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 εργασία υλοποιείται από τους μαθητές της Α΄ τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου 
στα πλαίσια της συμμετοχής του 3ου ΓΕ.Λ. ΑΡΤΑΣ στο εθνικό θεματικό 
δίκτυο με τίτλο «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδος»  

       Η απόφασή μας να ασχοληθούμε με τον Άραχθο, βασίστηκε στην άποψη πως 
είναι χρήσιμο και αναγκαίο να γνωρίσουμε όσο γίνεται περισσότερα για το 
πανέμορφο αυτό ποτάμι που βρίσκεται δίπλα μας,  χαρακτηρίζει την περιοχή μας, μας 
χαρίζει απλόχερα τόσα αγαθά και να αναδείξουμε το διαχρονικό του ρόλο στη ζωή 
της πόλης μας . Να καταγράψουμε τους κινδύνους από τη μόλυνση και την αλόγιστη 
πολλές φορές συμπεριφορά των ανθρώπων και της επιπτώσεις της στο ποτάμι με 
σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τη  νέα γενιά που πρέπει να μάθει να σέβεται και να 
διεκδικεί ένα ποιοτικό περιβάλλον και να αγωνίζεται γι’ αυτό. 

 Κρίναμε πως ήταν σκόπιμο να οργανώσουμε την έρευνά μας έτσι ώστε να 
δούμε όλη του τη διαδρομή, τις φυσικές του ομορφιές, τη σχέση των ανθρώπων από 
παλιά μέχρι σήμερα μαζί του. Να δούμε πότε χώριζε και πότε ένωνε τους ανθρώπους, 
να δούμε τη περίφημη αρχιτεκτονική των γεφυριών του. Να βρούμε ιστορικά 
γεγονότα που συνδέονται μ’ αυτό. Να διαπιστώσουμε τη συμβολή του στην ανάπτυξη 
του τουρισμού, της παραγωγής και γενικά την επίδρασή του στην οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή μας. Να γνωρίσουμε πώς συνδέεται με την παραγωγή 
αγαθών, πως κινητοποιεί τους ανθρώπους σήμερα με θέματα που σχετίζονται μ’ αυτό, 
πως επιδρά στη λογοτεχνία, την ποίηση, τη ζωγραφική, το θέατρο, τους μύθους, τους 
θρύλους και τις παραδόσεις.  

Η ενασχόλησή μας με την εργασία αυτή ήταν για μας μια ευχάριστη και 
δημιουργική εμπειρία που μας ικανοποίησε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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κοπός της παρούσας  εργασίας είναι να γνωρίσουμε το ποτάμι της πόλης 
μας και της περιοχής μας από τις πηγές του μέχρι τις εκβολές του και να 
ασχοληθούμε με όλους τους τρόπους που επηρεάζει τη ζωή μας. 

Ασχοληθήκαμε στην αρχή της εργασίας μας με τη σημασία του νερού γενικά 
στη ζωή των ανθρώπων, για να καταδείξουμε πόσο σημαντικό πλούτο διαθέτει η 
περιοχή και η πόλη μας που έχει τον Άραχθο, αυτή την ήσυχη και αθόρυβη πηγή 
ζωής δίπλα της. Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με την προέλευση της  ονομασίας του, 
διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες εκδοχές. Ακολουθήσαμε 
όλη τη διαδρομή του νερού του ποταμού από τις κορυφές της Πίνδου, καταγράφοντας 
όλους τους παραποτάμους του, μέχρι τις εκβολές του στον Αμβρακικό κόλπο και 
διαπιστώσαμε πως πρόκειται για ένα εντυπωσιακό, ορμητικό και πανέμορφο ποτάμι 
που δεν γνωρίζαμε καλά.  

Ανακαλύψαμε πως υπάρχει στη διαδρομή του ένα καταπληκτικό φαράγγι, η 
πηγή της Κλίφκης, οι καταρράκτες και μια χλωρίδα απίστευτης ποικιλίας,  όπου ζει 
μεγάλος αριθμός ζώων και πτηνών. Με αποκορύφωμα τις εκβολές του ποταμού στον 
Αμβρακικό κόλπο που είναι γνωστό ότι αποτελεί έναν από τους κυριότερους 
υγροβιότοπους της χώρας μας, προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες. Ο ίδιος ο 
ποταμός αποτελεί μέρος του μεγάλου Εθνικού μας Πάρκου  των Τζουμέρκων που το 
τροφοδοτεί και το ομορφαίνει.  

Ασχοληθήκαμε και ήταν μεγάλη έκπληξη για μας τα τόσα πανέμορφα και 
σπάνιας αρχιτεκτονικής γεφύρια που διαθέτει το ποτάμι μας σε όλη τη διαδρομή του. 
Τα καταγράψαμε και μάθαμε την ιστορία του καθενός και τη μοναδικότητά του με 
κορυφαία το γεφύρι της Άρτας και τη γέφυρα της Πλάκας.  

Με αφορμή το Θρύλο του Γεφυριού της Άρτας, ασχοληθήκαμε με τη 
επίδραση που είχε το ποτάμι στη μυθολογία, τη λογοτεχνία και τις τέχνες. 
Ανακαλύψαμε ότι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφους 
και κάθε λογής καλλιτέχνες. Καταγράψαμε πολλά από τα έργα αυτά. Διαπιστώσαμε 
ότι πλούτισε ακόμη και τη θεατρική σκηνή. Επιπλέον ασχοληθήκαμε με τα ιστορικά 
γεγονότα που συνδέονται με το ποτάμι όπως ότι ήταν το σύνορο της ελεύθερης με την 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, και τη συμφωνία της Πλάκας. Καταγράψαμε και τα 
ιστορικά κτίσματα που υπάρχουν εκεί.  

Αφιερώσαμε ένα κομμάτι της εργασίας μας για να καταγράψουμε τις 
πολλαπλές επιδράσεις του ποταμού στην οικονομική και κοινωνική ζωή των 
κατοίκων  της περιοχής μας και τις κάθε είδους δραστηριότητες των ανθρώπων που 
δραστηριοποιούνται δίπλα του με κύρια αναφορά στα υδροηλεκτρικά  φράγματα 
Πουρνάρι Ι και ΙΙ καθώς και τη γέφυρα Αράχθου τη μεγαλύτερη της Εγνατίας Οδού. 
Καταγράψαμε τους κινδύνους που το ποτάμι διατρέχει από τους ανθρώπους και την 
αλόγιστη συμπεριφορά τους, αλλά και τους φορείς και τις υπηρεσίες που 
δραστηριοποιούνται για την ανάδειξη και προστασία του.  

Σ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 



4 

 

 

 

 

 

1. Πρόλογος                     ………………………………………………………………   2  Σελ.     

2. Περίληψη                …………………………………………………………………..    3  Σελ.   

3.  Η  διαχρονική  αξία  του  νερού  των  ποταμών  για  το  φυσικό 

  και  κοινωνικό  περιβάλλον      ……………………………………………       5  Σελ.  

4. Ο  Άραχθος  ως  ποταμός  της  χώρας  μας  και  της  περιοχής 

  μας  από  τις  πηγές  του   ως  τις  εκβολές  του      ………………       10  Σελ.   

5. Άραχθος,  αστείρευτος  μύθος     ……………………………………………     14   Σελ.   

6. Τα  γεφύρια  του  Αράχθου      ………………………………………………        17 Σελ.   

7. Η  τεχνητή  λίμνη  και  το  φράγμα  Πουρναρίου, οι  επιπτώσεις,  

  τα  οφέλη  και  οι  προοπτικές     ………………………………………         28  Σελ.   

8. Το  φαράγγι  του  Αράχθου  στα  Τζουμέρκα, οι  καταρράκτες      33  Σελ.   

9.   Οι  εκβολές  του  Αράχθου, οι  λιμνοθάλασσες, οι  βιότοποι      37  Σελ.   

10.  Ιστορικά  γεγονότα  που  συνδέονται  με  το  ποτάμι     …………   44  Σελ.     

11.  Προστατευόμενο  Εθνικό  Πάρκο  Τζουμέρκων – Περιστερίου 

   και  Χαράδρας  Αράχθου  ………………………………………………………  49  Σελ.   

12.  Η  τέχνη  και  η  λογοτεχνία  γύρω  από  το  ποτάμι  και  το  

Γεφύρι                                      ……………………………………………………   53 Σελ.                                                                   

13.  Η  οικονομική  ζωή  της  περιοχής  και  της  πόλης  μας  που   

συνδέεται  άμεσα  με  το  ποτάμι      .. …………………………………       54  Σελ.   

14. Επισκέψεις  και  δραστηριότητες  …………………………………………     55 Σελ.    

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



5 

 

 

 

 

 

Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος πόρος. Χωρίς αυτό η γη 
θα ήταν ένας νεκρός πλανήτης. Δεν είναι ένα εμπορικό προϊόν, αλλά αποτελεί 
κληρονομιά, είναι στοιχείο πολιτισμού γι’ αυτό και πρέπει να  προστατεύεται. Ενώ το 
νερό αναγνωρίζεται ως ένα κοινό αγαθό και η πρόσβαση σε αυτό αποτελεί δικαίωμα 
κάθε έμβιου όντος, το 40% των κατοίκων του πλανήτη το στερούνται τη στιγμή που 
σε πολλές αναπτυγμένες χώρες γίνεται αλόγιστη χρήση. 

Η γη διαθέτει περιορισμένα αποθέματα νερού. Αυτό το νερό συμμετέχει σε 
μια ατέρμονη, κυκλικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, όπου εναλλάσσεται από την 
υγρή μορφή στην αέρια ή σε πάγο και αντίστροφα, μέσω μιας αέναης κίνησης, που δε 
σταματά ακόμη και κάτω από την επιφάνεια της γης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυτό ονομάζεται «κύκλος του νερού», λειτουργεί εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια και 
είναι ο βασικός παράγοντας, που καθιστά τη γη ένα φιλόξενο μέρος για την παρουσία 
και συνέχιση της ζωής. Λέγεται κύκλος, γιατί δεν έχει αρχή. Ο ήλιος είναι ο 
εξωτερικός ρυθμιστής  που υποκινεί και διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του 
κύκλου του νερού. 
 
 
 
 

Η  διαχρονική  αξία  του  νερού  των  ποταμών  για  το  
φυσικό  και  κοινωνικό  περιβάλλον 
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Η κατανομή του νερού στον πλανήτη 
Σχεδόν τα 3/4 της επιφάνειας της γης καλύπτονται από νερό και αυτό κάνει 

τον πλανήτη μας να φαίνεται γαλάζιος από το διάστημα. Το νερό είναι η προϋπόθεση 
για την ύπαρξη ζωής πάνω στη γη.  

 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 
Περίπου το 97% του νερού βρίσκεται στους ωκεανούς και στις θάλασσες και 

είναι αλμυρό. Μόνο το 3% του νερού είναι γλυκό και βρίσκεται στους πάγους, σε 
λίμνες, σε ποτάμια και σε υπόγειες δεξαμενές. Ένα  μικρό ποσοστό από αυτό είναι 
πόσιμο.  Από το επιφανειακό νερό μόλις το 1% διοχετεύεται στα ποτάμια! 
Παρόλα αυτά  ακόμη και αυτή η ελάχιστη ποσότητα γλυκού νερού, που περιέχεται 
στα ποτάμια, έχει τεράστια σημασία για τη φύση και τον άνθρωπο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποτάμι 
Το νερό των ποταμών προέρχεται κυρίως απευθείας από τα ατμοσφαιρικά 

κατακρημνίσματα και από την επιφανειακή απορροή. Όλο το νερό της βροχής δε 
γίνεται ποτάμι. Ένα ποσό κατακρατείται από το έδαφος. Αυτό το νερό 
χρησιμοποιείται από τα φυτά και τους μικροοργανισμούς. Το ποσοστό του νερού που 
θα διεισδύσει στο έδαφος εξαρτάται από τη σύσταση του εδάφους, την κλίση του, τον 
κορεσμό του σε υγρασία, την ένταση και την ποσότητα της βροχής. Εδάφη αργιλώδη 
απορροφούν δυσκολότερα το νερό, ενώ αμμώδη έχουν μεγάλη απορροφητική 

 

 



7 

 

ικανότητα. Το νερό λοιπόν προχωράει αργά προς το εσωτερικό της γης, μέσα από 
μικροσκοπικά κενά στο χώμα ή από ρωγμές των πετρωμάτων (υδατοπερατά 
πετρώματα). Τα πετρώματα αυτά με το νερό που κατακρατούν ονομάζονται 
υδροφόρα στρώματα. Η ανώτερη επιφάνεια του όγκου του νερού που συγκρατείται 
μεταξύ των στρωμάτων των διαφορετικών πετρωμάτων, ονομάζεται υδροφόρος 
ορίζοντας. 

Η αξία των ποταμών για τη ζωή αναγνωρίστηκε από τους προϊστορικούς 
χρόνους και η γόνιμη δύναμη των νερών τους οδήγησε στη λατρεία και θεοποίησή 
τους. Ο ποταμός παρείχε στον άνθρωπο εύκολη πρόσβαση στο νερό για διάφορες 
χρήσεις, αλλά και ευκαιρίες για την εξεύρεση τροφής. Για τον πρωτόγονο άνθρωπο, 
το τρεχούμενο νερό αποτελούσε προϋπόθεση για την επιβίωσή του. Οι πρώτες 
κοινωνίες και σπουδαίοι αρχαίοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν κοντά στις όχθες μεγάλων 
ποταμών: της Μεσοποταμίας (Τίγρης – Ευφράτης), της Αιγύπτου (Νείλος), της Κίνας 
(Κίτρινος ποταμός), της Ινδίας (Γάγης – Ινδός). 
  Γενικότερα, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αναπτύχθηκε, διαδόθηκε, 
δέχτηκε επιρροές και εξελίχθηκε φτάνοντας σε θαυμαστά επίπεδα τελειότητας, λόγω 
της καθοριστικής παρουσίας του υγρού στοιχείου στη διαμόρφωση του ανάγλυφου 
της μικρής μας χώρας. Στις πανάρχαιες δοξασίες η ζωογόνος δράση του νερού άλλοτε 
αποτελεί στοιχείο εξαγνισμού και κάθαρσης, άλλοτε προσλαμβάνει θεραπευτικές 
ιδιότητες. Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τους ποταμούς ως θεότητες, επειδή 
δημιουργούσαν εκτάσεις εύφορης γης (Αχελώος,  Αώος, Αλφειός, Αχέροντας, 
Νέστος κ.λ.π.). 

Κατά τον ομηρικό μύθο, οι ποταμοί μαζί με τις νύμφες (που συναντώνται σε 
πηγές, ρυάκια και κρήνες) γεννήθηκαν από την ένωση του Ωκεανού με την Τηθύ. 
Σε πολλούς μύθους οι νύμφες υπήρξαν μητέρες ιατρών και στα νερά των πηγών,γύρω 
από τα οποία τριγυρνούσαν, αποδίδονταν ιαματικές ιδιότητες. Και ο μεγάλος ιατρός 
της αρχαιότητας Ασκληπιός παρουσιάζεται ως καρπός της ένωσης του θεού 
Απόλλωνα με τη νύμφη Κορωνίδα. 

Οι ποταμοί είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής πάνω στον πλανήτη μας. 
Τροφοδοτούν με πόσιμο νερό τις πόλεις και τα χωριά, αρδεύουν χωράφια και 
περιβόλια, δημιουργούν οικοσυστήματα και υδροβιότοπους, διαμορφώνουν δραστικά 
το μορφολογικό ανάγλυφο της επιφάνειας του πλανήτη μας, μέσω της διαδικασίας 
της αποσάθρωσης και της απόθεσης των φερτών υλών. Διευκολύνουν τις 
συγκοινωνίες, όταν είναι πλωτοί, συνεισφέρουν στο ενεργειακό ισοζύγιο με τη 
δημιουργία φραγμάτων. Τεράστια και αναγνωρισμένη από τα πανάρχαια χρόνια είναι 
η οικονομική αξία τους: υδρευτική, αρδευτική, μεταφορική. Εντονότατες είναι και οι 
ανθρώπινες παρεμβάσεις που δέχθηκαν: μετατόπιση κοίτης, εκβαθύνσεις, 
εγκιβωτισμός κοίτης,φράγματα, λιμάνια, εισροή λυμάτων.Το νερό ακολουθώντας 
τους νόμους της βαρύτητας ρέει προς τα χαμηλότερα  υψόμετρα, αποκτώντας έτσι 
κινητική ενέργεια. Το τμήμα της επιφανείας της γης,το οποίο δέχεται τα νερά της 
βροχής, που τροφοδοτούν ένα συγκεκριμένο ποταμό,λέγεται λεκάνη απορροής αυτού 
του ποταμού και καθορίζεται από το ανάγλυφο της περιοχής. Κάθε ρυάκι, χείμαρρος 
ή παραπόταμος έχει τη δική του λεκάνη απορροής. Το σύνολο των ρυακιών - 
χειμάρρων - παραποτάμων - ποταμών μιας λεκάνης απορροής λέγεται υδρογραφικό 
δίκτυο. Η λεκάνη απορροής οριοθετείται και διακρίνεται από τις γειτονικές λεκάνες 
απορροής, από μία γραμμή κατανομής των υδάτων, τον υδροκρίτη. 
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Οι κάτοικοι της Δύσης, σ’ ένα έδαφος που βρέχεται συχνά από τις βροχές και 
ποτίζεται από μύριους ποταμούς, δύσκολα καταλαβαίνουν, ποια είναι η αξία του 
νερού για ορισμένους πληθυσμούς της Ανατολής. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα όπου, 
έξι μήνες το χρόνο, δεν πέφτει βροχή, όπου το χιόνι δε σκεπάζει παρά μονάχα τις πιο 
αψηλές των βουνών κορφές, σε μια χώρα όπου μπορεί κανείς να ταξιδεύει μια 
ολάκερη μέρα χωρίς να συναντήσει μια πηγή, νιώθουμε βέβαια, ότι το νερό είναι όχι 
μονάχα ένα πολύτιμο αγαθό, αλλά και η ίδια η προϋπόθεση για την ανθρώπινη 
ύπαρξη.  Καταλαβαίνουμε τότε την εντύπωση που οι πρωτόγονοι Έλληνες θα είχαν 
αισθανθεί μπροστά στις πηγές των ποταμών: πηγές βαθιές, άφθονες, αστείρευτες.  Ο 
ποταμός, πραγματικά, βλέπει ολάκερη την φύση ν’ ανανεώνεται αδιάκοπα στις όχθες 
του, βλέπει τα φυτά, τα δέντρα που μεγαλώνουν κοντά του να χάνονται και να 
ξαναγεννιούνται, βλέπει τις γενιές των ανθρώπων και των ζώων που ποτίζονται από 
τα νερά του να περνάνε και να πεθαίνουν. Αυτός ωστόσο, προικισμένος με μια ζωή 
αναλλοίωτη, κυλάει αδιάκοπα και χωρίς η πηγή του να εξαντλείται. 

«Κάθε  ποτάμι  είναι  στην  ουσία  η  σύνοψη  μιας  ολόκληρης  κοιλάδας.  Δεν  
διαμορφώνει  μόνο  τη  γη  αλλά  και  τον  πολιτισμό  αυτής  της   κοιλάδας.  Το  να  
σκέφτεσαι  το  ποτάμι  μόνο  σαν  νερό  είναι  σαν  να    αγνοείς  το  σημαντικότερο  
κομμάτι  του»,   γράφει  ο  Hal  Borland  στο  βιβλίο  του  ‘ Beyond  Your  Doorstep’. 

(Χαλ Borland    Αμερικανός συγγραφέας και δημοσιογράφος.  Συγγραφή μυθιστορημάτων 
και αρκετών   βιβλίων  για την ύπαιθρο) 

Η αναγνώριση όμως όλων των αξιών των ποταμών έχει ιστορία λίγων αιώνων 
(ιδιαίτερα του 20ου αιώνα). Η μελέτη των ποτάμιων μορφών ζωής και της θεώρησης 
των ποταμών ως οικοσυστημάτων έχει ακόμη πιο πρόσφατη ιστορία. 

       Από την άλλη πλευρά, είναι σήμερα γνωστό ότι ο μισός περίπου πληθυσμός της 

γης, το 40% για την ακρίβεια των κατοίκων της γης, ζουν σε περιοχές όπου οι 

υδρολογικές λεκάνες και τα υδατικά αποθέματα είναι διακρατικά, μοιράζονται 

δηλαδή μεταξύ δύο ή και περισσότερων χωρών. Διοικητικά και φυσικά όρια σε 

σπάνιες περιπτώσεις σήμερα συμπίπτουν, αναγκάζοντας τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος και τη διαχείριση του νερού να διεθνοποιούνται και να αξιοποιούν 

μεθόδους και από τις περιοχές των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας.  

         Η Ελλάδα, η οποία μοιράζεται το 25% των υδατικών της αποθεμάτων με τις 
γειτονικές της χώρες, αλλά και οι λοιπές Βαλκανικές χώρες, οι οποίες προέρχονται 
από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα με διαφορετικές αντιλήψεις για το 
περιβάλλον και την ανάπτυξη και οι οποίες βρίσκονται σήμερα στη φάση της 
προσαρμογής τους σε μια νέα διεθνή πραγματικότητα, έχουν πολλά να ωφεληθούν  

από μια στροφή της πολιτικής τους στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής 

διπλωματίας, η οποία στην περίπτωση του νερού εξειδικεύεται στη νέα επιστημονική 

περιοχή της Διπλωματίας του Νερού ή αλλιώς της Υδροδιπλωματίας. Είναι γνωστό, 
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ότι η διαχείριση των κοινών υδατικών πόρων σε διασυνοριακές περιοχές και η 

διεκδίκηση των κοινών υδατικών αποθεμάτων, συχνά αποτελούν αιτία τριβών, 

εντάσεων και συγκρούσεων, απειλώντας την ειρήνη σε επίπεδο τόσο περιφερειακό, 

όσο και διεθνές. Εφαρμόζοντας λοιπόν τις βασικές αρχές της Υδροδιπλωματίας και 

έχοντας ως στόχο τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη των Βαλκανικών λαών, 

οι δρόμοι του νερού στα Βαλκάνια, μπορούν να μετεξελιχθούν σε δρόμους ειρήνης 

και πολιτισμού για μια περιοχή με βεβαρημένο ιστορικό τόσο σε ό,τι αφορά στην 

υγεία και την ακεραιότητα των περιβαλλοντικών συστημάτων, όσο και σε ό,τι 

αναφέρεται στην ειρήνη και τη συνεργασία των λαών.  
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ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΑΡΑΧΘΟΥ 

Το  όνομά  του  έχει τη ρίζα του στο ρήμα "αράττω", δηλαδή χτυπάω με 
δύναμη, συντρίβω. 

Η Ερκυνα  στη Λιβαδειά  μαζί με τη Νέδα  στην Πελοπόννησο  είναι τα 
μοναδικά «θηλυκά» ποτάμια της Ελλάδας, εξαιρέσεις στον «ανδροκρατούμενο» 
κόσμο του Αχελώου, του Πηνειού, του Αλιάκμονα, του Νέστου, του Εβρου, του  
Αράχθου  και ούτω καθεξής. Η σοφία της ελληνικής γλώσσας «είδε» στην 
ορμητικότητα και την αενάως μεταβαλλόμενη φύση των ποταμών «αρσενικό» 
χαρακτήρα, όπως ακριβώς «είδε» στη σταθερότητα, τη γονιμότητα και την ηρεμία 
των λιμνών «θηλυκά» χαρακτηριστικά και τις ονόμασε Παμβώτιδα, Ορεστιάδα ή 
Κωπαΐδα. 

ΧΑΡΑΔΡΟΣ: Ο Fr. Pouqueville θεωρεί εσφαλμένα τον Ίναχο ποταμό ως ποταμό της 
Άρτας και τον τοποθετεί, επίσης, σε λάθος τοποθεσία τον Άραχθο, στη θέση του 
σημερινού Λούρου και μάλιστα με δεύτερο λάθος την ονομασία του Αράχθου σε 
Χάραδρο. 

ΑΡΑΤΘΟΣ: Ο Στράβωνας αποκαλεί  τον ποταμό Άραχθο Άρατθο. Την ίδια ονομασία 
Άρατθος  μας παρέχει και ο Διονύσιος ο Καλλιφώντος, προσδιορίζοντας την θέση 
του λόφου της Περάνθης.Επίσης με το ίδιο όνομα αναφέρεται και ο γεωγράφος 
Δικαίαρχος ( 320 π.χ ) από τη Σικελία. 

ΣΧΙΣΤΗΣ: Ο Ν. Ηammond σε σύγγραμμά του αναφέρεται στον Άραχθο με την 
προσωνυμία ΣΧΙΣΤΗΣ. 

ΑΡΡΑΘΟΣ: Με την ονομασία αυτή απαντάμε στον ποταμό Άραχθο σε αρχαιότατη 
επιγραφή που διασώθηκε  στην Κέρκυρα ( Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ) 
και στη Γερμανική εγκυκλοπαίδεια. 

ΑΡΑΙΘΟ: Έτσι τον προσφωνεί ο Λυκόφων, σύμφωνα με τις δύο παραπάνω 
εγκυκλοπαίδειες. 

ARETHON. Σύμφωνα πάντα με τις δύο εγκυκλοπαίδειες, που αναφέρουμε παραπάνω 
και στο ίδιο σημείο, o Λίβιος μας διέσωσε τον Άραχθο και με την ονομασία Arethon. 

  ΦΙΔΑΣ . Τόσο ο ίδιος ο Άραχθος, σε πολλά σημεία της γραφικής του κοίτης, όσο 
και οι γοητευτικοί του παραπόταμοι φιλοξενούσαν και διέτρεφαν στα γαλαζοπράσινα 
νερά τους, αμέτρητα νερόφιδα, ωραίας απόχρωσης, λεπτοκαμωμένα κι ευκίνητα 
πλουτίζοντας έτσι την πανίδα του. Το υδρονύμιο ΦΙΔΑΣ αποκτήθηκε από την 

Ο  ΑΡΑΧΘΟΣ  ως  ποταμός  της  χώρας  μας  και  της  
περιοχής  μας  από  τις  πηγές  του  ως  τις  εκβολές  του 
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παρουσία των πολλών φιδιών στην κοίτη του Πολυνέρη Αράχθου και όχι όπως 
λανθασμένα υποστηρίζουν μερικοί από την φιδίσια διαδρομή του, από το φιδωτό 
σχήμα της κοίτης του. 

 ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ή ΑΡΤΟΣ Η ονομασία Ποτάμι της Άρτας ή Άρτος οφείλεται 
στο γεγονός της ασφυκτικής περίσφιξης της ομώνυμης πόλης από τις τρεις πλευρές 
της. 

  ΜΕΓΑΣ ΠΟΤΑΜΟΣ . Από τους ορμητικούς χειμάρρους, τα ήρεμα ρέματα και τους 
άλλους μικρότερους ποταμούς, οι οποίοι διαρρέουν την περιοχή μας και αρδεύουν το 
Νομό μας, είναι ανώτερος και αξιότερος σε όλα τα ποτάμια στοιχεία. 

 ΚΟΠΡΟΦΕΡΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ. Πήρε την ονομασία αυτή επειδή σε κάποιες 
περιόδους της περιοχής, κατά τις οποίες η κτηνοτροφία ήταν αναπτυγμένη στο Νομό 
Άρτας. Η μεταφορά της κοπριάς των καλοκαιρινών φυσικών στάβλων στην 
προσχωγιγενή πεδιάδα της Άρτας και τον Αμβρακικό κόλπο επέφερε την προσωνυμία 
κοπροφέρτης. 

  ΠΟΛΥΝΕΡΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ. Πήρε την ονομασία επειδή η ποσότητα του νερού από 
τα μέσα του Φθινοπώρου και όλο το χειμώνα ήταν αυξημένη και προκαλούσε πολλές 
καταστροφές σε περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο όγκος του νερού, 
πολλαπλάσιος τους βροχερούς μήνες και αρκετά ικανοποιητικός τους άβρεχους, 
επέφερε το καινούριο όνομα Πολυνέρης. 

  ΣΥΝΤΡΙΦΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ. 

  ΑΘΑΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ. Η ονομασία αυτή οφείλεται στη μεγάλη ποσότητα των 
υδάτων των Αθαμανικών ορέων, που οδεύονται στον Άραχθο ποταμό. 

 

ΆΡΑΧΘΟΣ 

         Το κυριότερο υδρολογικό στοιχείο της περιοχής  μας  αποτελεί ο ποταμός 
Άραχθος. Ο Άραχθος είναι ο όγδοος μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας. Έχει μήκος 
110 χιλιόμετρα.  Είναι απο τα πιο εντυπωσιακά ποτάμια της Ηπείρου. Πηγάζει από 
την βόρεια Πίνδο  και μέσα από μια διαδρομή μέσα απο χαράδρες, εκβάλλει στον 
Αμβρακικό. Διαρρέει ένα τμήμα του νομού Ιωαννίνων και ολόκληρο τον νομό Άρτας. 
Στον Άραχθο συμβάλλουν οι παραπόταμοι Καλαρρύτικος, Μετσοβίτικος και 
Ζαγορίτικος.   Ο Καλλαρύτικος ποταμός είναι ο βασικός παραπόταμος του Άραχθου 
,ξεκινάει από το Περιστέρι και ενώνεται με τον Μελισσουργιώτικο ποταμό, 
ακολουθώντας μια  πορεία μέσα απο φαράγγια βάθους 700 έως 800 μ και πέτρινα 
γεφύρια. Προτού εκβάλλει στον Αμβρακικό Κόλπο έχει "αιχμαλωτιστεί" στην 
τεχνητή λίμνη Πουρναρίου και έχει δώσει ενέργεια σε ένα από τα μεγαλύτερα 
υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ. Στην περιοχή από το ύψος του οικισμού 
Παλαιοχωρίου και μέχρι την γέφυρα της Πλάκας ο ποταμός ρέει σε χαράδρα με 
σχεδόν κάθετα πρανή. Τα ευδιάβρωτα από ασβεστόλιθο πετρώματα της περιοχής της 
κοίτης του ποταμού σε συνδυασμό με την παρασυρτική δύναμη των νερών του 
ποταμού έχουν διαμορφώσει με το πέρασμα των αιώνων μια χαράδρα υψηλής 
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αισθητικής και οικολογικής αξίας. Ο Άραχθος  αποτελεί μέρος του Εθνικού Πάρκου 
των Τζουμέρκων.   

Στην ιστορία των ποταμών της χώρας μας ο Άραχθος καταγράφεται ως ο πιο 
ορμητικός ποταμός με σπάνια πολυμορφία, μοναδική ποτάμια πολυπροσωπία, αλλά 
και ασυνήθιστη και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Παρουσιάζει πληθώρα ειδικών 
γνωρισμάτων, αλληλοαναιρούμενες ενέργειες, σπάνια γραφικότητα και αυξημένες 
επενέργειες οι οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής. 

 

 

 

Η ποικιλομορφία του κλίματος της περιοχής, σε συνδυασμό με τις μεγάλες 
υψομετρικές διαφορές και την έντονη εναλλαγή της γεωμορφολογίας και του 
ανάγλυφου ευνοούν την ανάπτυξη αξιόλογης, πλούσιας και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, σπάνιας χλωρίδας και πανίδας. 
Τα δάση δημιουργούν τοπία εξαιρετικής ομορφιάς με την εναλλαγή των χρωμάτων 
που παρουσιάζουν κατά το Φθινόπωρο. Χαρακτηριστικά είδη αυτών των δασών είναι 
η κουμαριά, η δάφνη, ο φράξος, η κουτσουπιά, η κοκορεβιθιά και οι βελανιδιές. 
H φυσιογνωμία των παρόχθιων οικοσυστημάτων χαρακτηρίζεται από ένα μωσαϊκό 
ειδών που συντίθεται κυρίως από ιτιές, σκλήθρα, πλατάνια κ.ά., και δημιουργεί, σε 
πολλά σημεία, περιοχές ιδιαίτερης αισθητικής ομορφιάς και περιβαλλοντικής 
σπουδαιότητας. 
Η  πανίδα της περιοχής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς φιλοξενεί σπάνια 
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και προστατευόμενα είδη ασπόνδυλων και σπονδυλωτών ζώων. H ποικιλία αυτή, σε 
συνδυασμό με την παρουσία αρκετών σπάνιων ειδών πουλιών, είχε ως αποτέλεσμα 
την ένταξη τμημάτων της ευρύτερης περιοχής στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000.  
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Ένας ποταμός, ένα ταξίδι. ένας μύθος. 
Ποτάμι, που γεννιέται στα κορφοβούνια της Πίνδου, θεριεύει από τα Τζουμέρκα και 
σβήνει στον Αμβρακικό κόλπο. Ταξίδι θυμωμένο, γεμάτο δύναμη, ανάμεσα στα 
άγρια βράχια, μαγευτικό και ζωντανό κάτω από τα γεφύρια, αναζωογονητικό σαν 
ανθρώπινη φλέβα, για τη δύσκολη και ταλαίπωρη ζωή του ανθρώπου της Άρτας. 
Μύθος αστείρευτος, σαν κάθε μύθος της Ηπείρου. 
         Στην κορφή του βουνού Περιστέρι στην καρδιά της Πίνδου, ζούσαν τρία 
αγαπημένα αδέλφια. Ο σοβαρός Άραχθος, η όμορφη Σαλαμπρία (Πηνειός) και ο 
ατίθασος Άσπρος (Αχελώος). Ένα βράδυ η Σαλαμπρία, σηκώθηκε, άφησε βιαστικά 
τα αδέλφια της που κοιμόταν και κατηφόρισε προς τον κάμπο για να συναντήσει 
κρυφά κάποιον από τους θεούς του Ολύμπου. Μάταια όμως. Απογοητευμένη πήγε 
στο Αιγαίο και πνίγηκε. Ο Άσπρος όταν κατάλαβε ότι έλειπε η Σαλαμπρία, 
ανησύχησε και ορμητικός όπως ήταν κατρακύλησε χωρίς σκέψη τα βουνά. Πηδώντας 
χαράδρες και γκρεμούς, άνοιξε πορεία μέσα από τα βουνά ψάχνοντας την αδελφή 
του. Το χάραμα βρήκε τον Άραχθο σιωπηλό και λυπημένο. Ταραγμένος που χάθηκαν 
τα αδέλφια του, άρχισε να τριγυρνά την Ήπειρο για να τους βρει. Το ταξίδι του 
κράτησε 110 χιλιόμετρα, από τα κορφοβούνια της Πίνδου μέχρι τον Αμβρακικό 
κόλπο, κοντά στην Άρτα. Εκεί, αφού κατάλαβε ότι έχασε οριστικά τα αδέλφια του, 
έπεσε στο Ιόνιο και πνίγηκε.  
           Αλλά οι μύθοι δεν σταματούν μόνο στο ποτάμι. Σχεδόν όλα τα γεφύρια του 
ποταμού περιβάλλονται από αυτούς. Ο πιο διάσημος είναι του γεφυριού της Άρτας. 
Σύμφωνα με αυτόν, το γεφύρι στέριωσε όταν ο πρωτομάστορας θυσίασε την όμορφη 
γυναίκα του. Ο μύθος αυτός έγινε δημοτικό τραγούδι, που ακούστηκε με 333 
διαφορετικούς τρόπους και ταξίδευσε σ' ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Το δημοτικό ποίημα: Της Άρτας το Γιοφύρι  

Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες 
γιοφύρι εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι. 
Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 
Μοιριολογούν οι μάστοροι και κλαιν οι μαθητάδες: 
"Αλοίμονο στούς κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας, 
ολημερίς να χτίζουμε το βράδυ να γκρεμιέται." 
Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στό ποτάμι, 
δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σαν χηλιδόνι, 
παρά εκελάηδε κι έλεγε ανθρωπινή λαλίτσα: 
"Αν δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει, 
και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, 
παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, 
που έρχεται αργά τ' αποταχύ και πάρωρα το γιόμα." 
 

            ΑΡΑΧΘΟΣ  - Αστείρευτος  Μύθος 
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Τ' άκουσ' ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει. 
Πιάνει, μηνάει της λυγερής με το πουλί τ' αηδόνι: 
Αργά ντυθεί, αργά αλλαχτεί, αργά να πάει το γιόμα, 
αργά να πάει και να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι. 
Και το πουλι παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε: 
"Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας το γιόμα, 
γοργά να πας και να διαβείς της Άρτας το γιοφύρι." 
 
Να τηνε κι εξαναφανεν από την άσπρην στράτα. 
Την είδ' ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. 
Από μακριά τους χαιρετά κι από κοντά τους λέει: 
"Γειά σας, χαρά σας, μάστοροι και σεις οι μαθητάδες, 
μα τι έχει ο πρωτομάστορας και είναι βαργιομισμένος; 
"Το δαχτυλίδι το 'πεσε στην πρώτη την καμάρα, 
και ποιός να μπει, και ποιός να βγει, το δαχτυλίδι νά 'βρει;" 
"Μάστορα, μην πικραίνεσαι κι εγώ να πά σ' το φέρω, 
εγώ να μπω, κι εγώ να βγω, το δαχτυλίδι νά 'βρω." 
Μηδέ καλά εκατέβηκε, μηδέ στη μέση επήγε, 
"Τράβα, καλέ μ' τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα 
τι όλον τον κόσμο ανάγειρα και τίποτες δεν ήβρα." 
 
Ένας πηχάει με το μυστρί κι άλλος με τον ασβέστη, 
παίρνει κι ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο. 
"Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας! 
Τρεις αδελφάδες ήμαστε, κι οι τρεις κακογραμμένες, 
η μια 'χτισε το Δούναβη, κι η άλλη τον Αφράτη 
κι εγώ η πλιό στερνότερη της Άρτας το γιοφύρι. 
Ως τρέμει το καρυόφυλλο, να τρέμει το γιοφύρι, 
κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες." 
 
"Κόρη, το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε, 
πο 'χεις μονάκριβο αδελφό, μη λάχει και περάσει." 
Κι αυτή το λόγον άλλαζε κι άλλη κατάρα δίνει: 
"Αν τρέμουν τ' άγρια βουνά, να τρέμει το γιοφύρι, 
κι αν πέφτουν τ' άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες, 
τί έχω αδελφό στην ξενιτιά, μη λάχει και περάσει. 

       Άλλος  μύθος  αναφέρει  ότι  στη θέση της σημερινής κοίτης του Αράχθου από 
την "Κλείφκη" μέχρι την Δαφνωτή εκτείνονταν μια αλμυρή λίμνη, το όνομά της κατά 
μια παράδοση  ήταν  "Αθηνά". Στις όχθες της λίμνης ήταν χτισμένη η θερινή 
Αθαμανία. Στη θέση "Κοτρόνια" τον ίδιο καιρό βρισκόταν η πόλη "Αθήναιον". Μετά 
τη γεωλογική αναταραχή ο τόπος για ικανό χρονικό διάστημα ερημώθηκε. Γύρω στο 
1250 εκεί χτίστηκε ο πρώτος οικισμός του χωριού, που ήταν και ο πρώτος της 
περιοχής του Ανατολικού Ξηροβουνίου. Ιδρυτές του οικισμού ήταν άνθρωποι που 
είχαν διωχθεί από τον τόπο τους σαν ανεπιθύμητοι. Πολύ πιο αργά τους πλαισίωσαν 
ενδεείς κάτοικοι των γειτονικών περιοχών, που είχαν αποκτήσει με τους πρώτους 
φιλικούς ή συγγενικούς δεσμούς.  
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ΜΥΘΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ 

Για την προσωποποίηση, τη λατρεία και την απεικόνιση του χειμαρρώδους 
αντιφατικού ποταμού στηριζόμαστε στα συγγράμματα 

του Georg Wissowa αναφέρει πως η απεικόνιση του Αράχθου σε ασημένια 
νομίσματα είναι μοναδική. Στη μια, την επάνω όψη, είναι ο Πήγασος και στην πίσω 
μεριά η προτομή του κεφαλιού της Παλλάδας και αριστερά σε μικρή παρουσία ο 
νεαρός θεός Άραχθος με κέρατα να κάθεται δεξιά, γυμνός πάνω σε ένα κεφάλι 
ταύρου και να κρατάει το αριστερό του γόνατο. Τα ίδια περίπου αναγράφονται και 
στο βιβλίο των Άγγλων συγγραφέων. Στην μπροστινή όψη ο Πήγασος με ανοιχτές 
φτερούγες, να πετάει προς τα αριστερά. Στην πίσω όψη του νομίσματος παριστάνεται 
η θεά Αθηνά με κράνος και αριστερά ο ποταμίσιος Άραχθος. Το νόμισμα αυτό 
βρίσκεται στο Βρετανικό μουσείο και αποτελεί σπάνια μοναδικότητα σε όλο τον 
κόσμο. Συνεπώς προκύπτει, ότι και ο ποταμός Άραχθος προσωποποιήθηκε, ο ταύρος 
στον οποίο κάθεται συμβολίζει την ορμητικότητα του η οποία είναι μοναδική, στον 
Ελλαδικό χώρο. Τα κέρατα συμβολίζουν την αφθονία, τη γονιμότητα κατά μήκος του 
ποταμού. Συνοψίζοντας, η παρουσία του Αράχθου είναι έντονη τόσο στη μυθική 
Αμβρακία, όσο στην Βυζαντινή Άρτα, αλλά και στην εποχή μας, γιατί έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην οικουμενική ανάπτυξη της περιοχής.  
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Πολλά τα εμπόδια που έπρεπε να υπερνικηθούν για να μπορούν να 
επικοινωνούν τα ορεινά χωριά με τα εμπορικά αστικά κέντρα και τις αγροτικές 
περιοχές. Αφρισμένο ποτάμι και βαθιές χαράδρες αυλάκωναν το ορεινό ανάγλυφο. 
Ένα πολύπλοκο σύστημα μουλαρόδρομων απλωνόταν σαν δίχτυ πάνω στα βουνά 
δρασκελίζοντας κορυφογραμμές, διασχίζοντας αδιαπέραστα δάση. Τα εκπληκτικά 
αυτά μονοπάτια δεν σταματούσαν μπρος σε κανένα εμπόδιο. Στις απότομες πλαγιές 
οι κάτοικοι της περιοχής έφτιαχναν λαξευτά σκαλοπάτια. Όπου περνούσαν ορμητικά 
και βαθιά ποτάμια  ή  παραπόταμοι, έκτιζαν πέτρινα γεφύρια.  Η ανάγκη να 
υπερπηδηθεί κάθε υδάτινο εμπόδιο που δυσκόλευε την ελεύθερη διακίνηση των 
κατοίκων, υπήρξε επιτακτική από πολύ παλιά. Πνιγμοί ανθρώπων και ζώων ήταν 
περιστατικά όχι και τόσο σπάνια. 

Η περιοχή της Ηπείρου αποτελούσε φυτώριο σπουδαίων μαστόρων, που 
οργανωμένοι σε μικρές ομάδες, τα λεγόμενα μπουλούκια ή εσνάφια, όργωσαν 
κυριολεχτικά ολόκληρη τη βαλκανική.Η ποικιλία τους υπήρξε πολύ μεγάλη, ένδειξη 
της αστείρευτης φαντασίας του λαϊκού τεχνίτη. Ο αριθμός, το μέγεθος και το σχήμα 
των τόξων, εξασφάλισαν την αλλαγή και προσδιόρισαν την ταυτότητα του καθενός. 
Οι ψευτοκαμάρες και οι κόγχες, ενώ αισθητικά κατάφερναν να ελαφρύνουν την όλη 
κατασκευή σε περιπτώσεις πλημμύρας λειτουργούσαν ανακουφιστικά για το γεφύρι, 
μετριάζοντας την πίεση του ποταμού.  Το πέτρινο γεφύρι, πέρα από τις δυσκολίες του 
χτισίματος  απαιτούσε και ένα σημαντικό ποσό χρημάτων που τα φτωχά ηπειρώτικα 
χωριά σπάνια μπορούσαν να διαθέσουν. 

(Συρμάτινη γέφυρα στον Άραχθο, λίγο πριν το σμίξιμό του με τον Καλαρίτικο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Τα  γεφύρια  του  Αράχθου 
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Πολλά από αυτά τα εξαιρετικά δείγματα της εμπειρικής αρχιτεκτονικής 
διασώζονται ακόμη και σήμερα. Αρκετά διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και ας 
έχουν περάσει από την πλάτη τους εκατοντάδες χρόνια και χιλιάδες διαβάτες.   Το 
δομικό υλικό που χρησιμοποιείτο συνήθως, ήταν ο σχιστόλιθος (αφθονεί στα 
ελληνικά βουνά), αλλά και διάφορα άλλα σκληρά πετρώματα που υπήρχαν στην 
εκάστοτε περιοχή. Τα άλλα υλικά ήταν ο ασβέστης, το τριμμένο κεραμίδι, η 
ελαφρόπετρα και ο μυστικές "συνταγές" που γνώριζε μόνο ο πρωτομάστορας! Ένα 
τέτοιο γεφύρι κόστιζε αρκετά μεγάλα ποσά για να κατασκευαστεί. Η χρηματοδότησή 
του γινόταν είτε από τις γύρω κοινότητες τις οποίες θα εξυπηρετούσε το εν λόγω 
έργο, ή από μεμονωμένους ανθρώπους, μητροπολίτες, πλούσιους μετανάστες, 
πασάδες, εμπόρους. Συνήθως τα γεφύρια ήταν μονότοξα, αλλά σε αρκετές 
περιπτώσεις και ανάλογα πάντα με τη μορφολογία του εδάφους, την ποσότητα του 
νερού που κατέβαζε το ποτάμι, αλλά πάνω από όλα την κρίση και την έμπνευση του 
πρωτομάστορα, υπήρχαν και γεφύρια με περισσότερα από ένα τόξα. 

 

 

 

1. Το  γεφύρι  της  Άρτας   

 

 



19 

 

(Από  το  Ηλεκτρονικό  μουσείο  πολιτικού  μηχανικού) 

 

Το Γεφύρι της Άρτας 
Έτος Κατασκευής: π.1602 
Τοποθεσία: Άρτα, Ελλάς 

 

        Το γεφύρι της Άρτας ίσως να μην είναι το ομορφότερο χτίσμα του είδους αλλά 
σίγουρα υπήρξε το πιο φημισμένο. Βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την πόλη, μέσα στην 
τεράστια κοιλάδα που διασχίζει ο Άραχθος, σε ένα μάλιστα σημείο που κάθε άλλο 
παρά προσφέρεται για κατασκευή γεφυριού. Το μαλακό και επίπεδο έδαφος της 
περιοχής, θα δυσκόλεψε αφάνταστα την πρώτη του θεμελίωση, αλλά και τις πολλές 
επιδιορθώσεις που επακολούθησαν.  
      Το συνολικό σημερινό μήκος του γεφυριού φτάνει τα 145 μέτρα, και λέμε 
σημερινό, γιατί αρκετό τμήμα, κι από τις δύο άκρες του, έχει πια σκεπαστεί από 
μεταγενέστερες επιχωματώσεις που ανέβασαν τις όχθες και «συμμάζεψαν» την κοίτη. 
Το έργο δεν έχει καμία συμμετρία, γεγονός όμως που αντί να το μειώνει αισθητικά, 
του προσθέτει. Καμιά από τις τέσσερις ημικυκλικές καμάρες του δεν έχει ίση 
διάμετρο με τις υπόλοιπες. Το ίδιο ποικίλλει και το μέγεθος των πολλών 
παραθυρίδων του (ψευτοκαμάρες). Το οδόστρωμά του, καλντεριμωτό, αλλά με 
αρκετά λεία στρώση, κορυφώνει και αυτό ασύμμετρα το ανέβασμά του, στην ακρινή 
μεγάλη καμάρα, ενώ το πλάτος του ανοίγει στα 3,75 μέτρα. Εδώ όμως θα πρέπει να 
τονίσουμε, πώς όλα αυτά, αποτελούν σημερινή μορφολογική κατάληξη του γεφυριού, 
αποτέλεσμα-τουλάχιστον για τα τελευταία χρόνια-όχι πετυχημένων πάντα 
επεμβάσεων της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σε  μια   φωτογραφία του 1897 για 
παράδειγμα, παρατηρούμε στο οδόστρωμα περισσότερες από μία κορυφώσεις. Όπως 
αποδεικνύεται, ο καλντεριμωτός διάδρομος διάβασης πρέπει τότε να λειτουργούσε με 
μεγαλύτερη χάρη, ταλαντευόμενος στη διάθεση των τεσσάρων αποκάτω του 
ανόμοιων τόξων. Πόσες άραγε επεμβάσεις να καλυτέρεψαν την αρχική κατασκευή, 
και πόσες άλλες να την κακοποίησαν συνειδητά ή ακούσια; Είναι κάτι που δεν θα το 
μάθουμε ποτέ, μια και η υποψία της πρώτης-πρώτης θεμελίωσης προεκτείνεται μέχρι 
την προρωμαϊκή ακόμα εποχή. Πάνω σ'αυτό το ζήτημα διατυπώθηκαν και 
εξακολουθούν και σήμερα να διατυπώνονται πολλές ενδιαφέρουσες θεωρίες. Η 
παράδοση, πλανεμένη από την τελευταία ανακατασκευή της γκρεμισμένης μεγάλης 
καμάρας, τοποθετεί το αρχικό χτίσιμο του γεφυριού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
και συγκεκριμένα στα 1602 ή 1606.  
Κάποιοι συγγραφείς του 19ου αιώνα υποστηρίζουν ότι η Γέφυρα της Άρτας χτίστηκε 
τη ρωμαϊκή εποχή όμως οι ερευνητές του καιρού μας επανήλθαν με περισσότερα 
επιχειρήματα και καθορίζουν το σημείο αρχικής θεμελίωσης στους κλασικούς ή 
ελληνιστικούς χρόνους. Αποκλείουν τη ρωμαϊκή περίοδο πρώτον γιατί στην Ήπειρο 
δεν έχουμε απομεινάρια ρωμαϊκών γεφυριών, ίσως γιατί η διακίνηση εμπορευμάτων 
και ταξιδιωτών γινόταν κυρίως δια θαλάσσης, οι δε μετακινήσεις του στρατού δεν 
είχαν ανάγκη από μεγάλες και μόνιμες γέφυρες, και δεύτερον γιατί η Ήπειρος 
καταστράφηκε απ' τους Ρωμαίους.  
Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως η Γέφυρα της Άρτας είναι κτίσμα ή των κλασσικών 
χρόνων ή των ελληνιστικών, δηλαδή της εποχής του Πύρρου. Στο συμπέρασμα αυτό 
άλλωστε μας οδηγεί και το γεγονός ότι η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε στα βάθρα της, 
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είναι ίδια μ'αυτή που χρησιμοποιήθηκε στα κτίρια της κλασσικής και της 
ελληνιστικής Αμβρακίας. 

Από τις δύο εκδοχές στις οποίες καταλήξαμε (κλασσικής εποχής-ελληνιστικής 
εποχής), πιθανότερη φαίνεται η δεύτερη, δηλαδή η Γέφυρα είναι έργο του Πύρρου. 
Οι λόγοι που οδηγούν στην αποδοχή αυτής της εκδοχής είναι: α) η προ του Πύρρου 
Αμβρακία δεν είχε αξιόλογη ενδοχώρα δυτικά του Άραχθου, γιατί η σημερινή 
πεδιάδα της Άρτας ήταν στο μεγαλύτερο τμήμα της λιμνοθάλασσα ή βάλτος, η δε 
επικοινωνία με τις άλλες πόλεις γινόταν κυρίως μέσα απ' τον Άραχθο προς τη 
θάλασσα και από τον Άμβρακα, β) η μικρή έκταση της Αμβρακιώτικης πολιτείας και 
οι συχνοί πόλεμοι με τους γείτονες (Μολοσσούς κλπ.) λογικά θα οδηγούσαν τους 
Αμβρακιώτες να μην εξασφαλίσουν στους εχθρούς εύκολη τη διάβαση του φυσικού 
οχυρού της πόλης τους, δηλαδή του Άραχθου, γ) ο Πύρρος αντίθετα είχε μεγάλο 
κράτος, που ο κορμός του ήταν στα ΒΔ. της Αμβρακίας κι είχε ανάγκη να 
εξασφαλίσει με τρόπο μόνιμο την επικοινωνία της πρωτεύουσας(Αμβρακίας) με το 
κυρίως κράτος του, την Ήπειρο, δ) ο Πύρρος στόλισε την Αμβρακία με μεγάλα 
κτίρια, άφθονα αγάλματα κλπ. Και ασφαλώς θέλησε για εντυπωσιασμό των 
επισκεπτών, να φτιάξει και το Γεφύρι μεγαλοπρεπές, ε) η άποψη αυτή (ότι το γεφύρι 
είναι έργο του Πύρρου ) δεν έρχεται σε αντίθεση με την άποψη του Φ.Πέτσα (ότι τα 
θεμέλια είναι κλασσικά), γιατί δεν είναι δυνατό να δεχτούμε πως μέσα σε 50-80 
χρόνια, σε μια πόλη που διατήρησε τον πληθυσμό της και τον κλασικό πολιτισμό της, 
έγινε τόσο αισθητή αλλαγή τεχνικής, ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε αν ένα 
κτίσμα έγινε λίγο πριν απ' τον Πύρρο ή επί Πύρρου. 
Πρέπει λοιπόν να δεχτούμε πως η Γέφυρα της Άρτας χτίστηκε κατά την πιθανότερη 
εκδοχή επί Πύρρου (3ος π.Χ. αιώνας) ή στα χρόνια της κλασικής Αμβρακίας (5ος-4ος 
π.Χ. αιώνας), κατά τη λιγότερη πιθανή εκδοχή. Κάθε άλλη εκδοχή πρέπει πια 
ν'απορριφθεί. Βέβαια η σημερινή Γέφυρα δεν είναι η ίδια με την αρχαία. Στηρίζεται 
όμως στα βάθρα της αρχαίας. Ίσως οι αψίδες της Γέφυρας να γκρεμίστηκαν όχι μια 
αλλά πολλές φορές. Και το τελευταίο γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο να είναι αυτό που 
αναφέρουν οι ενθυμήσεις, δηλαδή να έγινε μεταξύ 1609-1615. 
Μουδιασμένο σήμερα από την τελευταία του περιπέτεια το γεφύρι της Άρτας , 
φαίνεται να παρηγορείται ανάμεσα στον τεράστιο πλάτανο της αριστερής όχθης και 
τα λίγα χαμόσπιτα της δεξιάς, γνώριμά του απομεινάρια μιας άλλης εποχής. Ο 
παραλίγο μοιραίος τραυματισμός του, έγινε τουλάχιστον αφορμή, να 
συνειδητοποιηθεί μια ανάγκη. Χωρίς πρόσβαση στο χτες, κάθε αυριανή πράξη 
χτίζεται ερήμην του ανθρώπου. Και για μια τέτοια ζεύξη, τι το καταλληλότερο από το 
θρυλικό γεφύρι του Άραχθου.  
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 Στα 1960 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ευρύχωρης και στερεότατης 
τσιμεντένιας γέφυρας, η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία των οχημάτων και 
ανακούφισε το πολύπαθο και βαριά άρρωστο πέτρινο γεφύρι. Η σιδερένια γέφυρα, 
τύπου ΜΠΕΛΕΫ, αποσυνδέθηκε και μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο του ποταμού, 
τοποθετήθηκε κοντά στο άλλο ιστορικό μας γεφύρι στην Πλάκα, για να εξυπηρετήσει 
εκεί τη διέλευση των οχημάτων.                                                          
 

2. Το  γεφύρι  της   Πλάκας   
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         Το ονομαστό Γεφύρι της Πλάκας, είναι ένα από τα ωραιότερα, μεγαλύτερα και 
γνω-στότερα πέτρινα γεφύρια που βρίσκονται στην Ελλάδα, με επιβλητικό τόξο 
ανοίγματος 40 μέτρων.  
      Διαθέτει, επίσης, εκατέρωθεν δύο μικρά, ανακουφιστικά τόξα, ανοίγματος 6 
μέτρων.Εχει συνολικό μήκος 61 μέτρα, η κεντρική καμάρα είναι 40 μέτρα, το μέγιστο 
ύψος 21 μέτρα και το πλάτος στην κορυφή είναι 3,20 μέτρα.Γεφυρώνει τον Αραχθο 
ποταμό και βρίσκεται στα ιδιοκτησιακά όρια του νομού Αρτας και του νομού 
Ιωαννίνων, στο συνοικισμό Πλάκας Ραφταναίων. 
      Με την κατασκευή του, διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό, τις μετακινήσεις των 
κατοίκων των χωριών της περιοχής που είναι κτισμένα στις πλαγιές των Τζουμέρκων 
και των μεγάλων κοπαδιών των νομάδων της περιοχής που ήταν αναγκασμένοι να 
περάσουν τον ορμητικό Αραχθο. 
Το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας είναι αριστούργημα λαϊκής αρχιτεκτονικής, έργο 
Τζουμερκιωτών μαστόρων με εξαιρετική τεχνική άξια θαυμασνού. 
Το έχτισε ο πρωτομάστορας Κωνσταντίνος Μπέκας το 1866. Θεωρείται η ωραιότερη 
γέφυρα των Βαλκανίων και η τρίτη στην Ευρώπη. 
Η πρώτη απόπειρα κατασκευής του, πραγματοποιήθηκε το 1863, αλλά την ημέρα των 
εγκαινίων του κατέρρευσε, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων. 
Στη συνέχεια το 1866, κατασκευάστηκε το γεφύρι που υπάρχει μέχρι σήμερα. Για την 
κατασκευή του χρειάστηκαν τρεις μήνες, 180.000 γρόσια  και χρησιμοποιήθηκαν 
μεταξύ των άλλων ασπράδι από 20.000 αυγά. Τα έξοδα κατασκευής του ανέλαβαν ο 
Ιωάννης Λούλης από την Αετορράχη, ο Αναγνώστης Λύτρας και ο Ιωάννης Ρήγκας 
από Πράμαντα, ο Αναγνώστης Μάρος από τους Μελισσουργούς, η κοινότητα 
Πραμάντων και Μελισσουργών, ενώ η κοινότητα Αγνάντων προσέφερε την ξυλεία 
για τις σκαλωσιές του οικοδομήματος. Ακόμη γειτονικές κοινότητες διέθεσαν 
σημαντικά χρηματικά ποσά και προσωπική εργασία. 
Για την κατασκευή του χρειάστηκαν τρεις μήνες, 180.000 γρόσια  και 
χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ των άλλων ασπράδι από 20.000 αυγά. 
     Για το χτίσιμο του γεφυριού υπάρχει η παράδοση ότι στέριωσαν άνθρωπο στα 
θεμέλιά του. Αλλοι ισχυρίζονταν ότι έβαλαν έναν Τούρκο κι άλλοι μια επιληπτική 
κοπέλα από το χωριό Μονολίθι. 
       Υπέστη σοβαρή ζημιά από απόπειρα καταστροφής της από τμήματα των 
Γερμανικών κατοχικών δυνάμεων το 1944. 
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     Σήμερα η συγκοινωνία διεξάγεται από γέφυρα νέου τύπου, λίγο πιο κάτω από το 
ονομαστό γεφύρι. Ακόμη αποτελεί αφετηρία για εντυπωσιακές διαδρομές με 
ράφτινγκ ή κανόε στον ποταμό Αραχθο.  
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3.  Το  γεφύρι  του  Παπαστάθη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Μέσα στη χαράδρα του Άραχθου ποταμού, μεταξύ Δρίσκου και Ανατολικής 
βρίσκεται καλά κρυμμένο το γεφύρι του Παπαστάθη. Από το χωριό Ανατολική 30 
χλμ από τα Ιωάννινα, κατεβαίνουμε περίπου 4 χλμ χωματόδρομο προς το ποτάμι. 
Στρίβουμε δεξιά και, αφού περπατήσουμε ανάμεσα σε βράχια, αντικρίζουμε 
επιτέλους μπροστά μας το ωραίο αλλά εγκαταλειμμένο και από το ίδιο το ποτάμι 
γεφύρι, αφού μετατόπισε την κοίτη του, παρασέρνοντας μάλιστα και την μικρότερη 
του καμάρα. Αυτό το στολίδι της λαϊκής ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής είναι δυστυχώς 
δυσπρόσιτο. 

      Είναι από τα μακρύτερα γεφύρια του Νομού. Το μήκος του φθάνει τα 85 μέτρα. Ο 
πρωτομάστορας μάλλον από το χωριό Πράμαντα. Αποτελείται από τέσσερα άνισα 
τόξα καλοχτισμένα, όπου ανάμεσά τους ανοίγονται τρία μακρόστενα ανακουφιστικά 
ανοίγματα. Η μεγάλη του καμάρα, από την οποία δεν περνάει τώρα ούτε σταγόνα 
νερό, έχει άνοιγμα 23,7 μέτρα και ύψος 8,7 μέτρα. Το κατάστρωμα έχει πλάτος 2,7 
μέτρα, ακολουθεί την γραμμή των τόξων, είναι στρωμένο με καλντερίμι. Δεξιά και 
αριστερά υπάρχει χαμηλό κατεστραμμένο στηθαίο από κάθετες πέτρες. Το γεφύρι 
είναι πολύ στέρεα χτισμένο. Αυτό φαίνεται και από τη θαυμάσια αντηρίδα σε σχήμα 
τρίπλευρης σκάλας, και από το ότι το 1942 που βομβαρδίστηκε η μεγάλη καμάρα 
του, έμεινε όρθιο. 

       Το γεφύρι του Παπαστάθη χτίστηκε το 1746 με χρήματα που συγκέντρωσε με 
κόπο ο μοναχός Αγάπιος της Μονής Βίλιζας. Στοίχισε συνολικά 350 βενετικά 
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φλουριά. Εκεί κοντά υπήρχε χάνι για τους ταξιδιώτες και τους αγωγιάτες. Το γεφύρι 
ένωνε μεταξύ άλλων τα Γιάννενα με Συρράκο, Καλαρρύτες. Ο ποιητής Κώστας 
Κρυστάλλης σε ένα διήγημά του περιγράφει μια διαδρομή μέσω γέφυρας 
Παπαστάθη. 

Άλλες πηγές αναφέρουν τα εξής για το γεφύρι: 

     Για την κατασκευή του γεφυριού υπάρχουν αρκετές παραδόσεις και διάφορες 
εκδοχές για το χορηγό και την ονομασία του .  Στις παραδόσεις αυτές αναφέρεται ότι 
χορηγός ήταν κάποιος ηγούμενος, αλλά γίνεται σύγχυση των μονών Κηπίνας και 
Βύλιζας. Κάποιες απ’ αυτές τις παραδόσεις επιχειρούν να ερμηνεύσουν και το όνομα 
του γεφυριού, θεωρώντας ότι Παπαστάθης ήταν το όνομα του ηγούμενου. 
Αναφέρεται επίσης ότι τα χρήματα που δόθηκαν για την κατασκευή του γεφυριού 
προέρχονταν από κάποιους ληστές, που θέλησαν να κλέψουν το μοναστήρι, αλλά με 
θαυματουργό τρόπο τράπηκαν σε φυγή και εγκατέλειψαν τα χρήματα. 

 

 

4. Η γέφυρα της Πολιτσάς βρίσκεται στο σημείο από όπου περνούσε το μονοπάτι 
που ένωνε τα Τζουμέρκα με την πόλη των Ιωαννίνων. 
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     Αριστουργηματικό μνημείο. Έργο του προπροηγούμενου αιώνα, των μαστόρων 
του χωριού. Το γεφύρι της Πολιτσάς ενώνει το Αμπελοχώρι με το Φορτόσι ή αλλιώς 
το δήμο Πραμάντων με το δήμο Κατσανοχωρίων. Πρόκειται για πέτρινο γεφύρι με 
μία καμάρα για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία για το πότε και από ποιον χτίστηκε. 
Δίπλα του σε κοντινή απόσταση και πάνω στους ίδιους ογκόλιθους, έχει χτιστεί μία 
σύγχρονη γέφυρα από μπετόν για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων, η οποία στέκει 
αταίριαστη μπροστά από το πέτρινο γεφύρι. 

 

5. Γεφύρι Πάλτσας: Συνδέει τις δύο όχθες του Καλαρρύτικου.Θα το δείτε λιγο πιο 
κάτω απο το χωριό  τις Κηπίνας αν ακολουθήσετε την διαδρομή Πρησήλιο προς 
Πράμαντα ή αντίστροφα, στα Τζουμέρκα. 
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6. Η γέφυρα   Τζαρή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια  καινούρια   τσιμεντένια  γέφυρα  που  κατασκευάστηκε  τα  τελευταία  χρόνια  
για  να  επικοινωνούν  τα  χωριά. 
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     Το φράγμα Πουρναρίου βρίσκεται στον ποταμό Άραχθο τέσσερα χλμ βόρεια της 
Άρτας. Το συγκεκομμένο φράγμα αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο χωμάτινο φράγμα 
της Ελλάδας μετά του Μόρνου. 

    Οι λόγοι όμως για την κατασκευή του φράγματος δεν ήταν περιβαλλοντικοί. Το 
φράγμα κατασκευάστηκε για να λύσει κάποια προβλήματα και πιο συγκεκριμένα για 
τρεις βασικούς λόγους: 

1) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή 
2) άρδευση του κάμπου της Άρτας 
3) ανάσχεση πλημμυρών 

       Στον ποταμό Άραχθο κατασκευάστηκαν τα φράγματα του Πουρναρίου Ι, με 
ωφέλιμη χωρητικότητα 303 εκ. m

3
, και στη συνέχεια αυτού, το αναρρυθμιστικό 

φράγμα του Πουρναρίου ΙΙ, ωφέλιμης χωρητικότητας 4,1 εκ. m
3
. Με τα 

υδροηλεκτρικά αυτά έργα, εξασφαλίζεται η συνεχής ροή του νερού στην κοίτη και τις 

Η  τεχνητή  λίμνη  και  το  φράγμα  πουρναρίου, οι  
επιπτώσεις, τα  οφέλη  και  οι  προοπτικές 

 



29 

 

εκβολές του ποταμού Αράχθου, καθόλο το έτος, συμβάλλοντας έτσι σε μια 
ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των αρδευτικών δικτύων της περιοχής.  
 
Ανάχωμα Πουρνάρι ΙΙ 

Μικρός ΥΗΣ με ανάχωμα μήκους 2χλμ. και τσιμεντένιο υπερχειλιστή μήκους 150 μ. 
και ύψους 13 μ. Η ισχύς του είναι 2Χ15MW. Το φράγμα, χωρητικότητας 4,1 εκατομ. 
κ.μ, λειτουργεί σαν αναρυθμιστικό των νερών του Αράχθου, εξασφαλίζοντας 
ελάχιστη συνεχή ροή για αρδεύσεις. Περιλαμβάνει δύο αρδευτικές υδροληψίες, στη 
μία από τις οποίες έχει τοποθετηθεί μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 2MW. 

     Στις 13 Μαρτίου του έτους 1981, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια λειτουργίας του 
υδροηλεκτρικού σταθμού Πουρνάρι Ι μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης ευφορίας και 
μεγάλων προσδοκιών, χωρίς να γίνουν αισθητές οι δυσμενείς επιπτώσεις στο 
οικοσύστημα της κοίτης, της παρόχθιας περιοχής και στο ιστορικό γεφύρι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ο οικισμός Σμίξη βρίσκονταν στο σημείο ένωσης του ποταμού Άραχθου με το ποτάμι που 
έρχονταν από την Καλεντίνη(Σαραντάπορο),εξ ου και το όνομα Σμίξη (ένωση).  Αυτή  η  
περιοχή  τώρα  βρίσκεται  σκεπασμένη  με  νερό.  Η φωτογραφία έχει υποστεί ψηφιακή 
επεξεργασία, από γνήσια αεροφωτογραφία του 1971.] 
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       Τα οικοσυστήματα του περιαστικού χώρου της πόλης, η χλωρίδα και η πανίδα της 
κοίτης και της παρόχθιας περιοχής, μέχρι τις εκβολές του ποταμού, διαταράχθηκαν, 
αλλοιώθηκαν και μισοκαταστράφηκαν ακόμη και μέσα στον Αμβρακικό κόλπο. Τη 
μεγαλύτερη ζημιά και το δεινότερο πλήγμα, από την κατασκευή του φράγματος και 
την ασυνεχή ροή του ποταμού, υπέστη το θρυλικό μας γεφύρι.  
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Το φράγμα Πουρναρίου Ι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το φράγμα Πουρναρίου ΙΙ 
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 Η κατασκευή  του είναι αρκετά ωφέλιμη για την περιοχή καθώς στην τεχνητή λίμνη 
που έχει δημιουργηθεί έχει αναπτυχθεί ένας αξιόλογος υγροβιότοπος. Η ιχθυοπανίδα 
της περιοχής φαίνεται να έχει εμπλουτιστεί από νέα είδη όπως κυπρίνους, στρωσίδια, 
πινδοβίνους, μπριάνες, λιάρες και μουστακάτα. Αυτή η μεγάλη ποικιλία ψαριών και 
άλλων οργανισμών έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα το οποίο δίνει καινούριες 
προοπτικές για την ανάπτυξη του τόπου εφόσον διασφαλίζεται η προστασία του 
περιβάλλοντος. 

     Η αγάπη για το περιβάλλον, η προστασία της φύσης και η αειφόρος  ανάπτυξη θα 
πρέπει να αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία για την ευημερία, πολιτιστική και 
οικονομική, της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου. Οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές για την 
αξιοποίηση της και οφείλουμε να τις αναδείξουμε. 

 

     Ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου μειώθηκε η τροφοδοσία του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα, που γινόταν με την κατείσδυση του επιφανειακού νερού στα 
κατώτερα στρώματα,με αποτέλεσμα να μειωθεί η διαθεσιμότητα των υπόγειων 
υδάτων και να αλλάξει ριζικά το υδρολογικό ισοζύγιο στην περιοχή από τα κατάντη 
του φράγματος μέχρι τις εκβολές του ποταμού.Σήμερα από τις 4.000 γεωτρήσεις που 
γίνονται στον Αρτινό κάμπο η κατάσταση γίνεται δραματική και το θαλασσινό νερο 
διεισδύει προς την ενδοχώρα. 
         Επίσης από το 1954 στην περιοχή Αγ.Γεώργιος στον Λούρο λειτουργεί φράγμα 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για την αποθήκευση αρδευτικού νερού.Ο 
ταμιευτήρας με τα χρόνια γέμισε φερτές ύλες και έτσι σήμερα δεν μπορεί να 
αποταμιεύσει καθόλου νερό 

   Τόσο το φράγμα του Λούρου όσο και το μεγάλο φράγμα του Πουρναρίου, με την 
κατακράτηση φερτών υλών και της ιλύς των ποταμών,όχι μόνο επηρεάσανε τους 
ταμιευτήρες τους,αλλά και στερήσανε απο τις λουρονησίδες των λιμνοθαλλασών τα 
δομικά υλικά που εδώ και αιώνες τις δημιουργούσαν και τις ανανέωναν.Αποτέλεσμα 
αυτού είναι οι λουρονησίδες να διαβρώνονται και η ακτογραμμή να υποχωρεί από 
την πίεση των κυμάτων. Ακόμα είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι η ανάσχεση 
των πλημμυρικών φαινομένων,ιδιαίτερα από το φράγμα του Αράχθου,δεν ξεπλένεται 
η κοίτη από τους ρύπους που συγκεντρώνονται στις εκβολές.Η δε μειωμένη 
τροφοδοσία των λιμνοθαλασσών με γλυκά νερά των πλημμύρων άλλαξε την 
αλατότητα του νερού , επηρεάζοντας δραστικά το περιβάλλον των αλιευμάτων και 
στη συνέχεια την αλιευτική παραγωγή.Από την άλλη,μια ενδεχόμενη υφαλμύριση 
των υπόγειων υδάτων με τα οποία αρδεύεται ο κάμπος θα ήταν καταστρεπτική για τις 
καλλιέργειες.    Ο νόμος 1739 του 1987 για την Διαχείριση των Υδατικών Πόρων 
επιβάλλει την εξασφάλιση μιας ελάχιστης ροής νερού στα ποτάμια της χώρας μας, 
για την διατήρηση (όσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό) των υδροτοπικών 
οικοσυστημάτων. Για το λόγο αυτό στη βάση του φράγματος Πουρνάρι Ι 
κατασκευάσθηκε το Πουρνάρι ΙΙ για να παίζει ρυθμιστικό ρόλο,ώστε να υπάρχει μια 
μόνιμη ροή νερού,που να προσομοιάζει με την προ του φράγματος κατάσταση ακόμα 
και το καλοκαίρι.Ίσως με μια σωστή διαχείρηση να επιτευχθεί και ο σταδιακός 
εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα της πεδινής ζώνης. 
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 Το  φαράγγι  του  Αράχθου     

     Το κυριότερο υδρολογικό στοιχείο της περιοχής αποτελεί ο Ποταμός Άραχθος ο 
οποίος ρέει από Βορρά προς Νότο, ξεκινώντας από την περιοχή του Μετσόβου και 
αφού διασχίσει τον νόμο Ιωαννίνων και Άρτας εκβάλει στον Αμβρακικό κόλπο. Στην 
περιοχή από το ύψος του οικισμού Παλαιοχωρίου και μέχρι την γέφυρα της Πλάκας ο 
ποταμός ρέει σε χαράδρα με σχεδόν κάθετα πρανή. Τα ευδιάβρωτα από ασβεστόλιθο 
πετρώματα της περιοχής της κοίτης του ποταμού σε συνδυασμό με την παρασυρτική 
δύναμη των νερών του ποταμού έχουν διαμορφώσει με το πέρασμα των αιώνων μια 
χαράδρα υψηλής αισθητικής και οικολογικής αξίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το  φαράγγι  του  Αράχθου  στα  Τζουμέρκα, οι  
καταρράκτες  (Κλίφκης, καταρράκτη  κλπ  ) 
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Κλίφκη 

Κλίφκη ήταν η τοπωνυμία από τις πλέον όμορφες και επιβλητικές περιοχές της 
Ελλάδος μας, πού προκαλούσε το δέος στον επισκέπτη της.  Ανήκει στην χαράδρα 
του ποταμού Αράχθου γειτνιάζει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλεντζίου του Δήμου 
Βορείων Τζουμέρκων. Στο σημείο αυτό υπάρχει πηγή με άφθονο νερό που έβγαινε 
από την δεύτερη και χαμηλότερη από τις δύο καθ ύψος μεγάλες σπηλιές. 
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Η πρώτη καθ ύψος μεγάλη σπηλιά αποτελούσε χώρο διαμονής και 
προστασίας Άγριων περιστεριών, πετροχελίδονων και νυκτερίδων.  Το νερό της 
πηγής ρέει προς τον ποταμό Άραχθο, η υψομετρική διαφορά από την επιφάνεια του 
ποταμού έως την πηγή κατά προσέγγιση πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μέτρα, η δε 
ογκομετρική ποσότητα ροής του υπολογίζεται σε 1 κυβικό κατά προσέγγιση. Στην 
διαδρομή του μέχρι τον ποταμό παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η λίμνη που 
σχηματιζόταν κατευθείαν μετά από την πηγή όπου στολιζόταν με βρύα και λειχήνες 
και διάφορα σπάνια είδη υδρόβιων φυτών. Τα πλατάνια γύρω από την λίμνη αυτή 
συνέβαλαν να σκιάζουν το τοπίο και να του προσδίδουν έντονα την πρασιά από 
πάνω. 
 
      Το ειδυλλιακότερο συμπλήρωνε η ύπαρξη του ουράνιου τόξου που 
δημιουργούσαν τα σταγονίδια του νερού από την πτώση του νερού που έβγαινε από 
τα έγκατα της σπηλιάς,, εκεί δε, ήταν έντονη η αίσθηση της δροσιάς που σε 
αγκάλιαζε λόγω της διαφοράς θερμοκρασιών από αυτή της πηγής και του 
περιβάλλοντος , τα αρώματα δε της φύσης ευωδίαζαν τον χώρο όλο. 
  
       Τα μάτια του επισκέπτη δεν χόρταιναν να καταγράφουν αυτή της σπάνιας 
ομορφιάς εικόνα στα βάθη του μυαλού, και για αρκετή ώρα απορροφούσε όλες τις 
εικόνες που στην παρέλευση χιλιάδων ετών κατάφερε και φιλοτέχνησε  η φύση. 
  
       Τα λόγια μου δεν μπορούν κατ΄ουδένα τρόπο να αντικαταστήσουν την 
πραγματική εικόνα της συγκεκριμένης περιοχής, παρά μόνον φωτογραφικό ανάλογο 
συνημμένο υλικό δύναται να καταδείξει τις ομορφιές αυτού του τοπίου. 
  
        Σημειωτέον ότι στην εν λόγω περιοχή συρρέουν και όλα τα νερά από τους 
ξηροπόταμους του λεκανοπεδίου Πλαίσιας Καλεντζίου και έτσι όλοι οι υδάτινοι 
όγκοι σε συνδυασμό με των πηγών κατάφεραν να διαβρώσουν σημαντικά τους 
σκληρούς βράχους με την πτώση τους υπό μορφή καταρράκτη στο πέρασμά τους 
προς το αντάμωμα του ποταμού και να δημιουργήσουν μεγάλες εσοχές και 
αυλακώσεις των βράχων επί της διαδρομής των, σήμερα δε όλο το τοπίο 
αλλοτριώθηκε και σε ενδιαφέροντα σημεία κατασκευάσθηκαν τσιμεντένια φράγματα 
για τεχνική  εξυπηρέτηση υδροηλεκτρικού δικτύου, συγχρόνως δε μεγάλοι πέτρινοι 
όγκοι προερχόμενοι από μπαζώματα κατέκλυσαν την κοίτη και παραποίησαν το 
αυθεντικό τοπίο της Κλίφκης κατά μήκος της διαδρομής του προς το ποτάμι. 
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Καταρράκτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρίσκεται  κοντά  στο  ομώνυμο  χωριό  της  Άρτας  και  το  νερό  πέφτει από  ύψος  
περίπου  90  μέτρων. 
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Υδροβιότοποι – Ποτάμιο οικοσύστημα 
 
       Οι υδροβιότοποι είναι περιοχές που συνδυάζουν το υδάτινο με το χερσαίο 
περιβάλλον, δίνοντας τη δυνατότητα συνύπαρξης σε πολλούς διαφορετικούς 
οργανισμούς. Σαν τέτοιοι αναφέρονται περιοχές με έλη ή βάλτους, συγκεντρώσεις 
νερού φυσικές ή τεχνητές, πρόσκαιρες ή σταθερές, με  νερό στάσιμο ή τρεχούμενο, 
γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό, καθώς και οι θαλάσσιες περιοχές με βάθος μικρότερο 
των 6 μέτρων. 
      Η οικολογική σημασία των υδροβιοτόπων αναγνωρίστηκε παγκόσμια με τη  
συνθήκη, που υπογράφτηκε στις 2/7/1971 στο Ramsar του Ιράν, μεταξύ άλλων και 
από την Ελλάδα. Με αυτή καθορίστηκαν οι υδροβιότοποι διεθνούς σημασίας και το 
πλαίσιο προστασίας τους. Έτσι, κάθε χώρα πρέπει να προάγει τη διατήρηση των 
υδροβιοτόπων με τη δημιουργία περιοχών ειδικής προστασίας της φύσης, να 
ενθαρρύνει την έρευνα και την ανταλλαγή στοιχείων σχετικών με τους 
υδροβιοτόπους, τη χλωρίδα και την πανίδα τους και να προσπαθεί να αυξήσει τους 
πληθυσμούς των υδρόβιων πτηνών. 
     Ένα από τα στοιχεία που κάνουν εξαιρετική τη σημασία των υδροβιοτόπων της 
χώρας μας είναι το ότι αποτελούν σταθμούς στο ταξίδι των αποδημητικών πουλιών ή 
τόπους όπου ξεχειμάζουν. Οι υδροβιότοποι, καθώς εμπλουτίζονται με τα υλικά που 
μεταφέρουν τα ποτάμια και οι παλίρροιες της θάλασσας, ευνοούν την ανάπτυξη 
πλούσιας βλάστησης, που δίνει τη δυνατότητα επιβίωσης σε πλήθος οργανισμών: 
Ψάρια, αμφίβια, ερπετά και πουλιά γεννούν τα αυγά τους στη βλάστηση των 
περιοχών αυτών. Επιπρόσθετα, οι υδροβιότοποι ρυθμίζουν την υδρομηχανική 
ισορροπία και το κλίμα της περιοχής (μετριάζοντας τον καύσωνα και το υπερβολικό 
ψύχος).Tο ποτάμιο οικοσύστημα αποτελείται από τους  οργανισμούς που ζουν σ’ 
αυτό ή αλλιώς από τη βιοτική συνιστώσα και από το αβιοτικό περιβάλλον ή την 
αβιοτική συνιστώσα. 
 
ΕΚΒΟΛΕΣ  ΑΡΑΧΘΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Οι  εκβολές  του  Αράχθου, οι  λιμνοθάλασσες, οι  βιότοποι 
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ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ  Είναι ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους 
υγροβιότοπους της Ελλάδας και προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες για την 
προστασία του οικοσυστήματος. Αποτελείται από το διπλό δέλτα του ποταμού 
Λούρου και Αράχθου και από 4 λιμνοθάλασσες. Είναι καταφύγιο για 250 είδη 
πουλιών, μερικά από τα οποία εξαιρετικά σπάνια (νεροχελίδονο, καλαμόκανας, 
πετροπουλάδα, σταυραετός, θαλασσαετός, δενδρογέρακας), αλλά και ποικιλία 
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αμφιβίων (νερόφιδα, χελώνες, σαύρες). Η έκτασή του υπολογίζεται σε 130000 
στρέμματα. Αξίζει κανείς να περιμένει το ηλιοβασίλεμα, για να θαυμάσει τα νερά 
βαμμένα με χρυσοκίτρινα, πορτοκαλιά και πορφυρένια χρώματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους 
υγροβιότοπους της Ελλάδας, που προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες. Οφείλει τη 
σπουδαιότητά του στην ποικιλία και ιδιομορφία του χερσαίου και υδάτινου 
περιβάλλοντος. Αποτελείται από το διπλό δέλτα των ποταμών Λούρου και Αράχθου 
και από 4 λιμνοθάλασσες. Είναι καταφύγιο για 250 είδη πουλιών, μερικά από τα 
οποία εξαιρετικά σπάνια (νεροχελίδονο, καλαμόκανας, πετροπουλάδα, σταυραετός, 
θαλασσαετός, δενδρογέρακας), αλλά και ποικιλία αμφιβίων (νερόφιδα, χελώνες, 
σαύρες).  
Σε αυτό το τοπίο σπάνιας ομορφιάς συναντάται η τρίτη σε μέγεθος αποικία 
αργυροπελεκάνων στην Ευρώπη.  Ο υγρότοπος είναι όμως γνωστός για τη μεγάλη 
ιχθυοπαραγωγική ικανότητά του. 
 Η έκτασή του υπολογίζεται σε 130.000 στρέμματα. 
Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού ιδρύθηκε στις 21 Μαρτίου 2008 με την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 11989 (ΦΕΚ Δ' 123/21-03-2008), για τον 
«Χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού 
κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και τον καθορισμό χρήσεων, όρων και περιορισμών». 
 
Το Οικοσύστημα, η πανίδα και η  χλωρίδα, όπως συμβαίνει σε όλες τις 
προστατευόμενες περιοχές της χώρας, έχει μελετηθεί κάτι παραπάνω από επαρκώς. 
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Μεγάλο μέρος των χρημάτων που διατίθεται ετησίως,  δαπανάται σε μελέτες και 
συμπόσια. 
Οι πηγές ρύπανσης επίσης είναι γνωστές και καταγεγραμμένες. Αστικά λύματα, 
βιομηχανικά καθώς και τα κτηνο-πτηνοτροφικά και τυροκομικά απόβλητα των 
μονάδων που λειτουργούν κοντά στις όχθες των δύο μεγάλων ποταμών, του Λούρου 
και του Αράχθου, προκαλούν μεγάλη ρύπανση. Σημαντική συμμετοχή έχουν και οι 
αγροτικές καλλιέργειες (λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ). Η εικόνα συμπληρώνεται με 
τη ρύπανση από τις ιχθυοκαλλιέργειες, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να μας 
πείσουν ότι η λειτουργία τους δεν ¨βλάπτει¨ το περιβάλλον. Τα πάντα λοιπόν  είναι 
γνωστά. 

       Είναι εύκολα αντιληπτό ότι οι δραστηριότητες του ανθρώπου έχουν συμβάλλει 
στη διαμόρφωση του τοπίου του και της σημερινής περιβαλλοντικής κατάστασης του 
Αμβρακικού. Οι επεμβάσεις του ανθρώπου στο τοπίο και στα φυσικά οικοσυστήματα 
πήραν μεγάλες διαστάσεις, ιδιαίτερα στον 20ό αιώνα. Στο όνομα της ανάπτυξης 
εκτροπές ποταμών, φράγματα, χιλιάδες γεωτρήσεις, εκτεταμένες αποστραγγίσεις και 
άλλες σοβαρές επεμβάσεις έλαβαν χώρα στην περιοχή. Ορισμένες όμως επεμβάσεις 
έγιναν χωρίς σχεδιασμό, απρογραμμάτιστα, δίχως να ληφθεί υπόψη η αειφορία και τα 
σπάνια οικοσυστήματα του Αμβρακικού. Οι πιέσεις που δέχεται ο Αμβρακικός 
κόλπος είναι πολλές και πολυποίκιλες. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να 
προταθούν μέτρα για τη διαχείριση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του 
οικοσυστήματος. Ο Αμβρακικός κόλπος είναι ο μεγαλύτερος προς βορρά κόλπος της 
δυτικής Ελλάδας με έκταση 400 - 405 km2. Διοικητικά ανήκει σε 3 νομούς: τον νομό 
Άρτας, το νομό Πρεβέζης, και το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ο κόλπος αυτός εισχωρεί 
βαθιά στη δυτική ακτογραμμή της Ελλάδας, αλλά διατηρεί την επικοινωνία του με το 
Ιόνιο πέλαγος μέσα από ένα πολύ στενό δίαυλο πλάτους 600 μέτρων και βάθους από 
5 έως 15 μέτρα. Πρόκειται για μια κλειστή εσωτερική θάλασσα με μέσο βάθος 26 m 
και μέγιστο βάθος 65 m. Στα ανατολικά φτάνει ως τις απολήξεις του όρους 
Μακρυνόρος και στα βόρεια στη προσχωσιγενή πεδιάδα της Άρτας, στα δυτικά μια 
λουρίδα γης, η χερσόνησος της Πρέβεζας, τη χωρίζει από το Ιόνιο πέλαγος και νότια 
βρέχει τους πρόποδες των Ακαρνανικών ορέων. Στον Αμβρακικό κόλπο εκβάλλουν 
δυο μεγάλοι ποταμοί ο Άραχθος και ο Λούρος. 

        Στις εκτάσεις με μόνιμο γλυκό νερό φυτρώνουν νούφαρα (Nymphaea alba), 
ψαθιά (Typha spp.) και ιτιές. Στους γύρω λόφους επικρατούν τα φρύγανα και οι 
χαμηλοί θάμνοι, ενώ ανάμεσα τους υπάρχουν και απομεινάρια δασών με δέντρα όπως 
οι μελικουκιές, κουτσουπιές (Cercis siliquastrum), γκορτσιές (Pyrus amygdaliformis), 
βελανιδιές (Querqus spp.). Μέσα στο νερό αναπτύσσονται εκτεταμένα υδρόβια 
λιβάδια με ζωστέρες (Zostera spp.) είδος ανθόφυτου, που προσφέρουν τους σπόρους 
και τα φύλλα τους τροφή στα υδρόβια πουλιά και διαθέτουν εντυπωσιακές πράσινες 
αποχρώσεις. 

Νομικό Πλαίσιο 

Από το 2008 ο Αμβρακικός έχει θεσμοθετηθεί ως Εθνικό Πάρκο και οι δράσεις για 
την προστασία και ανάδειξή του συντονίζονται από τοπικό Φορέα Διαχείρισης 
(σχετική ΚΥΑ με θέμα: χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων 
περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως εθνικού πάρκου). Η σύσταση του Φορέα 
Διαχείρισης επιταχύνει την προσπάθεια διατήρησης της πλούσιας φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς του. Ο πυρήνας του Εθνικού Πάρκου (περιοχή 
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Προστασίας της Φύσης) προτείνεται να περιλαμβάνει τις τρεις μεγάλες 
Λιμνοθάλασσες της βόρειας πλευράς του Αμβρακικού Κόλπου (Λογαρού, Ροδιά, 
Τσουκαλιό), τις μικρότερες Λιμνοθάλασσες Τσοπέλι και Μάζωμα, τις εκβολές των 
ποταμών Λούρου και Αράχθου. 

 

Περιβαλλοντικές Πιέσεις 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που επηρεάζουν την ισορροπία του οικοσυστήματος 
είναι τα ακόλουθα: 

1. Η ρύπανση που προέρχεται 

 αστικά λύματα & απορρίμματα 
 Εντατική χρήση λιπασμάτων & φυτοφαρμάκων 
 Ρύπανση από τις δεξαμενές καυσίμων 
 ρυπογόνες δραστηριότητες από κτηνοτροφικές & μεταποιητικές μονάδες 

2. Η επιβάρυνση του υδρολογικού ισοζυγίου στους ποταμούς & τον Κόλπο 

 Από την κατασκευή φραγμάτων της ΔΕΗ στον Λούρο και Άραχθο 
 Από τη μείωση του ρυθμού ανανέωσης των νερών από το Ιόνιο 
 Από την κατασκευή αναχωμάτων κατά μήκος των ποταμών 

Πιο συγκεκριμένα και αναλυτικά: 

Με τη δημιουργία του φράγματος στον π. Λούρο, η ροή του ποταμού ελέγχεται και 
μεγάλο ποσοστό φερτών υλικών κατακρατείται μέσα στον ταμιευτήρα. Από τη 
μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της παράκτιας περιοχής και του δέλτα του ποταμού 
Άραχθου, φαίνεται η συνολική τάση περιορισμού του εύρους των λουρονησίδων και 
οπισθοδρόμησης της ακτογραμμής, σε μικρή απόσταση από τις εκβολές μέχρι την 
Κορωνησία. 

3. Πιέσεις λόγω παράνομων δραστηριοτήτων στους υγροτόπους και τα 
προστατευμένα είδη 

 Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές επεμβάσεις έγιναν αυθαίρετα ή παράνομα. 
 Η επιχωμάτωση υγροτόπων, 
 Η δημιουργία παράνομων χωματερών, 
 Η κατασκευή νέων δρόμων, 
 Η άναρχη χωροθέτηση νέων δραστηριοτήτων και 
 Η αύξηση της δόμησης εκτός οικισμών κατακερματίζουν τους υγρότοπους και 

αλλοιώνουν το τοπίο. 
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Έχει χαρακτηρισθεί Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας, ενώ μια έκταση περίπου 
250.000στρεμμάτων προστατεύεται σύμφωνα με τη Συνθήκη Ramsar. 

 

Πρόγραμμα για τη Βίδρα στον Άραχθο 

      Μέσα στο 2008 ξεκίνησε η υλοποίηση ενός  Προγράμματος της Βίδρας στην 
περιοχή του Αράχθου. Η Βίδρα (Lutra lutra), είναι ένα απειλούμενο και 
προστατευόμενο θηλαστικό που ζει σε υγροτοπικά οικοσυστήματα. Οι πληθυσμοί της 
έχουν μειωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευτυχώς, εξακολουθεί να απαντάται σε 
πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ωστόσο υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 
μείωσης. Ακόμα περισσότερο ευάλωτοι είναι οι νησιωτικοί πληθυσμοί της Βίδρας, 
στην Κέρκυρα, τη Χίο και τη Λέσβο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά με την ανάγκη προστασίας της Βίδρας και των παραποτάμιων βιοτόπων της. 

Σε πρώτη φάση προβλέπεται ο σχεδιασμός περιβαλλοντικών διαδρομών, με βάση το 
«μονοπάτι της Βίδρας» στον Άραχθο με έμφαση στην ερμηνεία των σημαντικών 
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. Προβλέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση 
πινακίδων γενικής πληροφόρησης και σήμανσης των διαδρομών, καθώς και 
πινακίδων πληροφόρησης για τη χλωρίδα και την πανίδα. Η πρώτη κατηγορία 
πινακίδων θα διευκολύνει την περιήγηση, ενώ η δεύτερη κατηγορία πινακίδων θα 
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αφορά στη σήμανση των θεματικών διαδρομών. Επίσης θα τοποθετηθούν και ειδικές 
πινακίδες με πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα του Αράχθου σε επιλεγμένα 
για τα είδη αυτά σημεία. Φυσικά, όλα τα έργα σήμανσης θα γίνουν με ελαφρές 
κατασκευές, αρμονικά ενταγμένες στο χώρτο επόμενο στάδιο της υλοποίησης του 
προγράμματος αυτού θα δημιουργηθεί το Κέντρο Ενημέρωσης για τη Βίδρα, στα 
πρότυπα των κέντρων πληροφόρησης και υποδοχής επισκεπτών. Για τη στέγαση του 
Κέντρου αυτού, θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του σχολείου Βαθυκάμπου 
που σήμερα παραμένουν κλειστές. Το κέντρο αυτό, σε συνδυασμό με ένα μονοπάτι 
ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος, θα παρέχουν πληροφορίες για το 
παραποτάμιο οικοσύστημα του Αράχθου, με κεντρικό άξονα αναφοράς τη Βίδρα. 
Ειδικότερα, επιδιώκεται οι επισκέπτες να εξοικειωθούν με το φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον του Αράχθου και να ανακαλύψουν τα αξιόλογα στοιχεία του, 
συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα και την ανάγκη της προστασίας τους. 

Μέσα στο 2008 είχε ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλου του υλικού για τη σύνταξη 
της μελέτης του «Μονοπατιού της Βίδρας» στον Άραχθο. 

Το Μονοπάτι της Βίδρας με συνολικό μήκος περίπου 16 χιλιόμετρα, έχει ως σημείο 
έναρξης την γέφυρα Τζαρή που βρίσκεται ανατολικά του χωριού Σκούπα και ως 
κατάληξη το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας. 
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ΓΕΦΥΡΑ  ΑΡΤΑΣ 

     Το έτος 1881, όταν απελευθερώθηκε  η Άρτα, το γεφύρι ήταν το σύνορο της 
ελεύθερης Ελλάδας με την τουρκοκρατημένη Ελλάδα. Το διώροφο νεοκλασικό κτίριο 
στο δυτικό άκρο του γεφυριού, που κτίστηκε το έτος 1864 μΧ από αυστριακό 
αρχιτέκτονα και σήμερα στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο Άρτας, αρχικά 
χρησιμοποιήθηκε ως Οθωμανικό φυλάκιο της Γέφυρας και αργότερα, μετά το έτος 
1881 μΧ, ως μεθοριακός σταθμός, Τελωνείο των Τούρκων. Οι κάτοικοι διήρχοντο 
από την Ανατολική Ελληνική πλευρά στήν Δυτική Οθωμανική με χρήση 
διαβατηρίου, μέχρι τό έτος 1912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Στις 23 Σεπτεμβρίου 1944 όταν οι Γερμανοί ναζί αποχώρησαν  από  την  περιοχή, 
διέταξαν να ανατιναχθεί το πέτρινο Γεφύρι της Άρτας, αλλά ο γερμανός σαμποτέρ 
προφανώς εκτίμησε το μέγεθος του εγκλήματος, δεν υπάκουσε στη διαταγή και το 
γεφύρι σώθηκε. Άλλη άποψη αναφέρει ότι κάποιος Γερμανός στρατιώτης Λούντβιχ, 
μάλλον αρχαιολόγος, γύρισε κρυφά πίσω και απενεργοποίησε τον εκρηκτικό 
μηχανισμό.  

Ιστορικά  γεγονότα  που  συνδέονται  με  το  ποτάμι 
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ΓΕΦΥΡΑ  ΠΛΑΚΑΣ 

    Την περίοδο 1881-1913 ο Αραχθος αποτελούσε το σύνορο της Ελλάδας με την 
Τουρκία και υπήρχε στην αριστερή πλευρά της κοίτης, σε απόσταση 300 μέτρων, 
φυλάκιο του Ελληνικού στρατού, χάνι και υποτελωνείο 
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Σε κοντινή απόσταση από το γεφύρι βρίσκεται το παλιό Χάνι που υπεγράφη το 
"σύμφωνο της Πλάκας", μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων Ε.Δ.Ε.Σ. και 
Ε.Λ.Α.Σ. (η περιοχή υπήρξε σύνορο ΕΛΑΣ - ΕΔΕΣ από το 1943 έως το 1944), για 
παύση των μεταξύ τους εχθροπραξιών, κατά την διάρκεια της κατοχικής περιόδου. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμφωνία της Πλάκας 
Δια την ολοκληρωτικήν και απερίσπαστον διεξαγωγήν του Εθνικού Αγώνος εναντίον 
των κατακτητών και των οργάνων των, την συμβολήν εις την επιτυχίαν του 
Συμμαχικού αγώνος, την απελευθέρωσιν της Ελλάδος και την κατοχύρωσιν των 
λαϊκών ελευθεριών, τέλος, δια την δημιουργίαν όρων διευκολυνόντων την 
προσπάθειαν ενοποιήσεως του ανταρτικού στρατού της Ελλάδος, οι κάτωθι 
εντεταλμένοι αντιπρόσωποι εις τας διαπραγματεύσεις δια την Ελληνικήν ενότητα 
αποφασίζουν: 
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1. Δέχονται την πρότασιν του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ περί τελειωτικής καταπαύσεως των 
εχθροπραξιών μεταξύ των δυνάμεων ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ. 

2. Τα τμήματα ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ θα διατηρήσουν τας σήμερον 
κατεχομένας θέσεις. 

3. Αι Οργανώσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να 
δράσουν δι' όλων των δυνάμεών των εναντίον των κατακτητών και των 
συνεργαζομένων με αυτούς είτε αυτοτελώς εκάστη εν τη περιοχή της, είτε από 
κοινού κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως. 

4. Δια την καλλιτέραν αντιμετώπισιν του κατακτητού αι ανώτεραι Διοικήσεις 
των εν Ηπείρω δυνάμεων των δύο Οργανώσεων (ΕΑΜ και ΕΔΕΣ) θέλουν το 
ταχύτερον εκπονήσει κοινόν σχέδιον ενεργείας επιθετικής ή αμυντικής, 
καθορίζον και τον τρόπον ενδεχομένου ελιγμού των Μονάδων εκάστης 
Οργανώσεως υφισταμένης πίεσιν του εχθρού εις την περιοχήν της ετέρας, εφ' 
όσον τούτο επιβάλλεται υπό λόγων στρατιωτικής ανάγκης. 

5. Εάν τμήματα μιας Οργανώσεως αποσυρθούν εκ θέσεών τινων, λόγω εισβολής 
των Γερμανών ή των συμπραττόντων με αυτούς, ταύτα θέλουσιν επανέλθει εις 
τας θέσεις των άμα τη εκδιώξει ή αποχωρήσει τούτων. 

6. Μικτή στρατιωτική Επιτροπή εξ αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ, του ΕΔΕΣ και της 
ΕΚΚΑ θέλει εποπτεύει την τήρησιν της παρούσης συμφωνίας και λύει τας 
τυχόν αναφυομένας διαφοράς. Η Επιτροπή θα λειτουργήση με τα δύο μέλη 
της μέχρι της αφίξεως αντιπροσώπου της ΕΚΚΑ. 

7. Η Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή παρακαλείται να μεριμνήση όπως το 
Στρατηγείον Μέσης Ανατολής εξασφαλίση τον μεγαλύτερον δυνατόν 
εφοδιασμόν των εν Ελλάδι δυνάμεων όλων των Οργανώσεων, βάσει της 
συμμετοχής των εις τας επιχειρήσεις κατά των Γερμανών και αναλόγως των 
πραγματικών αναγκών του πολέμου. 

8. Εκφράζεται η ευχή όπως οι παθόντες τόσον εκ της εισβολής των Γερμανών, 
όσον και εκ της συγκρούσεως των Οργανώσεων, τύχουν της αμερίστου 
ενισχύσεως όλων των Οργανώσεων. Ιδιαιτέρως παρακαλείται το Συμμαχικόν 
Στρατηγείον όπως έλθη εις άμεσον επικουρίαν προς αυτούς. 

9. Από της υπογραφής του παρόντος αφίενται ελεύθεροι αμοιβαίως όλοι οι 
κρατούμενοι ως αιχμάλωτοι ή όμηροι δια λόγους πολιτικών διαφορών, 
διευκολυνόμενοι να μεταβούν εις τον τόπον της προτιμήσεώς των. 
Εξαιρούνται οι βαρυνόμενοι με πράξεις Εθνικής προδοσίας ή βαρείας πράξεις 
κοινού δικαίου, οίτινες και θα κατονομασθούν εις την ενδιαφερομένην 
οργάνωσιν θα δικασθούν δε υπό των υφισταμένων στρατοδικείων εις α θα 
μετέχη και αντιπρόσωπος της ενδιαφερόμενης οργανώσεως. Εκφράζεται η 
ευχή όπως αι υποθέσεις εκδικάσεως περατωθούν το ταχύτερον. Η απόλυσις 
των ομήρων και αιχμαλώτων θα γίνη το βραδύτερον εντός δεκαπενθημέρου. 
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ΚΟΜΜΕΝΟ 

        Η σφαγή του Κομμένου ήταν μια από τις μεγαλύτερες σφαγές αμάχων στην 
ιστορία της Γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου, στις 12 Αυγούστου 1943, στο χωριό Κομμένο που βρίσκεται 
στον νομό Άρτας και είναι χτισμένο κοντά στις όχθες του ποταμού Άραχθου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Σύμφωνα  με  τους  ιστορικούς  κατά  τη  διάρκεια  της  σφαγής  η  μόνη σωτηρία 
απέμεινε για πολλούς το ποτάμι, ο  Άραχθος. Πλήθος κόσμου έτρεχε κατά εκεί. 
Άλλοι ρίχνονταν στα νερά του για να περάσουν απέναντι και να σωθούν. Άλλοι 
κρέμονταν απ’ τις βάρκες και τρέμοντας πάλευαν να γλιτώσουν απ’ τον εφιάλτη. Κι ο 
θρήνος κι οι κραυγές του πνιγμού έσμιγαν με τη βουή της φωτιάς και των όπλων που 
αφάνιζαν το Κομμένο. Σώθηκαν περνώντας στην άλλη όχθη του Αράχθου ή 
κρυμμένοι στους θάμνους, στα καλαμπόκια και στα λαγκάδια τριακόσιοι πενήντα 
(350) περίπου.  
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    Έχει υπογραφεί (Δεκέμβριος 2007) το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το 

οποίο η ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων μεταξύ των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας 

και Τρικάλων χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο. Υπολείπεται η υπογραφή από τα 

συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η 

διαβίβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Π.Δ. περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 

Τζουμέρκων, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς της περιοχής και του γεφυριού της Πλάκας. Για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα, η προστασία του περιβάλλοντος πρόκειται να συνδυαστεί με την προστασία 

της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, καθώς υπάρχουν σχέδια για τη θέσπιση αυστηρών 

κανονισμών για τη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα χωριών και οικισμών.  

Προτεινόμενο  Εθνικό  Πάρκο  Τζουμέρκων – Περιστερίου  
&  Χαράδρας  Αράχθου 

 



50 

 

Στην περιοχή μελέτης οριοθετούνται τέσσερις ζώνες προστασίας με διαφορετικές 

χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης.  

Συγκεκριμένα: 

- Η περιοχή Προστασίας της Φύσης (Ζώνη 1), η οποία περιλαμβάνει: Την χαράδρα 

του ποταμού Αράχθου, το άνω τμήμα του ποταμού Καλαρρύτικου με τα φαράγγια και 

τις διακλαδώσεις του, η ορεινή περιοχή Παχτουρίου – Αθαμανίας και η ορεινή 

περιοχή που συνδέει το Περιστέρι και τα Τζουμέρκα (Τσούμα, Πλαστάρι, 

Κούτσουρο). Στις περιοχές αυτές πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση της 

υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική 

προστασία του «με τις πλέον ελάχιστες ανθρώπινες παρεμβάσεις». Στις ζώνες αυτές 

επιτρέπεται η επίσκεψη υπό όρους και η επιστημονική δραστηριότητα, ενώ 

απαγορεύεται το κυνήγι. 

- Η περιοχή Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη 2), η οποία 

περιλαμβάνει τον κύριο ορεινό όγκο του Περιστερίου και τον κύριο ορεινό όγκο των 

Τζουμέρκων και της Κακαρδίτσας. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι 

δραστηριότητες παραδοσιακού χαρακτήρα, εφόσον δεν βλάπτουν το περιβάλλον. 

- Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων-Περιστερίου-χαράδρας Αράχθου 

(Ζώνη 3) η οποία βρίσκεται μεταξύ των ζωνών 1 και 2 και περιλαμβάνει τμήματα των 

Δήμων Εγνατίας, Κατσανοχωρίων, Μετσόβου, Παμβώτιδας, Πραμάντων, 

Τζουμέρκων, των Κοινοτήτων Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου, Συρράκου 

του Νομού Ιωαννίνων, των Δήμων Αγνάντων, Αθαμανίας, Ξηροβουνίου, των 

Κοινοτήτων Μελισσουργών, Θεοδωριάνων του Νομού Άρτας, και του Δήμου 

Αιθήκων και Κοινοτήτων Ασπροποτάμου και Νεράιδας του Νομού Τρικάλων. 
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- Η Περιφερειακή Ζώνη του «Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων-Περιστερίου-χαράδρας 

Αράχθου (Ζώνη 4), η οποία περιλαμβάνει: Την περιοχή του Δυτικού Περιστερίου, 

την περιοχή των Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων, την περιοχή των Νοτιοανατολικών 

Τζουμέρκων (συμπεριλαμβανομένου τμήματος των ανατολικών παρυφών του όρους 

Ξηροβουνίου), και την περιοχή των Κατσανοχωρίων. Στην περιφερειακή ζώνη 

απαγορεύεται η χωροθέτηση βιομηχανικών περιοχών, μεγάλων κτηνοτροφικών ή 

πτηνοτροφικών μονάδων, μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων και ΧΥΤΑ. 

Ορίζεται το πλαίσιο για τις υπάρχουσες δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία και η 

πτηνοτροφία και δημιουργούνται οι υποδομές (λ.χ. σφαγείο στα Πράμαντα) ώστε να 

πιστοποιηθούν τα προϊόντα των περιοχών αυτών και να αποκτήσουν ονομασία 

προέλευσης. Στο πλαίσιο των ήπιων μορφών τουρισμού, προβλέπεται η δημιουργία  

ξενώνων και μικρών ξενοδοχειακών μονάδων που θα ενσωματώνονται στο 

περιβάλλον.  

Παράλληλα ιδρύεται Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων με σκοπό τη 

διοίκηση και διαχείριση της περιοχής, με έδρα τα Ιωάννινα.  
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Το γεφύρι της ʼρτας σε γκραβούρα του W. Turner από το 1820. 

 

 

 

 

 

 

 

Το γεφύρι της ʼρτας σε γκραβούρα παλιού περιηγητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  Τέχνη  και  η  λογοτεχνία  γύρω  από  το  ποτάμι  και  το  γεφύρι 
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ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Τραγούδια για το γεφύρι 

 

1."ΘΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΩ ΜΕ 'Α' Τραγούδι Νίκος Χουλιάρας 

2. Σωκράτης Μάλαμας-Της Άρτας το γιοφύρι  

3.Η πομάκικη παραλλαγή του τραγουδιού «Της Άρτας το γεφύρι»  

4.Δημοτικό τραγούδι - Το γεφύρι της Άρτας 

5.Μανώλης Καλομοίρης: Ο πρωτομάστορας  
Ποιητικό κείμενο  

 

Λογοτεχνικές Επιρροές  

Το Γεφύρι της Άρτας έχει γίνει πηγή έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς και με βάση 
αυτό έχουν γραφεί αρκετά έργα, όπως: 

 Μπάμπης Δερμιτζάκης: «Τα τρία Γεφύρια της Άρτας» και 
 Μπάμπης Δερμιτζάκης: «Το γεφύρι με τις τρεις καμάρες» 
 «Το γιοφύρι της Άρτας» του Ηλία Βουτιερίδη, περιοδικό «Νουμάς», 1905 
 «Το ανεχτίμητο» του Παντελή Χορν δημοσιευμένο σε ανεξάρτητο τόμο μαζί 

με το μονόπραχτό του «Ο ξένος», 1906 
 «Ο Πρωτομάστορας», τραγωδία που έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης το 1909, 

μελοποίησε ο Μανώλης Καλομοίρης και παίχτηκε στην Αθήνα το 1916 
 «Θυσία της Άρτας» του Στέλιου Σεφεριάδη 
 «Της Τρίχας το γεφύρι» του Παν. Φωτιάδη, 1927 
 «Τη Τρίχας το Γεφύρ'» του Θόδωρου Κανονίδη, 1930 
 «Γεφύρι της Άρτας» του Γ. Θεοτοκά, 1942 
 «Η Γυναίκα του Πρωτομάστορα», του Φίλωνος Κτενίδη, στην ποντιακή 

διάλεκτο, 1950 
 «Το Γεφύρι της Άρτας» του Γιάννη Ανδρίτσου, 1960 
 «Το γεφύρι με τις τρεις καμάρες» του Αλβανού συγγραφέα Ισμαήλ Κανταρέ, 

1989 
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Ο Άραχθος  έχει συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με 
ποικίλους τρόπους, τόσο αγροτικούς όσο και τουριστικούς.  
Άπειρα είναι τα θετικά, οι ευεργεσίες και οι ωφέλειες του Αράχθου, αλλά πολλές και 
σημαντικές είναι επίσης οι καταστροφές που προκαλεί. Δικό του επίτευγμα αποτελεί 
ο καρπερός κάμπος της Άρτας καθώς εμπλουτίζεται με χημικά στοιχεία, και φερτές 
ύλες που μεταφέρει ο ποταμός με έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους 
στον κόσμο τον γνωστό Αμβρακικό με την πολυσχιδή γεωρμοφολογική διάπλαση και 
την απίστευτη ορνιθοπανίδα. Με  τη  δική του  δύναμη λειτουργούν τα δύο 
υδροηλεκτρικά εργοστάσια, στην θέση Πουρνάρι και με το δικό του νερό 
αναζωογονείται και διατηρείται ο πρασινωπός παράδεισος της ευφορότατης και 
γραφικής του λεκάνης. Οι εκπληκτικοί του καταρράκτες, τα βαθύσκιωτα φαράγγια, οι 
δασωμένες πλαγιές η πλουσιότατη πανίδα αποτελούν μαγευτικό χώρο έλξης πολλών 
εραστών των ποτάμιων αθλημάτων. 

Επίσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη γεωμορφολογική διάπλαση, την κλιματολογική 
διαμόρφωση του τόπου και συντέλεσε τα μέγιστα στην πολιτιστική άνοδο των 
κατοίκων του Νομού. 
       Ο ΄Αραχθος αποτελεί πηγή πλούτου. Είναι κατάλληλος και προσφέρεται να 
δεχθεί τους απανταχού λάτρεις των ποταμίσιων σπόρ όπως ράφτινγκ , καγιάκ, 
ερασιτεχνικό ψάρεμα, κολύμπι, πεζοπορία και ιππασία. Είναι κατάλληλος για τους 
περιηγητές και τους φυσιολάτρεις. Με τα κρυστάλλινα νερά του αρδεύονται οι 
παρόχθιες περιοχές και η πεδιάδα της ΄Αρτας. Στην περιοχή Πουρναρίου; με τα νερά 
του Αράχθου δημιουργήθηκε η τεράστια τεχνική λίμνη που αποτελεί για τη ΔΕΗ 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Να αξιοποιήσει αυτό το δώρο της φύσης που απλόχερα 
χάρισε στην ΄Ηπειρο, τον ΄Αραχθο ποταμό. 

Επομένως μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι ο Άραχθος αποτελεί πόλος έλξης 
για πολλούς τουρίστες κάθε χρόνο άρα συμβάλλει έτσι και στην οικονομική άνθιση 
της περιοχής.  
Ακόμη ο Άραχθος προσφέρεται και για διάφορα σπορ όπως το rafting (κατάβαση 
ποταμών με φουσκωτή βάρκα) πράγμα που τον κάνει ακόμα ποιο επικερδή. 
        Επιπλέον ο Άραχθος τροφοδοτεί με τα πλούσια νερά του και τα υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια Πουρναρίου (με μέση ετήσια παραγωγή 235 GWH* ) και Πυρναρίου 2 
(με μέση ετήσια παραγωγή 45 GWH ). Τα οποία συντηρούν πολλές οικογένειες μέσω 
των θέσεων εργασίας που προσφέρουν.) 
        Τέλος ο Άραχθος αποτελεί πηγή ζωής για τις αγροτικές καλλιέργειες της 
ευρύτερης περιοχής αφού τα νερά του αξιοποιούνται από πολλούς αγρότες για το 
πότισμα των χωραφιών τους. 

Η  οικονομική  ζωή  της  περιοχής  και  της  πόλης  μας  που  
συνδέεται  άμεσα  με  την  ύπαρξη  του  Αράχθου 
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1)   Επίσκεψη    στο   κέντρο   Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Μακρινίτσας 

 

 

 

Επισκέψεις  &  Δραστηριότητες 
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Επισκεφθήκαμε το ΚΠΕ Μακρινίτσας την Τρίτη 23/4/2013 . 

Μας υποδέχθηκε η υπεύθυνη του προγράμματος κ. Γούλα Μαρία. 

Περιηγηθήκαμε στους χώρους του ΚΠΕ και ενημερωθήκαμε για τα πετρογέφυρα της 
Ελλάδος. Στην συνέχεια μελετήσαμε ένα ομοίωμα πετρογέφυρου και μας έγινε 
αναλυτική περιγραφή του. 

Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε ομάδες και εξερευνήσαμε τις ομορφιές της περιοχής με 
την βοήθεια των υπευθύνων εκπαιδευτικών του ΚΠΕ. 

Μας χορηγήθηκε εκπαιδευτικό υλικό και αναμνηστικά δώρα.  

Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους συνοδούς 
εκπαιδευτικούς 

Η διαμονή μας ήταν στο αρχοντικό ΣΆΛΤΗ (μια διανυκτέρευση)  

 

2)   Εργασία  πεδίου   δίπλα   στο   θρυλικό   γεφύρι  της  Άρτας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


