χασίων Νάσιου Μάνταλου, στη στενή 
και απότομη «Σκάλα» της Πύρρας κοντά στο πέτρινο γεφύρι. Ο 

πανικός των 
Αρβανιτάδων, ήταν 
τέτοιος, ώστε 
τσακίστηκαν έως 
ότου περάσουν την 

τοποθεσία 
«Κόρμπου» και τα 
στενά του Δραμιζιού 
(Κοτρώνι). Η 
παράδοση αναφέρει 
ότι οι 

Τουρκαρβανίτες 
κατεβαίνοντας τη 
μεγάλη «Σκάλα» της 

Πύρρας, δεν μπόρεσαν να περάσουν στο πέτρινο γεφύρι  του 
μεγάλου Πυργιώτικου  ρέματος. Λένε ότι η Αγία Παρασκευή εμπόδισε 
τους Αρβανίτες να περάσουν το γεφύρι, για να προφυλάξει το χωριό. 
Μερικοί Αρβανίτες καβαλλικεμένοι, πέσανε στο ρέμα και πνιγήκανε.  
Μερικοί όμως περάσανε και κάψανε το χωριό. Μετά έπεσαν σε 
ενέδρα του Νάσιου Μάνταλου. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το 
γεφύρι κτίστηκε πριν  το 1823. Άγνωστη παραμένει  όμως η ακριβής 
χρονολογία  κατασκευής του.   

Το νεότερο γεφύρι της Πύρρας 

Βρίσκεται πάνω στην εθνική 
οδό Τρικάλων-Άρτας, μεταξύ 
των χωριών Νεραϊδοχωρίου 
και Πύρρας. κτίστηκε στα τέλη 
του 18ου αιώνα και 
γεφυρώνει το ρέμα 
Κρυόβρυση που χύνεται στον 
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Καμναΐτικο  ποταμό. Σήμερα εξυπηρετεί την συγκοινωνία  προς τα 
χωριά Πύρρα, Δέση, Γαρδίκι κ.ά. Το ελεύθερο άνοιγμα  των 16,50μ. 
του μονότοξου γεφυριού έχει μορφή ημικυκλικού τόξου. Το συνολικό 
μήκος του γεφυριού είναι 57,10μ.Πρόκειται για κατασκευή από 
σκυρόδεμα, επενδεδυμένη από επιμελημένη λιθοδομή με πελεκητούς 
λίθους. Το αρμολόγημα έχει γίνει με μεγάλη επιμέλεια, από 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μεγάλης περιεκτικότητας σε τσιμέντο 
γέφυρα κατασκευάστηκε το 1965. 

Το γεφύρι του Χατζηπέτρου στο Νεραιδοχώρι  

Βρίσκεται δύο περίπου 
χιλιόμετρα νοτιοανατολικά  του 
χωριού Νεραϊδοχώρι και 
γεφυρώνει το Περτουλιώτικο 
ρέμα, λίγο πριν τη σμίξη του με 
το ρέμα Κόρμπου. Το γεφύρι 
συνέδεε παλιά τα χωριά του 
Ασπροποτάμου, πέραν 
Νεραϊδοχωρίου, με τον Τρικαλινό 
κάμπο. Το γεφύρι 
χρησιμοποιείται σήμερα μόνο 
από φυσιολάτρες.Το γεφύρι είναι 
μονότοξο με ημικυκλικό τόξο, με 
το αριστερό βάθρο θεμελιωμένο 
πάνω  σε συμπαγή  βράχο  και 
το δεξιό σε γαιώδες έδαφος. Έχει 
συνολικό μήκος (ανάπτυγμα) 
30,50 μέτρα και συνολικό ύψος 
8,60 μέτρα.Στο κλείδωμα του 
τόξου διακρίνεται  κάποια 

ασυμμετρία που πιθανώς να έγινε από κατασκευής του 
γεφυριού.Είναι χαρακτηριστική η αισθητική παραμόρφωση του 
γεφυριού με την προσθήκη των κακότεχνων υποτυπωδών 
τσιμέντινων στηθαίων και την επικάλυψη του καταστρώματος με 
σκυρόδεμα, μετά από πρόχειρη συντήρηση που έγινε από την 
πρώην Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου πριν από είκοσι χρόνια, για να 
αποτραπεί η κατάρρευση του γεφυριού.Το υλικό κατασκευής του 
γεφυριού είναι ο μαργαϊκός ψαμμίτης. Το τόξο από λαξευτές πέτρες 
και τα τύμπανα από λιθοδομή μορφής οριζόντιων αρμών.Προφορικές 
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μαρτυρίες αναφέρουν ότι το γεφύρι χτίστηκε στο δεύτερο ήμισυ του 
18ου αιώνα και χρηματοδότης του ήταν ο αρχιτσέλιγκας και επίσημος 
προεστός Ασπροποτάμου και με μεγάλη περιουσία Γούσιος  (:δηλ. 
Γεώργιος) Χατζηπέτρος.  

Το γεφύρι του Κόκου Χατζηπέτρου στη Μεσοχώρα  

Βρίσκεται λίγο μετά το χωριό Μεσοχώρα, στη θέση Αρατζόρεμα. 
Γεφυρώνει τον ποταμό Αχελώο (Ασπροπόταμο) και συνδέει την 
Μεσοχώρα με τα πέραν του Αχελώου χωριά του Ν. Τρικάλων και την 
Ήπειρο. Τμήμα του γεφυριού έχει επιχωθεί από τις εργασίες 
κατασκευής του φράγματος Μεσοχώρας και το τοπίο έχει 
αλλοιωθεί.Το γεφύρι είναι χτισμένο σε τοπικό βραχοστένωμα του 
Αχελώου (Ασπροπόταμου) που του εξασφαλίζει ασφαλή θεμελίωση. 
Τα βάθρα του είναι θεμελιωμένα πάνω σε συμπαγή βράχο, γεγονός 
που αποτέλεσε κύριο κριτήριο για την επιλογή της θέσης και της 
μορφής του. Το γεφύρι αυτό είναι  αποτέλεσμα συνδυασμού  της 
υψηλής  κατάρτισης των μηχανικών στο τέλος του 19ου αιώνα και 
μετέπειτα, με την αριστουργηματική επιδεξιότητα και τέχνη των 
Ηπειρωτών λαϊκών μαστόρων της εποχής. Αξιοσημείωτος είναι ο 
άψογος βαθμός επεξεργασίας των λαξευτών πετρών όλων των ειδών 
της λιθοδομής του γεφυριού. Ο τέλειος συνδυασμός των πετρών του 
διαζώματος του τόξου, δημιουργούν  την αίσθηση χυτής 
κατασκευής.Το γεφύρι είναι μονότοξο αποτελούμενο από το κύριο 
τόξο του που γεφυρώνει τη βαθιά κοίτη του ποταμού και από δύο 
δευτερεύοντα ανοίγματα εκατέρωθεν του τόξου. Εκατέρωθεν του 
κυρίου τόξου υπάρχουν επίσης, συμμετρικά, τρία ανακουφιστικά 
ανοίγματα (ψευδοκαμάρες) τοποθετημένα στο ύψος των μεγάλων 
πλημμυρικών σταθμών. Πάνω από το γεφύρι για την εξυπηρέτηση 
των τροχοφόρων τοποθετήθηκε, το 1979-80, γέφυρα τύπου 
«Μπέλεϋ» πλάτους 5μ. η οποία διοχετεύει τα φορτία στα ακρόβαθρα 
του τόξου. Οι κραδασμοί όμως από τη διέλευση βαρέων οχημάτων 
δημιούργησαν  διαμήκεις και εγκάρσιες μικρορηγματώσεις κυρίως 
στα τόξα των βοηθητικών ανοιγμάτων  καθώς και κατάρρευση 
τμημάτων των πέτρινων στηθαίων. Το κύριο τόξο του γεφυριού έχει 
άνοιγμα  30 μέτρα. Το ύψος του κλειδιού από τη χαμηλή στάθμη του 
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νερού είναι 13,00μ. Τα δύο μεγάλα δευτερεύοντα ανοίγματα  έχουν 
ύψος 9,00μ., πλάτος 7,40μ. και καταλήγουν  σε ημικυκλικό τόξο. Η 
στέψη των πέτρινων στηθαίων  καλύπτεται από μονοκόμματες 
λαξευτές ορθογωνισμένες πέτρες. Κάτω από τα στηθαία διακρίνεται 
καλογραμμένη κορωνίδα. Το συνολικό μήκος του γεφυριού 
(ανάπτυγμα) είναι 57,00 μέτρα. Το πέτρωμα από το οποίο 
ελήφθησαν οι πέτρες κατασκευής του γεφυριού, είναι ψαμμιτικό.Οι 
λιθοδομές των τόξων, βάθρων, κορωνίδας και στηθαίων, είναι 
ορθογωνικές λαξευτές, με άριστο βαθμό επεξεργασίας των λίθων. 
Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν να προκύψουν λεπτότατοι αρμοί 

που μόλις 
διακρίνονται. Τα 
τύμπανα είναι 
κατασκευασμένα από 
λιθοδομή μορφής 
οριζόντιων αρμών.Το 
κονίαμα που 

χρησιμοποιήθηκε 
ήταν ποζολάνη 
(σκόνη) φερμένη από 

ηφαίστειο της Ιταλίας. Το γεφύρι χτίστηκε το 1894, με πιστώσεις που 
διατέθηκαν από το δημόσιο, ύστερα από ενέργειες του βουλευτή 
Τρικάλων Κων/νου (Κόκκου) Χατζηπέτρου, αντιπροσώπου της 
περιοχής στη Βουλή, γι’ αυτό και οι κάτοικοι των γύρων χωριών, σε 
ένδειξη ευγνωμοσύνης, δώσανε στο γεφύρι το όνομά του. 
Πρωτομάστορας-εμπειροτέχνης ήταν ο Γεώργιος Μπέκας από το 
χωριό Πράμαντα Ιωαννίνων.  

Το γεφύρι του «Κορακονησίου»  
Γεφυρώνει το ρέμα 
Αρέντας, 400 μέτρα 
περίπου, πριν τη συμβολή 
του με τον Αχελώο, στην 
τοποθεσία «Κορακονήσι». 
Εξυπηρετούσε την 
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επικοινωνία των χωριών Μυροφύλλου & Πολυνερίου με τα Ελληνικά 
και από εκεί προς Μουζάκι, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Η παράδοση 
αναφέρει ότι από το γεφύρι περνούσε η αρχαία  οδός «Αμβρακία» 
που ένωνε τη Θεσσαλία με την Ήπειρο. Σήμερα το γεφύρι είναι 
απροσπέλαστο. Τα παλιά μονοπάτια, που οδηγούσαν σ’ αυτό, 
έκλεισαν από διάφορες επιχωματώσεις και κατολισθήσεις.Το γεφύρι 
είναι μονότοξο με ημικυκλική μορφή τόξου.Το συνολικό μήκος της 
γέφυρας είναι 23,30μ. (ανάπτυγμα). Το δεξιό βάθρο του είναι 
θεμελιωμένο σε συμπαγή βράχο και το αριστερό στην κοίτη του 
ποταμού. Λόγω της μορφολογίας  του εδάφους, το αριστερό σκέλος 
της γέφυρας έχει πολύ μεγαλύτερη κλίση από το δεξιό. Τα στηθαία 
είναι εντελώς κατεστραμμένα. Υπάρχουν μεμονωμένες «αρκάδες» 
(όρθιες πέτρες). Για την κατασκευή της γέφυρας έχει χρησιμοποιηθεί 
ψαμμίτης. Στο διάζωμα του τόξου οι πέτρες είναι επιμελώς λαξευτές 
και στο εσωρράχιο με λιθοδομή μορφής οριζόντιων αρμών. Τα 
τύμπανα κτίστηκαν από αργολιθοδομή. Εντοιχισμένη πλάκα, στο 
αριστερό τύμπανο (κατάντι) του γεφυριού, φέρει χρονολογία  
κατασκευής 1241. Όμως η τεχνοτροπία κατασκευής της γέφυρας 
ανάγεται στον 18ο αιώνα. Ίσως η εντοιχισμένη πλάκα με την 
χρονολογία  να ανήκει σε παλιότερο γεφύρι που ήταν στη θέση του 
σημερινού. 

Γεφύρια στην περιοχή της Καλαμπάκας  

Το γεφύρι του Ψείρα 

Το γεφύρι του Ψείρα 
βρίσκεται Το γεφύρι του 
Ψείρα βρίσκεται κοντά 
στον οικισμό Ψήλωμα 
του Δ. Διαμερίσματος 

Ασπροκκλησιάς 
Καλαμπάκας. Είναι 
κατασκευασμένο το 
1790 και γεφυρώνει τον 
ποταμό Μήκανη ή Ίων. 
Παλιότερα αποτελόυσε 
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ένα από τα σημεία σύνδεσης της Μακεδονίας με τη Θεσσαλία. Από το 
γεφύρι αυτό περνούσαν τα καραβάνια με εμπορεύματα από τα 
Βαλκάνια στην κεντρική και νότια Ελλάδα. 

Το γεφύρι του Ντελή 

Το γεφύρι του Ντελή είναι 
το ένα από τα δύο 
πέτρινα τοξωτά γεφύρια 
στον Ξηρόκαμπο 
Καλαμπάκας. Γεφυρώνει 
τον Μπουτζά, 
παραπόταμο του 
ποταμού Ίωνα. Ως 
πιθανές χρονολογίες 
κατασκευής του 
αναφέρονται το 1825 και 
το 1850, ενώ η μέριμνα 
κατασκευής του 

αποδίδεται στον Τούρκο πασά Ντελή. Σύμφωνα όμως με άλλη 
εκδοχή ο Ντελής ήταν αρματολός της περιοχής των Χασίων. Είναι 
μονότοξο με άνοιγμα τόξου 7,8μ, ύψος τόξου 6,2μ, μήκος 17,5μ, 
πλάτος καταστρώματος 2,3μ και είναι κατασκευασμένο από πέτρα 
της περιοχής. Η γέφυρα επισκευάστηκε το 2008 με ευθύνη της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Τρικάλων, στα 
πλαίσια του προγράμματος προστασίας και ανάπτυξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Το γεφύρι του Βακαρέτσια 

Στην περιοχή 
Βακαρέτσια του 

Ξηρόκαμπου 
Καλαμπάκας, στο 
σημείο που ξεκινά το 
μονοπάτι προς το 
Κακοπλεύρι, βρίσκεται 
το δεύτερο πέτρινο 
γεφύρι του χωριού. 
Όπως και το γεφύρι 
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του Ντελή και αυτό, γεφυρώνει τον Μπουτζά παραπόταμο του 
ποταμού Ίωνα. Κατασκευάστηκε το 1860 με μέριμνα του ηγούμενου 
της μονής Σταγιάδων Άνθιμου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
γειτονικών νερόμυλων καθώς και την επικοινωνία με το Κακοπλεύρι. 
Έχει μήκος 15,7μ άνοιγμα τόξου 6,5μ ύψος 4,7μ και πλάτος 
καταστρώματος 2,1μ ενώ είναι κατασκευασμένο από πέτρα της 
περιοχής. Η γέφυρα επισκευάστηκε το 2008 με ευθύνη της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Τρικάλων, στα 
πλαίσια του προγράμματος προστασίας και ανάπτυξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Το γεφύρι της Μπάλτας 

Λίγο έξω από το χωριό Κακοπλεύρι Καλαμπάκας βρίσκεται το 
πέτρινο γεφύρι της Μπάλτας. Κατασκευασμένο το 1403, πήρε το 
όνομά του από τη θέση που βρίσκεται, κρυμμένο σε πυκνή βλάστηση 
από πλατάνια και θάμνους. Στο κατάντι του γεφυριού σχηματίζεται 
μικρός καταρράκτης. Το γεφύρι εξυπηρετούσε παλιότερα την 
επικοινωνία του Κακοπλευρίου με την Καλαμπάκα μέσω 
Ξηροκάμπου. Γεφυρώνει το ρέμα Κακοπλευρίτης που χύνεται στον 
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ποταμό Μουργκάνη ή Μήκανη, που με την σειρά του καταλήγει στον 
Πηνειό. Είναι θεμελιωμένο σε βράχο. Έχει ένα τόξο, με άνοιγμα 5,5 μ. 
και ύψος 5,7 μ. Το πλάτος του καταστρώματος είναι 2 μ. ενώ το 
μήκος του γεφυριού είναι 14 μ. Το υλικό κατασκευής του είναι ο 
ψαμμίτης. 

Νομός Καρδίτσας  

Το γεφύρι της Παλαιοκαμάρας 

Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Παλαιοκαμάρας         
χρονολογείται πιθανότατα στο 16ο αιώνα και 
σύμφωνα με την παράδοση είναι έργο του Αγ. 
Βησσαρίωνος, μητροπολίτη Λάρισας. Το 
συναντάμε να γεφυρώνει τον ποταμό 
Μαυρομάτη, μπαίνοντας στην ευρύτερη 
περιοχή της Αργιθέας λίγο μετά το Μουζάκι 
Καρδίτσας, κοντά    στον οικισμό Πορτή.  

 

 

Το γεφυρι του Αγναντερού 

Το γεφύρι του 
Αγναντερού βρίσκεται 
στην είσοδο του χωριού, 
ερχόμενοι από Καρδίτσα 
στα δεξιά. Είναι τρίτοξο, 
κτισμένο από ξεστό 
ασβεστόλιθο γύρω στο 
1870 με 1880 μ.χ. και 
γεφυρώνει την παλιά 
κοίτη του ποταμού 
Παμίσου. 
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Το γεφυρι του Πετρωτού 

Πάνω στη διαδρομή 
Μουζακίου 

(Καρδίτσας)-Άρτας, 
λίγο μετά τη 
διασταύρωση για 
Ανθηρό και δίπλα από 
τη μεταλλική γέφυρα 
στον Κουμπουριανίτη 
(θέση Πούπη) 
συναντάμε το γεφύρι 
Πετρωτού (13ος - 
14ος αι.). Είναι 
χτισμένο στο βάθος 
της χαράδρας του 

Λιασκοβίτικου ρέματος, αφημένο στο έλεος των «κυνηγών 
θησαυρού» που παρασυρμένοι από φήμες υποσκάπτουν τα θεμέλιά 
του. Όπως και το γεφύρι του Τριζόλου έτσι και αυτό του Πετρωτού θα 
καταποντιστεί μέσα στην τεχνητή λίμνη της Συκιάς, που θα 
δημιουργηθεί από τα νερά της εκτροπής του Αχελώου.
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Γεφύρια στην υπόλοιπη Ελλάδα 
Θράκη  
Τα περισσότερα από τα παλιά γεφύρια της Ξάνθης βρίσκονται στην 
ορεινή περιοχή και χρονολογούνται από το 18ο -19ο αιώνα ενώ 
υπάρχουν και κάποια νεώτερα. Μέχρι πρόσφατα, τα γεφύρια αυτά 
αποτελούσαν απαραίτητο συμπλήρωμα του οδικού δικτύου. Το 
σημείο όπου θα κτιζόταν ένα γεφυρι καθοριζόταν από τη 
διαμόρφωση της κοίτης των ποταμιών, έτσι ώστε η όλη κατασκευή να 
θεμελιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η θέση τους ήταν 
κομβική-σημείο συνάντησης κεντρικών δρόμων και μονοπατιών. 
Εξαιτίας της σπουδαιότητας των γεφυριών, ήταν συνηθισμένο 
φαινόμενο κοντά τους να κτίζονται χάνια,μύλοι,στρατιωτικά φυλάκια. 
Τα περισσότερα παραδοσιακά γεφυρια του Ν.Ξάνθης βρίσκονται 
στον ποταμό Κόσυνθο και στον ποταμό Κομψάτο.  

Γεφύρια ποταμού Κόσυνθου 
Στο 5ο χιλιόμετρο του δρόμου Ξάνθης – Σταυρούπολης συναντάμε 
ένα μεγάλο σε μήκος, αλλά όχι και σε ύψος γεφύρι, από το οποίο 
διασώζονται δύο μεγάλες καμάρες. Ένα χιλιόμετρο πιο μετά, στον 
ίδιο δρόμο, βλέπουμε σε ένα παραπόταμο του Κόσυνθου ένα μικρό 
μονότοξο πέτρινο γεφύρι. Στο 7ο χιλιόμετρο υπάρχει μία νεώτερη 
μεγάλη γέφυρα, που είναι σε χρήση και στο σημερινό οδικό δίκτυο, 
ενώ στο 8ο χιλιόμετρο συναντάμε τα ερείπια από το μονότοξο γεφύρι 
που παρασύρθηκε από το νερό σε πρόσφατες πλημμύρες. 
Ακολουθώντας την ίδια πορεία, συναντάμε μικρά μονότοξα γεφύρια 
στο 8ο, 11ο, 20ο χιλιόμετρο προς τη Σταυρούπολη. 
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Γεφύρια ποταμού Κομψάτου  
Στον ποταμό Κομψάτο, συναντάμε αρκετές γέφυρες, που 
εντυπωσιάζουν με την αρχιτεκτονική τους τελειότητα. Αρχίζοντας από 
τις Θέρμες συναντάμε σε λίγο τη μεγάλη γέφυρα της Μέδουσας και 
μία ακόμη συνεχίζοντας το χωματόδρομο προς Κοττάνη. Αν 
ακολουθήσουμε το μονοπάτι προς Κούνδουρο και Τσαλαπετεινό θα 
οδηγηθούμε, μετά από πεζοπορία δύο ωρών σε μία επιβλητική 
γέφυρα με μία κεντρική αψίδα και μικρότερα τόξα στις άκρες. Στην 
περιοχή Σατρών υπάρχουν τέσσερεις ακόμα γέφυρες: μία νεώτερη 
κατασκευή του αιώνα μας, λίγο έξω από το χωριό, μία παλιά γεφύρα 
μέσα στις Σάτρες, μία αρκετά ψηλή στο χωματόδρομο που οδηγεί 
προς τον οικισμό Ακραίος και μία μικρή στο δρόμο προς το χωριό 
Τέμενος. Η σημαντικότερη γέφυρα του Κομψάτου, βέβαια, είναι η 
βυζαντινή γέφυρα του Ίασμου στην γειτονική περιοχή του Ν. 
Ροδόπης, πραγματικό στολίδι για όλη τη Θράκη. 
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Μακεδονία 
Tα παλιά πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Μακεδονίας, αποτελούν 
μνημεία της λαϊκής αρχιτεκτονικής και της ιστορίας μας και 
συμπληρώνουν την ομορφιά του τοπίου σε γνωστές και άγνωστες 
γωνιές της Μακεδόνικής γής. Σώζονται  122, συνολικά, πέτρινα 
γεφύρια στη  Μακεδονία.  

Νομός Κοζάνης  

Το γεφύρι στο Κριμήνι 

Το γεφύρι στο Κριμήνι κτίστηκε το 1802 με έξοδα του κ. 
Παπαστέργιου, ιερέα του Κριμηνίου. Συνέδεε το Κριμήνι και το 
Ροδοχώρι με το Τσοτύλι, κάτι που εξακολουθεί να κάνει και σήμερα, 
αφού διέρχεται από πάνω του η επαρχιακή οδός. Αρχικά είχε μήκος 
45 m και αποτελούνταν από πέντε διαδοχικά σε μέγεθος τόξα, μέχρι 
που ανατινάχτηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1947. Το πλάτος του παλιού 
οδοστρώματος ήταν 2,70m. Πλέον είναι 3,70m διότι η τσιμεντένια 
πλάκα που κάλυψε το γεφύρι, προεξέχει και από τις δύο όψεις του. 
Στο γεφύρι προστέθηκαν (προπολεμικά) σιδερένια κάγκελα, ενώ το 
επίχρισμα με τσιμεντοκονίαμα, στις δυο πλευρές του, αύξησε την 
αντοχή του στη φθορά αλλά ταυτόχρονα κάλυψε σχεδόν την αρχική 
λιθοδομή.Υπάρχουν μαρτυρίες ότι το γεφύρι κτίστηκε από τον 
πρωτομάστορα Κάλφα Βράγγα, ελέγχονται όμως ως ανακριβείς. 
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Το γεφύρι της Σβολιανής 

Ένα από τα ομορφότερα και εντυπωσιακότερα από άποψη στατικής 
πέτρινα γεφύρια της Ελλάδας είναι το γεφύρι της Σβόλιανης, μόλις 
1,5 χιλιόμετρο νότια της Αγ. Σωτήρας. Το δίτοξο γεφύρι χτίστηκε το 

έτος 1851, αφού είχε 
προηγηθεί κοντά 
στην ίδια τοποθεσία 
το χτίσιμο ενός 
νερόμυλου. Ένα 
πολύ μεγάλο τόξο 
πατάει σε ψηλό 

βράχο, 
δημιουργώντας την 
αίσθηση ότι είναι 
φυσική συνέχειά του 
και μαζί με ένα 
μικρότερο δίνουν 

απότομη κλίση στο γεφύρι. Το μέγιστο ύψος του φθάνει τα 8,5 και το 
μήκος του τα 26 μέτρα. Ένωνε τους κατοίκους της Αγ. Σωτήρας με το 
Δίλοφο, το Δασύλλιο και τη Χρυσαυγή, αλλά και με την περιοχή της 
Τσούκας όπου είχαν τους κήπους και τα δέντρα τους.Στην είσοδό του 
συνδέεται με παλιό καλντερίμι, το οποίο με νέες προσθήκες 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι το χωριό. Το τοπίο γύρω από το 
γεφύρι συμπληρώνουν μοναδικά δύο πανύψηλες λεύκες σαν πιστοί 
φρουροί που το προστατεύουν αιώνια. 
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Το γεφύρι του Ντέρη 

Το δίτοξο γεφύρι του Ντέρη είναι το 
πρώτο πέτρινο τοξωτό γεφύρι που 
συναντά το ποτάμι του Πραμόριτσα από 
το ξεκίνημά του. Παλαιότερα συνέδεε τον 
Πεντάλοφο με το Τσοτύλι και την Αγία 
Σωτήρα (Σβόλιανη). Δυστυχώς δεν 
σώζονται η χρονολογία της κτίσης του, 
ούτε τα ονόματα του χορηγού και του 
πρωτομάστορα. Την ονομασία του την 
οφείλει σε κάποιο Πενταλοφίτη «Ντέρη» 
που διατηρούσε νερόμυλο σε μικρή 
απόσταση από το γεφύρι. Στη δεκαετία 
του 1960 σε μια πλημμύρα του ποταμού, 
παρασύρθηκε και έπεσε το μικρότερό του 
τόξο. Το γεφύρι του Ντέρη που 
ανακαινίστηκε το 2006 βρίσκεται πάνω 
στο μονοπάτι ΄΄Ταξίδι του Πραμόριτσα΄΄. 
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Τα γεφύρια του Βυθού 

Το γεφύρι της Λένως 

Στο Βυθό σώζονται τρία μικρά πανέμορφα πέτρινα γεφυράκια. Το 
πρώτο ονομάζεται ‘‘το γεφύρι της Λένως’’ και παλιότερα ένωνε τους 

κατοίκους του 
επάνω και του 
κάτω μαχαλά 
μέσω του 
καστανόδασους με 
το όνομα ‘‘Σιούτς’’. 
Σήμερα αποτελεί 
τμήμα του μεγάλου 
μονοπατιού ‘‘Το 
Ταξίδι του 

Ποταμού 
Πραμόριτσα’’ που 
ξεκινάει από το 
Μοναστήρι και 
καταλήγει στα 

πέτρινα γεφύρια της Μόρφης. Βρίσκεται στο ρέμα ακριβώς μετά το 
τέρμα του επάνω Βυθού.  

Το γεφυράκι του Κουκουτσίλη 

Το δεύτερο γεφύρι 
είναι λίγο μεγαλύτερο 
και βρίσκεται στον 
κάτω Βυθό, 
κατηφορίζοντας από 
το πηγάδι ‘‘Μπνάρι’’. 
Ενώνει τις δύο όχθες 
του ρέματος του 
Καραουλιού, το οποίο 
συχνά κατά το 
χειμώνα και την 
άνοιξη γίνεται αρκετά 
ορμητικό. Το όνομά 
του είναι το ‘‘γεφυράκι 
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του Κουκουτσίλη’’, λόγω του ιδιοκτήτη της διπλανής κατοικίας. 
Εξυπηρετούσε κυρίως τους κατοίκους του επάνω Βυθού που 
μετακινούνταν προς τον Πεντάλοφο, στα πηγάδια και στους κήπους 
που διατηρούσαν κοντά στο ρέμα.  

Στον κάτω Βυθό επίσης, στο διπλανό ρέμα βρίσκεται το μεγαλύτερο 
από τα τρία γεφύρια, το οποίο εξυπηρετούσε κι αυτό τις καθημερινές 
μετακινήσεις από και προς τον Πεντάλοφο. Η κοίτη του ρέματος που 
κατεβαίνει από το καστανόδασος ‘‘Σιούτς’’ είναι πιο πλατιά, λόγω του 
πιο χαλαρού εδάφους, με αποτέλεσμα και η καμάρα του γεφυριού να 
είναι και μεγαλύτερη. 
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Το γεφύρι Ζντρουγκογέφυρο 

Σε ένα σημείο όπου το ποτάμι κινούταν απότομα ανάμεσα σε 
απόκρημνους βράχους βρίσκεται το πανέμορφο γεφυράκι του Βυθού, 
το Ζντρουγκογέφυρο, επάνω στο μονοπάτι που ένωνε το χωριό με 
τον Αυγερινό και την Αγία Σωτήρα. Σήμερα είναι καλυμμένο από τα 
νερά της τεχνητής λίμνης του Πραμόριτσα, θυσιασμένο για το κοινό 
καλό και την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής 
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Νομός Καστοριάς 
Τα πέτρινα γεφύρια της Καστοριάς αποτελούν μερικά από τα 
γραφικότερα αξιοθέατα της περιοχής. Οι μονότοξες κατασκευές, 
αριστουργηματικές εκφάνσεις της παραδοσιακής τοπικής 
αρχιτεκτονικής, ενώνουν τις όχθες του Αλιάκμονα και των 
παραποτάμων του, αποτελώντας μερικά από τα σημαντικότερα 
περάσματα των προηγούμενων αιώνων. Αναζητήστε τα γεφύρια της 
Ζούζουλης, του Κουτσιουμπλή, της Κορομηλιάς, της Παλιάς Κοτύλης 
και εκείνο στο Μπερίκι. 

Το γεφύρι του Σταυροπόταμου 
Το γεφύρι του 
Σταυροποτάμου είναι 
χτισμένο περίπου το 1880 
στον Σταυροπόταμο 
ποταμό, παραπόταμο του 
Βενέτικου. Έχει τέσσερις 
μεγάλες ημικυκλικές άνισες 
καμάρες, με ανακουφιστικό 
άνοιγμα στο δεύτερο 
μεσόβαθρο και δύο κύρια 

τόξα. Το μήκος του φτάνει τα 48μ., το πλάτος τα 3,70μ. και το 
άνοιγμα της μεγαλύτερης καμάρας του είναι 6,90μ. 

Νομός Γρεβενών 
Στο νομό Γρεβενών υπάρχουν 19 τέτοια γεφύρια, διάσπαρτα σε 
διάφορα σημεία. Τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά βρίσκονται 
ανατολικά του όρους Όρλιακα, ενώνοντας τις όχθες του ποταμού 
Βενέτικου και των παραποτάμων του. Πρόκειται για τα γεφύρια του 
Ζιάκα, του Κατσούγιαννη, της Λιάτιστας και της Πορτίτσας, στη 
διαδρομή από τα χωριά Ζιάκας μέχρι Σπήλαιο, καθώς και για τα 
γεφύρια του Σπανού, του Σταυροπόταμου, του Αζίζ Αγά, και το 
γεφύρι στα Καγκέλια, που βρίσκονται στην παλιά διαδρομή από το 
χωριό Κοσμάτι μέχρι το χωριό Τρίκωμο. Τα εντυπωσιακότερα από 
αυτά είναι του Αζίζ Αγά και της Πορτίτσας. 
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Το γεφύρι του Ζιάκα 

Τρια χιλιόμετρα πριν 
από την κοινότητα του 
Ζιάκα (Τίστα) στα 
Γρεβενά, πατρίδα του 
θρυλικού ήρωα 
Θεόδωρου Ζιάκα, 
βρίσκεται το ομώνυμο 
γεφύρι γνωστό και ως 

Τουρκογέφυρο. 
Χτίστηκε επί 
Τουρκοκρατίας πριν 
από το 1885. Είναι 

δίτοξο με σαφώς μεγαλύτερη την δυτική καμάρα, που φτάνει σε ύψος 
τα 7,50 μ. Το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι περίπου 41 μ. και το 
πλάτος 3,10 μ. Από το γεφύρι περνά ο Βελονιάς ποταμός, 
παραπόταμος του Βενέτικου, που πηγάζει από τις περιοχές 
Δοτσικού, Προσβόρου και Αλατόπετρας. Ο δρόμος που πέρναγε 
πάνω από το γεφύρι ονομαζόταν «Βασιλική Στράτα» και αποτελούσε 
την εμπορική δίοδο προς τη Θεσσαλία. Σύμφωνα με την παράδοση 
κοντά στο γεφύρι έγινε η μάχη μεταξύ του Γιαννούλα Ζιάκα, αδερφού 
του Θεόδωρου, με τους Τούρκους. 

Το γεφύρι του 
Παπατάκη 

Το λιγότερο γνωστό 
από τα πέτρινα 
γεφύρια των 
Γρεβενών, είναι το 
γεφύρι του 
Παπατάκη. Βρίσκεται 
πολύ κοντά στο 
δρόμο που συνδέει 
το χωριό Κυπαρίσσι 
με αυτό του Αγίου 

Κοσμά. Χτίστηκε γύρω στα 1920, για να γεφυρώσει τα ορμητικά νερά 
τοπικού ρέματος που καταλήγει στον Πραμόριτσα ποταμό. Διαθέτει 
ένα χαμηλό τόξο, χωμένο στη γη, που διακρίνεται με δυσκολία. Η 
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καμάρα που σώζεται είναι τμήμα γέφυρας που έχει καταστραφεί. Η 
υπόλοιπη γέφυρα ήταν κατασκευασμένη από ξύλο.  

Το γεφύρι της Λιάτισας  

To γεφύρι της Λιάτισας γνωστό και ως του Κλέφτη, βρίσκεται 
ανατολικά του χωριού Σπηλαίου προς τα Γρεβενά. Είναι ένα μικρό 
μονότοξο γεφύρι μήκους μόλις λίγων μέτρων, που συνδέει τις 
απότομες και βραχώδεις (στη συγκεκριμένη περιοχή) όχθες του 
Βενέτικου. Η ονομασία "της Λιάτισας" παραπέμπει ή στη "λιάσα" 
δηλαδή ξύλινο γεφύρι, ή στο αλβανικό "λιάτισα" δηλαδή φουντουκιά, 
δέντρο που αφθονεί στην περιοχή. Η άλλη ονομασία "του κλέφτη" 
παραπέμπει στο θρύλο που θέλει 

έναν κλέφτη ο οποίος καταδιωκόμενος από τους Τούρκους μόλις 
έφτασε στο στενό φαράγγι πήδηξε απέναντι, κάνοντας τάμα το 
χτίσιμο του γεφυριού. Σώθηκε και κράτησε το λόγο του. Το πότε 
ακριβώς χτίστηκε είναι άγνωστο, πιθανότατα πριν τα μέσα του 19ου 
αιώνα.  

Το γεφύρι της 
Πραμόριτσας 

Το γεφύρι της 
Πραμόριτσας 

βρίσκεται στα όρια 
των νομών 
Γρεβενών (όπου και 
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ανήκει) και Κοζάνης, στον ποταμό Πραμόριτσα, παραπόταμο του 
Αλιάκμονα, μεταξύ των χωριών Κληματάκι και Ανθοχώρι. Το γεφύρι 
είναι τετράτοξο, με κύριο τόξο το βόρειο, ελεύθερου ανοίγματος 15μ 
και ύψους 9μ και με συνολικό μήκος που αγγίζει τα 49μ. Προφορική 
παράδοση τοποθετεί χρονικά την αρχική κατασκευή του γεφυριού 
περίπου στα 1870 με 1880, αν και από μελετητές διατυπώνεται η 
άποψη πως κατασκευάστηκε πριν τα μέσα του 19ου αιώνα.  

Το γεφύρι του Αζιζ-Αγά 

Κοντά στο χωριό Τρίκωμο του 
νομού Γρεβενών, στους 
ανατολικούς πρόποδες της 
Πίνδου, βρίσκεται το γεφύρι του 

Αζίζ-Αγά. Είναι τρίτοξο, με το μεγαλύτερο σε άνοιγμα τόξο από τα 
σωζόμενα γεφύρια της Μακεδονίας, που φθάνει τα 15 μέτρα και 
συνολικό μήκος τα 70 μέτρα. Κτίστηκε επί τουρκοκρατίας το 1727, 
αφού πρώτα κατέρρευσε δύο φορές και χρηματοδοτήθηκε από τον 
Αζίζ-Αγά. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας διευκόλυνε το πέρασμα των 
τοπικών εμπόρων που μετέφεραν λάδι και σιτάρι, αλλά και των 
καραβανιών των ξενιτεμένων που έφευγαν για την ανατολική 
Ευρώπη. Παλαιότερα, κάτω από την κεντρική κάμαρα υπήρχε 
κρεμασμένο κουδούνι που ειδοποιούσε τους διαβάτες, για τον 
κίνδυνο όταν φυσούσε δυνατός άνεμος.  
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Το γεφύρι του Καγκέλια  

Στη νότια πλευρά του χωριού Τρικώμου στα Γρεβενά και σε 
απόσταση 1 χλµ. από το δρόµο προς το Μοναχίτι, βρίσκεται το 
πέτρινο γεφύρι του 
Τρικώμου ή αλλιώς 
Καγκέλια. 
Γεφυρώνει το 
Βενέτικο ποταμό 
και παλιότερα 
εξυπηρετούσε τη 
μετακίνηση των 
κατοίκων του 
Μοναχιτίου και του 
Μικρολίβαδου 
προς τα Γρεβενά.  
Είναι δίτοξο με 
συνολικό μήκος 
40,50 μ., πλάτος 
2,80 μ. και ύψος 10,30 μ. Χτίστηκε από τον πρωτομάστορα Στέργιο 
Λάζο από το μαστοροχώρι Αγ. Κοσμάς Γρεβενών, σε χρονολογία 
που δεν είναι γνωστή. Η δεύτερη μικρότερη καμάρα του έπεσε γύρω 
στα 1914 και επισκευάστηκε με έξοδα του τσέλιγκα Τασιούλα 
Αναγνώστου Αποστολίδη από το Τρίκωμο. Το 1989 έγινε επισκευή 
του με... μπετόν. Ονομάστηκε "γεφύρι του Καγκέλια", από το 
τοπωνύμιο "Καγκέλια" που αναφέρεται στην οφιοειδή ανέλιξη του 
παλιού μονοπατιού, μετά το γεφύρι προς το Μοναχίτι και 
φημολογείται ότι είναι προγενέστερο απ’ αυτό του Αζίζ Αγά.  

 Το γεφύρι του Ματσαγάνη 

Tο γεφύρι του Ματσαγάνη βρίσκεται στο 
δρόμο Γρεβενών - Κρανιάς, λίγο πριν το 
χωριό. Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι, 
που γεφυρώνει ρέμα κοντά στις πηγές του 
Βενέτικου ποταμού. Έχει μήκος 16μ., 
πλάτος 2,50μ., και ύψος 5,50μ. Το άνοιγμα 
του τόξου του φτάνει τα 9μ. Τα πλαϊνά του 
στηθαία και τo δάπεδό του έχουν 
(δυστυχώς) τσιμεντωθεί και αποτελούν 
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παραφωνία στο αρμονικό του σύνολο. Μονάχα η κατάντι ( σύμφωνα 
με την κατεύθυνση του ρου του ποταμού ) όψη του παραμένει σώα. 
Χτίστηκε γύρω στα 1850.  

Το γεφύρι του Σπανού  
H γέφυρα του Σπανού βρίσκεται πλάι στον επαρχιακό δρόμο 
Γρεβενών – Κρανιάς. Είναι χτισμένη πάνω στην κοίτη του ποταμού 
Βενέτικου και πάνω στα ερείπια διπλής γέφυρας που είχε κτιστεί από 
το σουλτάνο Βαγιαζίτ. Κατασκευάστηκε το 1846 και η κατασκευή της 
χρηματοδοτήθηκε από τον Μουσταφά Αγά ή Σπανό – το όνομα του 
οποίου και φέρει – ενώ βρίσκεται πάνω στον παλιό δρόμο που ένωνε 
τη Μακεδονία με την Ήπειρο. 

Το γεφύρι της Πορτίτσας 

Το γεφύρι αυτό της Μακεδονίας βρίσκεται 
στο νόμο Γρεβενών και απέχει από την 
ομώνυμη πρωτεύουσα 45 χιλιόμετρα. 
Σημείο προσέγγισης είναι το ορεινό χωριό 
Σπήλαιο. Ανάμεσα στη μια και μοναδική 
πέτρινη καμάρα του, κυλά τα πρώτα του 
νερά ο Βενέτικος, παραπόταμος του 
Αλιάκμονα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος 
σε μήκος Ελληνικός ποταμός (μήκος 297 
χιλιόμετρα). Η ευχάριστη αγκαλιά της 
κοιλάδας Κανάβι με τα νερά του ορεινού 
ρέματος να κυλούν νωχελικά ανάμεσα σε 
κροκάλες και πλατάνια, ημερεύει τη 
σκληρότητα της ορεινής γης. Στο βάθος 
το βράχινο φράγμα που σχηματίζουν σαν 

συμπληγάδες οι δυο αντικριστοί κάθετοι βράχοι, εμποδίζει 
αποφασιστικά το άπλωμα του μικρού οροπεδίου. Μπροστά από το 
στενόμακρο στόμιο του φαραγγιού που χάσκει σαν πόρτα που 
ξεχάστηκε ανοικτή, το πέτρινο γεφύρι της Πορτίτσας δρασκελίζει το 
ποτάμι δίνοντας, από το 1830 έως σήμερα, διέξοδο στην επικοινωνία 
των ντόπιων ανάμεσα στο Σπήλαιο και το Μοναχίτι.   
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Ήπειρος 
Νομός Ιωαννίνων 

Το γεφύρι της Πλάκας 

Το γεφύρι της Πλάκας είναι το μεγαλύτερο πέτρινο μονότοξο γεφύρι 
στην Ελλάδα και πιθανόν σε όλα τα Βαλκάνια. Έχει τόξο ανοίγματος 
40 μ. και ύψος περίπου 20 μ. Χτίστηκε και έπεσε δυο φορές, το 1860 
και το 1863. Το 1863 μάλιστα έπεσε την ημέρα των εγκαινίων του. 
Τελικά ξαναχτίστηκε το 1866 με πρωτομάστορα τον Κώστα Μπέκα 
από την Πράμαντα. Χτίστηκε σε τρεις μήνες και κινδύνεψε όταν λόγω 
νεροποντής αναγκάστηκαν οι μαστόροι να βγάλουν τις σκαλωσιές 
νωρίτερα από ότι έπρεπε (για να μη παρασυρθεί) 'Eτσι προέκυψε μια 
ελαφριά απόκλιση στο γεφύρι, χωρίς άλλες συνέπειες. Κατά την 
διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου το γεφύρι βομβαρδίστηκε από 
τους Γερμανούς, αλλά άντεξε και επισκευάστηκε. Γεφυρώνει τον 
Αραχθο ποταμό και βρίσκεται στα σύνορα των νομών Αρτας και 
Ιωαννίνων, κοντά στο συνοικισμό Πλάκας Ραφταναίων λίγο μετά το 
Καλέντζι. Το χρονικό διάστημα 1881-1913 ο Άραχθος αποτελούσε το 
σύνορο Ελλάδας Τουρκίας και υπήρχε στην αριστερή πλευρά της 
κοίτης, σε απόσταση 300 μέτρα από το γεφύρι, φυλάκιο του 
Ελληνικού στρατού, χάνι και υποτελωνείο. Σήμερα το γεφύρι της 
Πλάκας κινδυνεύει άμεσα από το σχεδιαζόμενο φράγμα του Αγ. 
Νικολάου στον Άραχθο. 

Το γεφύρι του Κλειδωνιάς 

Το γεφύρι της 
Κλειδωνιάς, είναι ένα 
μονότοξο γεφύρι 
χτισμένο εκεί που 
τελειώνει η χαράδρα 
του Βίκου και αρχίζει ο 
κάμπος της 
“Γλιδονιάβιστας”, λίγο 
έξω από το χωριό 
Κλειδωνιά Ιωαννίνων.  
Κτίστηκε το 1853 



 

 ~ 58 ~ 

κοστίζοντας 37.000 γρόσια. Σαν χορηγός του αναφέρεται η Μπαλκίζ 
Χανούμ του Μαλήκ Πασά και θεωρείται άριστης κατασκευής. Μέχρι 
τότε είχαν προηγηθεί αποτυχημένες προσπάθειες γεφύρωσης του 
Βοϊδομάτη στο ίδιο σημείο. Έχει μια καμάρα, κάπως μακρόστενη, 
μικρής κλίσης γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη κατασκευαστική 
δυσκολία. Μέσω του γεφυριού αυτού επικοινωνούσε η Κόνιτσα με το 
δυτικό Ζαγόρι. Η ονομασία “Κλειδονιάβιστα” οφείλεται σ' ένα χωριό – 
εγκαταλελειμμένο σήμερα- που βρισκόταν πάνω στο βουνό. Λέγεται 
και γεφύρι του “Βοϊδομάτη”, λόγω του ποταμού που γεφυρώνει. Το 
γεφύρι είναι γνωστό και εξαιτίας ενός τραγικού περιστατικού που 
συνέβη εκεί μεταξύ των οικογενειών Γεραίνη και Σταμάτη. Πάνω στο 
γεφύρι κατά τη διάρκεια της γαμήλιας πομπής των οικογενειών από 
τον Άγιο Μηνά, έγινε για λόγους τιμής συμπλοκή, η οποία στοίχησε τη 
ζωή του νιόπαντρου ζευγαριού και κάποιων συγγενών της νύφης. 

Το γεφύρι του Τσίπιανης 

To γεφύρι της Τσίπιανης κτίστηκε το 1875 με χρήματα του Αναστάση 
Πασπαλιάρη και 
κατοίκων του 
Γρεβενιτίου 
Ιωαννίνων, πάνω 
από τον ποταμό 
Βάρδα. Για την 
κατασκευή του 
δαπανήθηκαν 
συνολικά 1040 
τούρκικες λίρες. 
Έχει μία μεγάλη 
καμάρα με 
οξυκόρυφο 
κλείδωμα και δυο ψευδοκαμάρες στην αριστερή πλευρά, γεγονός που 
του προσδίδει μια ιδιόμορφη όψη. Είναι το δεύτερο γεφύρι που 
συναντάμε στην είσοδό μας στο Ανατολικό Ζαγόρι και βρίσκεται λίγο 
πριν το χωριό Τρίστενο Ιωαννίνων. Bρίσκεται σε πολύ καλή 
κατάσταση. 
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Το γεφύρι της Κόνιτσας 

Στην είσοδο της κωμόπολης της Κόνιτσας, γεφυρώνοντας τον Αώο 
ποταμό, στέκει το πέτρινο γεφύρι της πόλης. Είναι ένα από τα 
γνωστότερα και μεγαλύτερα γεφύρια της Ηπείρου όπως και όλης της 
Ελλάδας.  Χτίστηκε το 1870 στο σημείο που παλιότερα βρισκόταν ένα 
ξύλινο γεφύρι, από τον γνωστό πρωτομάστορα Ζιώγα Φρόντζο και 
μαστόρους της Πυρσόγιαννης και των γύρω χωριών. Έχει ένα μεγάλο 
τόξο με ανοιγμα 35,60 μ. και ύψος 19,25 μ. Για την ασφάλεια των 
διαβατών είχε τοποθετηθεί κάτω από το γεφύρι μια καμπάνα, η οποία 
χτυπούσε όταν φυσούσε δυνατός αέρας, προειδοποιώντας για τον 
κίνδυνο. Το 1975 επανατοποθετήθηκε νέο καμπανάκι.Είναι άριστης 
κατασκευής, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι άντεξε όταν το 
1913 οι Τούρκοι προσπάθησαν να το ανατινάξουν.  
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Το γεφύρι της Πηγής  

Στο χωριό Πηγή (Πεκλάρι) λίγα χιλιόμετρα από την Κόνιτσα προς τα 
χωριά της Λάκκας, συναντάμε το πέτρινο γεφύρι του οικισμού. Είναι 
χτισμένο κοντά στις πηγές του ποταμού Ντοπολίτσα στα νότια όρια 
του οικισμού, δίπλα στον Αη Νικόλα και πάνω στo παλιό μονοπάτι 
που οδηγούσε στην Κόνιτσα. Το γεφύρι χτίστηκε το 1903 με έξοδα 
του Γ. Καραγιάννη και πρωτομάστορα τον Φώτη Βράνηστα  

Το γεφύρι της Τοπολίτσας 

Βγαίνοντας από τη 
πόλη της Κόνιτσας 
ακολουθώντας το 
δρόμο προς 
Κοζάνη, λίγο πριν 
τη διασταύρωση 
με την Εθνική οδό 
στη θέση 

Μπούση, 
συναντάμε το 
γεφύρι της 
Τοπολίτσας ή 

Ντοπολίτσας. 
Είναι μονότοξο, 

κτισμένο πάνω στον ομώνυμο χείμαρρο που καταλήγει στον Αώο. Η 
κατασκευή του έγινε με δαπάνη του Γιώργου Καραγιάννη από το 
χωριό Πηγή κάπου μεταξύ το 1904 με 1906. Ο μάστορας που 
ασχολήθηκε με την κατασκευή του φαίνεται να είναι ο Γιάννης Πέτρου 
Τσίπας από την Πυρσόγιαννη. Έχει άνοιγμα τόξου 12,3 μ. και ύψος 
σχεδόν 5μ, ενώ και στις δυο πλευρές του καταστρώματος είναι 
κτισμένο χαμηλό στηθαίο. 
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Περιοχή του Ζαγόρι  
Τα περισσότερα γεφύρια στα Ζαγοροχώρια, κατασκευάστηκαν την 

περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, εξαιτίας 
της ανάγκης επικοινωνίας 
των χωριών -κυρίως των 
ορεινών- μια και οι 
κάτοικοι είχαν 
αποτραβηχτεί σε δύσβατα 
μέρη για να αποφύγουν 
την τουρκική κατοχή. Η 
ποιότητα κατασκευής τους 
ήταν τόσο περίτεχνη και 
σταθερή, που αρκετά από 
αυτά χρησιμοποιούνται 

ακόμη και σήμερα. Η ονομασία των γεφυριών δινόταν, συνήθως, από 
εκείνον που δώριζε τα χρήματα για την κατασκευή τους. Μερικές 
φορές συναντάμε δύο και τρία ονόματα σε ένα γεφύρι, αφού υπήρχαν 
χορηγοί και για τη συντήρηση των γεφυριών ή την ανακατασκευή 
τους. Τα μονότοξα γεφύρια τα κατασκεύαζαν σε μέρη που οι όχθες 
των ποταμών δεν είχαν μεγάλη απόσταση και το έδαφος ήταν 
σταθερό. Τα πολύτοξα τα κατασκεύαζαν όταν στα σημεία που ήθελαν 
να γεφυρώσουν, η απόσταση ήταν σχετικά μεγάλη ή το έδαφος δεν 
ήταν κατάλληλο για την στερέωσή τους. Σε ορισμένα από αυτά τα 
θεμέλια ήταν μέσα στο ποτάμι. 

Το γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό 
Το γεφύρι του Πλακίδα ή 
Καλογερικό βρίσκεται 
κοντά στα χωριά Κήποι και 
Κουκούλι, στο Κεντρικό 
Ζαγόρι. Χτίστηκε το 1814 
και ανήκει στα σπάνια 
τρίτοξα γεφύρια, γεγονός 
στο οποίο οφείλεται και η 
ιδιαίτερη φήμη του. 
Σπουδαιότερα στοιχεία του 
είναι τα οδοντωτά του 
περβάζια και η αρμονική 
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διάταξη των τριών τόξων του που, όπως λένε, το κάνουν να μοιάζει 
με κινούμενη κάμπια. Αρχικά το γεφύρι ήταν ξύλινο, με χορηγία, 
όμως, του ηγούμενου του μοναστηριού των Κήπων Σεραφείμ 
μετατράπηκε σε πέτρινο και πήρε την ονομασία «Καλογερικό». Μετά 
το 1865 ονομάστηκε και «Γεφύρι του Πλακίδα» εξαιτίας της επισκευής 
του από τον Αλέξη Πλακίδα, γεγονός που αναφέρεται και σε σχετική 
επιγραφή. Το γεφύρι εξυπηρετούσε τους κατοίκους των δύο χωριών 
στις μετακινήσεις και τις αγροτικές εργασίες τους. 

Το γεφύρι του Νούτσου ή Κόκορου 
Το γεφύρι του Νούτσου ή Κόκορου με τη μοναδική καμάρα του 
βρίσκεται μεταξύ των χωριών 
Κουκούλι, Δίλοφο και Κήποι στο 
Κεντρικό Ζαγόρι. Πρωτοχτίστηκε το 
1750 με χρήματα του Νούτσου 
Κοντοδήμου, αλλά πολλές φορές 
χρειάστηκε να επισκευασθεί ή και να 
χτιστεί από την αρχή. Στη συντήρηση 
ή την ανακατασκευή του συμμετείχαν 
πολλοί, ανάμεσα στους οποίους ο 
μυλωνάς Γρηγόρης Κόκκορης από 
τον οποίο πήρε το ένα από τα δύο 
ονόματά του. Το πέτρινο αυτό γεφύρι 
αν και πολύ παλιό, σώζεται σε καλή 
κατάσταση. 
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Το γεφύρι Μύλου 
Το γεφύρι του Μύλου 
βρίσκεται ακριβώς 
στην έξοδο της 
κοινότητας των 
Κήπων Ζαγορίου 
προς τους Νεγάδες, 
λίγο χαμηλότερα από 
το επίπεδο του 
δρόμου στα δεξιά. 
Πήρε το όνομά του 
από τον μύλο που 
υπάρχει δίπλα. 
Κτίστηκε το 1748 πάνω από το Μπαγιώτικο ρέμα και είναι τρίτοξο 
αποτελούμενο από δύο μεγάλες, άνισες, καμάρες και μια 
ψευδοκαμάρα. Η μεσαία έχει άνοιγμα 9,60 μ. και ύψος 5,10 μ. Το 
κατάστρωμα ακολουθεί τη γραμμή των τόξων. Ανάμεσα στα δύο τόξα 
υπάρχει εντοιχισμένη μαύρη πέτρα που φέρει επιγραφή γραμμένη, 
«βουστροφηδόν», δηλαδή γραμμένη κατά τη φορά της πορείας που 
ακολουθούν τα βόδια όταν οργώσουν. Από το γεφύρι αυτό ρίχνουν το 
Σταυρό προς αγιασμό των νερών, στη γιορτή των Θεοφανείων. 

Το γεφύρι Καμπέρ Αγά  
 Το γεφύρι Καμπέρ Αγά βρίσκεται 
κοντά στο χωριό Μηλιωτάδες του 
Ανατολικού Ζαγορίου, στη 
συμβολή των ποταμών Βάρδα 
και Ζαγορίτικου. Είναι ένα πολύ 
χαμηλό μονότοξο γεφύρι με δύο 
ψευτοκαμάρες στα δεξιά και τα 
αριστερά του. Πήρε το όνομά του 
από τον Καμπέρ Αγά, ο οποίος 

χρηματοδότησε την κατασκευή του. Το πέτρινο αυτό γεφύρι είναι 
πολύ γνωστό για την ιδιαίτερη, μοναδική αρχιτεκτονική του. 
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Το γεφύρι Θεογέφυρο 
Μετά τη Ζίτσα, κοντά στο 
χωριό Λίθινο, ο Καλαμάς 
έκανε το θαύμα του. 
Σκάλισε με τα άγρια νερά 
του τον μεγάλο βράχο και 
παρουσίασε το παράξενο 
δημιούργημα «Το 
Θεογέφυρο» που επί 
αιώνες διευκόλυνε το 
πέρασμα του ποταμού μια 
και αυτός με τα πολλά νερά 
του δεν επέτρεπε αλλού τη 
διάβαση. Δεν ξέρω, αλλά 
ούτε σκέψεις δεν μπορεί να 
έχει κάποιος μπροστά σ' 
αυτό το θέαμα. Το 
Θεογέφυρο είναι 
εντυπωσιακό. Ένα φυσικό 
γεφύρι, ή ένα θαύμα της 

φύσης;  Ότι και να είναι ή καλύτερα όπως θέλει να το δει κανείς δεν 
έχει τόσο σημασία. Είναι από τα σημεία της γης που αν δεν βρεθείς 
εκεί δεν μπορείς να ξέρεις, σχεδόν ούτε καν μπορείς να φανταστείς 
την εικόνα με την οποία θέλεις να το κρατήσεις μέσα σου. Έχει μήκος 
περίπου 45 μέτρα, πλάτος 3-4 μέτρα και βρίσκεται 20 περίπου μέτρα 
πιο ψηλά από τα νερά του ποταμού. Το σχήμα του όμοιο με αυτό 
που το ανθρώπινο χέρι έχει δώσει στα διάφορα πέτρινα γεφύρια. 
Τοξωτό. Με την διαφορά ότι η φύση, που πήρε την θέση του 
ανθρώπινου παράγοντα στην προκειμένη περίπτωση, δεν ήταν τόσο 
λεπτομερειακή. 
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Το γεφύρι της Βωβούσας  
 

Το γεφύρι της Βωβούσας είναι ένα μεγάλο 
μονότοξο πέτρινο γεφύρι στο Ανατολικό 
Ζαγόρι που συνδέει, μέχρι σήμερα, το χωριό 
Βωβούσα που εκτείνεται και στις δύο όχθες 
του ποταμού Αώου. Κτίστηκε το 1748 
καιείναι από τα πιο όμορφα γεφύρια της 
Ηπείρου. 

 

Το γεφύρι του Πόντικα 

Λίγο πριν την είσοδο της 
Βωβούσας, αριστερά από 
τη σιδερένια γέφυρα, 
βρίσκεται το γεφύρι του 
Ποντίκα. Είναι μονότοξο, 
χτισμένο σε υψόμετρο 
995μ και γεφυρώνει το 
Ασπρόρεμα (παλιά 
ονομασία Αρού ’λμπου), 
ένα χείμαρο που χύνεται 

στον Αώο ποταμό. Δεν είναι γνωστό πότε και από ποιόν 
κατασκευάστηκε. Παραπλεύρως του γεφυριού υπάρχει πετρόχτιστο 
εικόνισμα του Αγίου Σπυρίδωνα. 
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Το γεφύρι του <<Καπετάν Αρκούδα>> 

Το δεύτερο 
πέτρινο γεφύρι 
που συναντάμε 
πηγαίνοντας για 
το Κεντρικό 
Ζαγόρι, κοντά 
στο χωριό 
Δίλοφο, είναι 
αυτό του 

«Καπετάν 
Αρκούδα». Είναι 
μονότοξο με 
μήκος 8,50 μ. 
και ύψος 3,50 μ. 

και γεφυρώνει τον χείμαρρο Ξηροπόταμο. Κατασκευάστηκε το 1806 
και παλαιότερα ονομαζόταν «γεφύρι του Ξηροποτάμου» ή «γεφύρι 
του Εβραίου», επειδή την κατασκευή του την είχε χρηματοδοτήσει ο 
Εβραίος Σολομών Ματσίλης από Ιωάννινα (που είχε κινδυνεύσει σε 
αυτήν την περιοχή κατά τη διάρκεια μιας κακοκαιρίας) , διαθέτοντας 
το ποσό των 40 Ναπολεονίων. Το γεφύρι πήρε το σημερινό όνομά 
του όταν στις 6 Αυγούστου του 1906, ο Τουρκικός στρατός σκότωσε 
στο σημείο αυτό τον Σαμαρινιώτη μακεδονομάχο Γιώργο Λεπιντάτο, 
γνωστό και ως Αρκούδα.  Στην μία άκρη του γεφυριού υπάρχει ένα 
πέτρινο εικόνισμα ενώ παλαιότερα υπήρχε και νερόμυλος εκεί κοντά. 
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Το γεφύρι του Μίσιου 

Ένα από τα πλέον 
γνωστά γεφύρια του 
Ζαγορίου είναι αυτό 
του Μίσιου. Χτίστηκε 
το 1748 από τον 
Αλέξη Μίσιο, τοπικό 
άρχοντα από το 
Μονοδέντρι, από τον 
οποίο πήρε και το 
όνομά του. Το γεφύρι 
βρίσκεται στην 
κοιλάδα του 

Ξηροπόταμου, 
ανάμεσα στα χωριά 

Κουκούλι και Βίτσα και αποτελεί τμήμα της σκάλας της Βίτσας. Η 
πρόσβαση σε αυτό γίνεται εύκολα μέσω πλακόστρωτου μονοπατιού 
που ξεκινά λίγο πριν το Κουκούλι και καταλήγει στο γεφύρι μετά από 
15' περπάτημα. Το ιδιαίτερο, χαρακτηριστικό στοιχείο του γεφυριού 
του Μίσιου, είναι η ξαφνική στροφή του κορμού του, καθώς το μεγάλο 
του τόξο "ακουμπά" στο βράχο. Συντήρηση του γεφυριού έγινε το 
1938. Τότε αντικαταστάθηκαν και οι κλασσικές αρκάδες από ογκώδη 
παραπέτα. 

Το γεφύρι στον Άγιο Μηνά 

Το πρώτο πέτρινο 
γεφύρι που συναντά 
κανείς μπαίνοντας στο 
κεντρικό Ζαγόρι είναι 
αυτό στον Άγιο Μηνά. 
Βρίσκεται λίγο πριν τη 
στροφή για Δίλοφο, 
στα δεξιά, ενώ πήρε το 
όνομά του από το 
παρακείμενο ξωκκλήσι 
του Αγίου Μηνά. Είναι 

μονότοξο 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική όλων 
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των πέτρινων γεφυριών του Ζαγορίου. Δυστυχώς δεν διασώζονται 
στοιχεία για τους κτίστες και την χρονολογία κατασκευής του. 

 Η γέφυρα του Αγίου 

Κοντά στη στροφή για Νεγάδες στην περιοχή 
Νεγαδιώτικα Ριζιανά , στο κεντρικό Ζαγόρι, 
συναντάμε το γεφύρι στον άγιο. Γεφυρώνει το 
Μπαγιώτικο ρέμα και είναι άγνωστο πότε και από 
ποιούς έχει κατασκευαστεί. Κατά την τοπική 
παράδοση στο σημείο αυτό δίδαξε ο Κοσμάς ο 
Αιτωλός. To όνομα του γεφυριού παραπέμπει στο 
γεγονός αυτό. 

Το γεφύρι του Λαζαρίδη 
Ακριβώς στην είσοδο των Κήπων 
Ζαγορίου, στη θέση Καντήλα και σε 
υψόμετρο 745μ, βρίσκεται χτισμένο το 
γεφύρι του Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη. 
Κατασκευάστηκε το 1753 από τον 
Τόλη Κοντοδήμο, διερμηνέα της 
γαλλικής πρεσβείας στην Πόλη, στον 
οποίο οφείλει και το όνομά του. 
Ονομάζεται όμως και γεφύρι του 
Λαζαρίδη, από το δάσκαλο Κώστα 
Λαζαρίδη που καταγόταν από το 
Κουκούλι. Σύμφωνα όμως με άλλη 
μαρτυρία η δεύτερη ονομασία 
σχετίζεται με τον ιδιοκτήτη κάποιου 
μύλου που υπήρχε κοντά. Το γεφύρι 
γεφυρώνει τον ποταμό Βικάκη, ή Πάνω Βίκο, λίγο πριν αυτός ενωθεί 
με το Μπαγιώτικο ποτάμι, για να συνεχίσει πλέον ως Βίκος. Το ίδιο το 
γεφύρι αποτελεί μέρος της σκάλας, του γκαλντεριμιού δηλαδή, που 
ένωνε το Κουκούλι με τους Κήπους. Αποτελεί εξαίρετο δείγμα 
παραδοσιακής γεφυροποιίας κυρίως για τον τρόπο εναρμόνισής του 
με το περιβάλλον. Έχει μήκος 13,60μ, ύψος 4,20μ, ενώ δεν είναι 
γνωστοί οι μάστορες που το έχτισαν. 
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 Το γεφύρι του Ντούβλη 

Δίπλα στο δρόμο που συνδέει το χωριό 
Βοτονόσι Μετσόβου με το Ανθοχώρι, 
βρίσκεται το γεφύρι του Ντούβλη. 
Πιθανόν πήρε το όνομά του από τον 
Τούρκο χορηγό που χρηματοδότησε την 
κατασκευή του. Ήταν μέρος 
συγκροτήματος κτισμάτων, καθώς πιο 
κάτω υπήρχε χάνι και μύλος. Είναι 
τρίτοξο με το μεγάλο τόξο να έχει μήκος 
12,10μ και ύψος από το εσωράχιο μέχρι 
τη στάθμη της διαμόρφωσης του τόξου 
4,20μ. Το ολικό ύψος της γέφυρας είναι 
7,20μ. Τα μικρά τόξα, που μοιάζουν 
περισσότερο με ανακουφιστικά 
ανοίγματα, έχουν μήκος 1,40μ και 3,80μ 
ενώ τα εσωτερικά ύψη τους είναι 2,80μ 
και 1,00μ, αντίστοιχα. 

Το γεφύρι του Λάκκου 

Ανάμεσα στο Μικρό και το Μεγάλο Πάπιγκο, 
στη θέση Λάκκος, βρίσκεται το μονότοξο 
γεφύρι του "Λώλη" ή "Λάκκου". Κτίστηκε το 
1854 με σκοπό την ευκολότερη επικοινωνία 
των δύο οικισμών. Χορηγός στην κατασκευή 
του υπήρξε ο Αναστάσιος Λώλης. 

 

Νομός Άρτας 

Το γεφύρι της Άρτας 

 Βρίσκεται σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου νότια της Άρτας 
και γεφυρώνει τον Άραχθο ποταμό , εξυπηρετώντας βασικές οδικές 
ανάγκες της περιοχής . Κατά την περίοδο 1881- 1912, αποτέλεσε το 
σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και το Οθωμανικό κράτος . Έχει ολικό 
μήκος 142 μ . και πλάτος 3,75 μ . Είναι λιθόκτιστο και αποτελείται 
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από τέσσερα άνισα τόξα και πολλές μικρές ψευτοκαμάρες . 
Υπολογίζεται ότι χτίστηκε στην περίοδο 1602-1606 κατά την 
τουρκοκρατία ,στα συντρίμμια παλαιότερης γέφυρας . 
Χρηματοδοτήθηκε από τον Αρτινό παντοπώλη Γιάννη Θιακογιάννη – 
Γατοφάγο . Χρωστάει τη φήμη του στο ομώνυμο δημοτικό τραγούδι .   

 

Ζακύνθος 
Το γεφύρι του Αργασίου 

H γέφυρα του Αργασίου στη Ζάκυνθο είναι κτισμένη στις εκβολές του 
χειμάρου "Ποτάμι της Καμάρας" και σήμερα βρίσκεται μέσα στη 
θάλασσα, λίγα μέτρα από την παραλία. Αποτελούσε τμήμα της 
παραλιακής οδού η οποία σήμερα δεν υπάρχει λόγω της διάβρωσής 
της από τη θάλασσα. Ο παραλιακός αυτός δρόμος προϋπήρχε αυτού 
που σήμερα περνάει μέσα από τον οικισμό και ο οποίος έχει 
κατασκευαστεί από τους Άγγλους κατά την περίοδο 1814-64. Η 
γέφυρα είναι τρίτοξη με μήκος 12,86m, πλάτος 3,5m και ύψος 
μεγάλης καμάρας 1,8m.Το υλικό κατασκευής είναι πελεκητός 
πωρόλιθος, θυμίζοντας τον τρόπο δόμησης των ενετικών 
παρατηρητηρίων. Πάνω από το κλειδί της κεντρικής καμάρας προς τη 
μεριά της παραλίας, σώζεται λευκή πλάκα με χαραγμένη ως 
χρονολογία κατασκευής το 
180
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Στερεά Ελλάδα 

 Η Ευρυτανία είναι ένας τόπος γεμάτος πέτρινα μονότοξα γεφύρια 
που μαρτυρούν την καταγωγή των κατασκευαστών τους από την 
Άρτα και τα Γιάννενα. Ολα κτισμένα την εποχή γύρω στο 1650-1750. 
Μέχρι πρόσφατα, τα πέτρινα γεφύρια αποτελούσαν απαραίτητο 
συμπλήρωμα του οδικού δικτύου των Αγράφων. Η θέση τους ήταν 
κομβική, συνήθως σημείο συνάντησης κεντρικών δρόμων, 
μονοπατιών και νερόμυλων. Σήμερα, τα πέτρινα γεφύρια έχουν 
αντικατασταθεί από σιδερένιες γέφυρες τύπου belley και καινούργιες 
γέφυρες 

κατασκευασμένες από ενισχυμένο σκυρόδεμα (μπετόν). Τα 
παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια της περιοχής δεν είχαν κατασκευαστεί 
να αντέχουν το βάρος των αυτοκινήτων. 
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Το πνιγμένο γεφύρι του Μανόλη στα Άγραφα 

 Από τον ορεινό δρόμο που συνδέει το Αγρίνιο με το Καρπενήσι, 
εύκολα ο σημερινός ταξιδευτής θα προσεγγίσει το ήσυχο ορεινό 
χωριό Δυτική Φραγκίστα. Στη συνέχεια ακολουθώντας επαρχιακό 
ασφάλτινο δρόμο, θα κατηφορίσει για τις όχθες της τεχνητής λίμνης 
Κρεμαστών Εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο παράξενα αλλά και 
εντυπωσιακά αξιοθέατα της περιοχής, η μεγάλη τοξωτή γέφυρα του 
Μανόλη. Το γεφύρι αυτό κτίστηκε το 1659 και ήταν το μοναδικό 
πέρασμα από την Ευρυτανία προς τη δυτική Στερεά Ελλάδα. Σήμερα 
το όμορφο αυτό κτίσμα έχει κυριολεκτικά στοιχειώσει. Τα νερά της 
λίμνης, μια το πνίγουν και μια το αποκαλύπτουν στο φως του ήλιου. 
Γι' αυτό και οι ντόπιοι το αποκαλούν "το πνιγμένο γεφύρι του 
Μανόλη". 

 

 

 

 

 

 

Το γεφύρι της Βίνιανης 

 Η Παλιά Βίνιανη ήταν ένα από τα πιο πολυάνθρωπα χωριά της 
Ευρυτανίας (του πιο ορεινού και άγονου νόμου της Ελλάδας). Το 
όνομά της πιθανόν να έχει λατινικές ρίζες και να προέρχεται από την 
λέξη "vinum" που σημαίνει κρασί. Πράγματι στις γύρω πεζούλες 
διακρίνονται ακόμη πνιγμένα από τα αγριόχορτα και τους θάμνους τα 
γερασμένα και αφρόντιστα κλήματα, που μέχρι τον πόλεμο έδιναν το 
εξαιρετικό ορεινό κρασί. Σήμερα το παλιό χωριό αν και διατηρεί 
μερικά από τα ομορφότερα παραδοσιακά σπίτια της περιοχής, έχει 
σχεδόν εγκαταλειφθεί λόγω κατολισθήσεων, ενώ πια κατοικείται η 
Νέα Βίνιανη που έχει κτιστεί ένα χιλιόμετρο νοτιότερα. Το Ευρωπαϊκό 
μονοπάτι Ε4 οδηγεί τους λίγους πια επισκέπτες στο πέτρινο γεφύρι 
της Βίνιανης που δρασκελίζει με το πέτρινο βήμα του το ορμητικό 
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ποτάμι Μέγδοβα Εδώ ο θρύλος ζωντανεύει ένα στοιχειωμένο μελίσσι. 
Όποτε το πέρασμα του γεφυριού ήταν επικίνδυνο, το σμήνος των 
μελισσών δεν άφηνε τους οδοιπόρους να το διαβούν. Από πέτρα 
πάνω στην πέτρα ήταν τα θεμέλια, από άχυρα, λάσπη και νερό το 
«κουρασάνι» (συνδετική ύλη), από μεράκι, πείσμα και δεξιοτεχνία το 
παράστημα του γεφυριού, αγάπη, δέος και σεβασμό για το ποτάμι, η 
ψυχή του μάστορα.  

Πελοπόννησος 
H Αρκαδία είναι η καρδιά της Πελοποννήσου και ο πιο μεγάλος νομός 
της. Είναι ένας τόπος με πολλά βουνά, φαράγγια, χαράδρες, δάση 
και ποτάμια. Η πρόσβασή από το ένα χωριό στο άλλο σήμερα γίνεται 

εύκολα. Στα παλιά 
όμως χρόνια το οδικό 
δίκτυο ήταν 
ανύπαρκτο, λόγω των 
ορεινών όγκων, των 
ορμητικών χειμάρρων 
και των ποταμών. 
Έτσι η μετακίνηση 
των ανθρώπων , η 
επικοινωνία και η 
μεταφορά των 
προϊόντων τους ήταν 
δύσκολη. Με τα ζώα, 
που ήταν τα 

μεταφορικά τους μέσα, φορτωμένα περπατούσαν ώρες ολόκληρες με 
άσχημες καιρικές συνθήκες μέσα από δύσβατα μονοπάτια, απότομες 
πλαγιές για να φθάσουν στον προορισμό τους. Πολλές φορές όμως 
δεν τα κατάφερναν, γιατί κάποιος χείμαρρος είχε «φουσκώσει». Το 
μεγάλο αυτό πρόβλημα της επικοινωνίας έπρεπε όμως να 
αντιμετωπιστεί. Άνθρωποι δραστήριοι, δημιουργικοί, επινοητικοί 
αποφάσισαν να γεφυρώσουν τα ποτάμια χτίζοντας πετρόκτιστα 
γεφύρια. Τα τεχνικά μέσα που διέθεταν ήταν δυστυχώς υποτυπώδη. 
Διέθεταν όμως φαντασία, μεράκι και φυσικά άφθονη πέτρα. Η θέλησή 
τους ήταν μεγάλη. Ήθελαν να μπορούν να επικοινωνούν με τα γύρω 
χωριά, τους συνανθρώπους τους και να αποκλείονται με την πρώτη 
κακοκαιρία. Γι αυτό κατασκεύασαν τα γεφύρια, τα μεγάλα τεχνικά 
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έργα εκείνης της εποχής, τα οποία από τη μια διευκόλυναν την 
καθημερινή τους ζωή και από την άλλη αποτέλεσαν αξιόλογα μνημεία 
της λαϊκής πολιτιστικής μας παράδοσης, τα περισσότερα από τα 
οποία διασώζονται μέχρι σήμερα. 

Αλφειός Ποταμός: Το Γεφύρι της Καρύταινας 

Η παλιά γέφυρα έχει 
μήκος πάνω από 50 
μέτρα και 5 άνισες 
αψίδες, η 
μεγαλύτερη έχει 
άνοιγμα 8,75 μέτρα. 
Στη δυτική πλευρά 
της γέφυρας είναι 
γαντζωμένο ένα 

παρεκκλήσι 
αφιερωμένο στην 
Παναγία. Μια 

εντοιχισμένη 
επιγραφή στο 

εσωτερικό της μας πληροφορεί ότι η γέφυρα ξαναέγινε το 1441 από 
τον Ραούλ Μανουήλ τον Μελική. Φαίνεται όμως ότι η γέφυρα που 
βλέπουμε σήμερα δεν είναι τόσο παλιά. Σε γκραβούρες που 
χρονολογούνται λίγο πριν το 1830 και έγιναν από μέλη της 
επιστημονικής εκστρατείας του Μοριά, το γεφύρι παρουσιάζεται με 
ένα πολύ πιο τονισμένο σαμάρι πάνω από τη μεσαία και 
μεγαλύτερη αψίδα. Είναι λοιπόν πιθανόν ότι στις αρχές του 19ου 
αιώνα να έγινε κάποια επισκευή, να ισιώσανε το «σαμάρι» και να 
έμεινε η παλιά επιγραφή. 

 Λάδωνας Ποταμός: Το Γεφύρι της Κυράς 

Βρίσκεται μεταξύ Μυγδαλιάς και Πουρναριάς. Είναι πεντάτοξο. Τα 
δύο πρώτα τόξα χτίστηκαν επί Φραγκοκρατίας. Επί Τουρκοκρατίας 
αργότερα προστέθηκαν τα άλλα δύο τόξα και το 1908 κτίστηκε το 
πέμπτο τόξο. Σύμφωνα με την παράδοση χορηγός του γεφυριού 
ήταν η «Κυρά» της Άκοβας. Έρχόταν από το Βυζίκι που ήταν η 
βαρωνία της και έπρεπε να περάσει το ποτάμι τότε διαπίστωσε, 
πως οι ξύλινοι κορμοί που το γεφύρωναν είχαν παρασυρθεί από τα 
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ορμητικά νερά του ποταμού. Έτσι έδωσε εντολή με δικά της έξοδα 
να χτιστεί το πέτρινο γεφύρι. 

 

Ελισσώνας Ποταμό:Το γεφύρι της Μεγαλόπολης 

 Βρίσκεται στη Μεγαλόπολη και συνδέει αυτή με την Καρύταινα. 
Κτίσθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Έχει κατασκευαστεί με τρία 
ημικυκλικά τόξα και σύμφωνα με μαρτυρίες γερόντων για το κτίσιμό 
του χρησιμοποιήθηκαν και μάρμαρα από το Αρχαίο Θέατρο της 
Μεγαλόπολης. 

 

Όλα τα γεφύρια μαζί, ένα πολύτιμο κομμάτι 
από την άγνωστη Ελλάδα του χθες. 
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Μια εργασία των μαθητών και μαθητριών  

της Β τάξης του τμήματος Β2  

του 7ου Γενικού Λυκείου Λάρισας 

 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: 

1.  Κοτρώτσιου Άννα ΠΕ02 
2.  Αναστασίου Κατερίνα ΠΕ06 


