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ΓεφύριΓεφύρι
 Η κατασκευή ενόςΗ κατασκευή ενός

γεφυριού είχε ανέκαθενγεφυριού είχε ανέκαθεν
μεγάλη σημασία γιαμεγάλη σημασία για
την κάθε περιοχή:την κάθε περιοχή:
 Επικοινωνία τωνΕπικοινωνία των

ανθρώπων (επίδρασηανθρώπων (επίδραση
στα ήθη και έθιμα),στα ήθη και έθιμα),

 Διακίνηση αγαθώνΔιακίνηση αγαθών
 Ανταλλαγή γνώσεων ,Ανταλλαγή γνώσεων ,

εμπορευμάτων.εμπορευμάτων.

 Η κατασκευή ενόςΗ κατασκευή ενός
γεφυριού είχε ανέκαθενγεφυριού είχε ανέκαθεν
μεγάλη σημασία γιαμεγάλη σημασία για
την κάθε περιοχή:την κάθε περιοχή:
 Επικοινωνία τωνΕπικοινωνία των

ανθρώπων (επίδρασηανθρώπων (επίδραση
στα ήθη και έθιμα),στα ήθη και έθιμα),

 Διακίνηση αγαθώνΔιακίνηση αγαθών
 Ανταλλαγή γνώσεων ,Ανταλλαγή γνώσεων ,

εμπορευμάτων.εμπορευμάτων.



Για της Πλάκας το Γεφύρι..Για της Πλάκας το Γεφύρι..
 Το σπουδαιότερον και ταΤο σπουδαιότερον και τα

μέγιστα κοινωφελές έργονμέγιστα κοινωφελές έργον
της Δημογεροντίας υπήρξεντης Δημογεροντίας υπήρξεν
η πρωτοβουλία περίη πρωτοβουλία περί
έγκαιρου αποκαταστάσεωςέγκαιρου αποκαταστάσεως
της μόνης (δια τηςτης μόνης (δια της
παραραχθίουπαραραχθίου ––
Ξηροβουνίων) συγκοινωνίαςΞηροβουνίων) συγκοινωνίας
των Τζουμέρκοχωρίων μετάτων Τζουμέρκοχωρίων μετά
της Άρτης, Πρεβέζης,της Άρτης, Πρεβέζης,
Ιωαννίνων και τωνΙωαννίνων και των
απαραίτητων δια τηναπαραίτητων δια την
κτηνοτροφία πεδιάδωνκτηνοτροφία πεδιάδων
των΄των΄((Νικ.ΠαπακώσταςΝικ.Παπακώστας
Ηπειρωτικα Αθαμανικά)Ηπειρωτικα Αθαμανικά)
Βιβλ. Σπύρος ΜαντάςΒιβλ. Σπύρος Μαντάς

 Το σπουδαιότερον και ταΤο σπουδαιότερον και τα
μέγιστα κοινωφελές έργονμέγιστα κοινωφελές έργον
της Δημογεροντίας υπήρξεντης Δημογεροντίας υπήρξεν
η πρωτοβουλία περίη πρωτοβουλία περί
έγκαιρου αποκαταστάσεωςέγκαιρου αποκαταστάσεως
της μόνης (δια τηςτης μόνης (δια της
παραραχθίουπαραραχθίου ––
Ξηροβουνίων) συγκοινωνίαςΞηροβουνίων) συγκοινωνίας
των Τζουμέρκοχωρίων μετάτων Τζουμέρκοχωρίων μετά
της Άρτης, Πρεβέζης,της Άρτης, Πρεβέζης,
Ιωαννίνων και τωνΙωαννίνων και των
απαραίτητων δια τηναπαραίτητων δια την
κτηνοτροφία πεδιάδωνκτηνοτροφία πεδιάδων
των΄των΄((Νικ.ΠαπακώσταςΝικ.Παπακώστας
Ηπειρωτικα Αθαμανικά)Ηπειρωτικα Αθαμανικά)
Βιβλ. Σπύρος ΜαντάςΒιβλ. Σπύρος Μαντάς



Γεφύρι ΠλάκαςΓεφύρι Πλάκας
 Είναι το μεγαλύτεροΕίναι το μεγαλύτερο

πέτρινο μονότοξο γεφύριπέτρινο μονότοξο γεφύρι
στην Ελλάδα (ίσως καιστην Ελλάδα (ίσως και
στα Βαλκάνια), με τόξοστα Βαλκάνια), με τόξο
ανοίγματος 40 μέτρωνανοίγματος 40 μέτρων
και ύψος περίπου 20και ύψος περίπου 20
μέτρα.μέτρα.

 Το γεφύρι χτίστηκε καιΤο γεφύρι χτίστηκε και
έπεσε δυο φορές, τοέπεσε δυο φορές, το
1860 και το 1863 (το1860 και το 1863 (το
1863 έπεσε την ημέρα1863 έπεσε την ημέρα
των εγκαινίων του).των εγκαινίων του).

 Τελικά ξαναχτίστηκε τοΤελικά ξαναχτίστηκε το
1866 με πρωτομάστορα1866 με πρωτομάστορα
τον Κώστα Μπέκα καιτον Κώστα Μπέκα και
στέκεται μέχρι καιστέκεται μέχρι και
σήμερα.σήμερα.

 Είναι το μεγαλύτεροΕίναι το μεγαλύτερο
πέτρινο μονότοξο γεφύριπέτρινο μονότοξο γεφύρι
στην Ελλάδα (ίσως καιστην Ελλάδα (ίσως και
στα Βαλκάνια), με τόξοστα Βαλκάνια), με τόξο
ανοίγματος 40 μέτρωνανοίγματος 40 μέτρων
και ύψος περίπου 20και ύψος περίπου 20
μέτρα.μέτρα.

 Το γεφύρι χτίστηκε καιΤο γεφύρι χτίστηκε και
έπεσε δυο φορές, τοέπεσε δυο φορές, το
1860 και το 1863 (το1860 και το 1863 (το
1863 έπεσε την ημέρα1863 έπεσε την ημέρα
των εγκαινίων του).των εγκαινίων του).

 Τελικά ξαναχτίστηκε τοΤελικά ξαναχτίστηκε το
1866 με πρωτομάστορα1866 με πρωτομάστορα
τον Κώστα Μπέκα καιτον Κώστα Μπέκα και
στέκεται μέχρι καιστέκεται μέχρι και
σήμερα.σήμερα.



Πανοραμική άποψη ΓεφυριούΠανοραμική άποψη Γεφυριού



Κατασκευή ΓεφυριούΚατασκευή Γεφυριού
 Για την κατασκευή τουΓια την κατασκευή του

χρειάστηκαν τρεις μήνες, 180.000χρειάστηκαν τρεις μήνες, 180.000
γρόσια, ανάμεσα αυτών και μιαγρόσια, ανάμεσα αυτών και μια
χορηγία από τον Αναστάσιοχορηγία από τον Αναστάσιο
Λύτρα και χρησιμοποιήθηκανΛύτρα και χρησιμοποιήθηκαν
μεταξύ των άλλων ασπράδι απόμεταξύ των άλλων ασπράδι από
20.000 αυγά.20.000 αυγά.

 Με δύο καμάρες στα πλάγιά τουΜε δύο καμάρες στα πλάγιά του
το γεφύρι δεν είναι μόνο ξακουστότο γεφύρι δεν είναι μόνο ξακουστό
για την ομορφιά του, αλλά και γιαγια την ομορφιά του, αλλά και για
τη θαυμαστή αρχιτεκτονική του.τη θαυμαστή αρχιτεκτονική του.

 Πολλά γεφύρια της περιοχήςΠολλά γεφύρια της περιοχής
έπεσαν με το πέρασμα τουέπεσαν με το πέρασμα του
χρόνου και του δυνατού ποταμού.χρόνου και του δυνατού ποταμού.

 Για την κατασκευή τουΓια την κατασκευή του
χρειάστηκαν τρεις μήνες, 180.000χρειάστηκαν τρεις μήνες, 180.000
γρόσια, ανάμεσα αυτών και μιαγρόσια, ανάμεσα αυτών και μια
χορηγία από τον Αναστάσιοχορηγία από τον Αναστάσιο
Λύτρα και χρησιμοποιήθηκανΛύτρα και χρησιμοποιήθηκαν
μεταξύ των άλλων ασπράδι απόμεταξύ των άλλων ασπράδι από
20.000 αυγά.20.000 αυγά.

 Με δύο καμάρες στα πλάγιά τουΜε δύο καμάρες στα πλάγιά του
το γεφύρι δεν είναι μόνο ξακουστότο γεφύρι δεν είναι μόνο ξακουστό
για την ομορφιά του, αλλά και γιαγια την ομορφιά του, αλλά και για
τη θαυμαστή αρχιτεκτονική του.τη θαυμαστή αρχιτεκτονική του.

 Πολλά γεφύρια της περιοχήςΠολλά γεφύρια της περιοχής
έπεσαν με το πέρασμα τουέπεσαν με το πέρασμα του
χρόνου και του δυνατού ποταμού.χρόνου και του δυνατού ποταμού.



Χορηγοί ΚατασκευήςΧορηγοί Κατασκευής

 Το 1860 από την ορμήΤο 1860 από την ορμή
του νερού πουτου νερού που
μετακίνησε ένα βράχομετακίνησε ένα βράχο
που το στήριζε.που το στήριζε.

 ΧορηγοίΧορηγοί -- ΚοινότητεςΚοινότητες
Μελισσουργών,Μελισσουργών,
Πραμάντων καιΠραμάντων και
Αγνάντων, Γ. Λούλης,Αγνάντων, Γ. Λούλης,
Αν. Λύτρας και κάτοικοιΑν. Λύτρας και κάτοικοι
γύρω χωριώνγύρω χωριών

 Το 1860 από την ορμήΤο 1860 από την ορμή
του νερού πουτου νερού που
μετακίνησε ένα βράχομετακίνησε ένα βράχο
που το στήριζε.που το στήριζε.

 ΧορηγοίΧορηγοί -- ΚοινότητεςΚοινότητες
Μελισσουργών,Μελισσουργών,
Πραμάντων καιΠραμάντων και
Αγνάντων, Γ. Λούλης,Αγνάντων, Γ. Λούλης,
Αν. Λύτρας και κάτοικοιΑν. Λύτρας και κάτοικοι
γύρω χωριώνγύρω χωριών



Γεφύρι ΠλάκαςΓεφύρι Πλάκας



ΤελωνείοΤελωνείο
 Μεταξύ 1881Μεταξύ 1881--1912 όταν1912 όταν

ποταμός Άραχθος υπήρξεποταμός Άραχθος υπήρξε
σύνορο μεταξύ Ελλάδαςσύνορο μεταξύ Ελλάδας ––
Τουρκίας υπήρχε σεΤουρκίας υπήρχε σε
μικρή απόσταση από τομικρή απόσταση από το
γεφύρι, φυλάκιο τουγεφύρι, φυλάκιο του
Ελληνικού στρατού, χάνιΕλληνικού στρατού, χάνι
και υποτελωνείο το οποίοκαι υποτελωνείο το οποίο
σώζεται ακόμη καισώζεται ακόμη και
σήμερα.σήμερα.

 Μεταξύ 1881Μεταξύ 1881--1912 όταν1912 όταν
ποταμός Άραχθος υπήρξεποταμός Άραχθος υπήρξε
σύνορο μεταξύ Ελλάδαςσύνορο μεταξύ Ελλάδας ––
Τουρκίας υπήρχε σεΤουρκίας υπήρχε σε
μικρή απόσταση από τομικρή απόσταση από το
γεφύρι, φυλάκιο τουγεφύρι, φυλάκιο του
Ελληνικού στρατού, χάνιΕλληνικού στρατού, χάνι
και υποτελωνείο το οποίοκαι υποτελωνείο το οποίο
σώζεται ακόμη καισώζεται ακόμη και
σήμερα.σήμερα.



Μονοπάτια που κατέληγαν στοΜονοπάτια που κατέληγαν στο
Γεφύρι ..Γεφύρι ..



Καταστροφή στον ΠόλεμοΚαταστροφή στον Πόλεμο

 Κατά την διάρκεια τουΚατά την διάρκεια του
2ου παγκοσμίου2ου παγκοσμίου
πολέμου το γεφύριπολέμου το γεφύρι
βομβαρδίστηκεβομβαρδίστηκε
σχεδόν στο κέντροσχεδόν στο κέντρο
του  από τουςτου  από τους
Γερμανούς, αλλάΓερμανούς, αλλά
άντεξε καιάντεξε και
επισκευάστηκε.επισκευάστηκε.

 Κατά την διάρκεια τουΚατά την διάρκεια του
2ου παγκοσμίου2ου παγκοσμίου
πολέμου το γεφύριπολέμου το γεφύρι
βομβαρδίστηκεβομβαρδίστηκε
σχεδόν στο κέντροσχεδόν στο κέντρο
του  από τουςτου  από τους
Γερμανούς, αλλάΓερμανούς, αλλά
άντεξε καιάντεξε και
επισκευάστηκε.επισκευάστηκε.



Συνθήκη ΑνακωχήςΣυνθήκη Ανακωχής

 Στις 4 Φλεβάρη 1944, στοΣτις 4 Φλεβάρη 1944, στο
τελωνείο δίπλα στοτελωνείο δίπλα στο
γεφύρι, μια μικρήγεφύρι, μια μικρή
αποθήκη, που στέκεταιαποθήκη, που στέκεται
στο πείσμα των καιρώνστο πείσμα των καιρών
ακόμη και σήμερα,ακόμη και σήμερα,
υπογράφεται η περίφημηυπογράφεται η περίφημη
συνθήκη ανακωχήςσυνθήκη ανακωχής
ανάμεσα στιςανάμεσα στις
αντιπροσωπείες τουαντιπροσωπείες του
ΕΔΕΣ και του ΕΑΜ, τουΕΔΕΣ και του ΕΑΜ, του
Ζέρβα και τουΖέρβα και του
Βελουχιώτη.Βελουχιώτη.

 Στις 4 Φλεβάρη 1944, στοΣτις 4 Φλεβάρη 1944, στο
τελωνείο δίπλα στοτελωνείο δίπλα στο
γεφύρι, μια μικρήγεφύρι, μια μικρή
αποθήκη, που στέκεταιαποθήκη, που στέκεται
στο πείσμα των καιρώνστο πείσμα των καιρών
ακόμη και σήμερα,ακόμη και σήμερα,
υπογράφεται η περίφημηυπογράφεται η περίφημη
συνθήκη ανακωχήςσυνθήκη ανακωχής
ανάμεσα στιςανάμεσα στις
αντιπροσωπείες τουαντιπροσωπείες του
ΕΔΕΣ και του ΕΑΜ, τουΕΔΕΣ και του ΕΑΜ, του
Ζέρβα και τουΖέρβα και του
Βελουχιώτη.Βελουχιώτη.



Ο  ΑΡΑΧΘΟΣΟ  ΑΡΑΧΘΟΣ
 Πηγάζει από τα Δυτικά του Λάκμου στηΠηγάζει από τα Δυτικά του Λάκμου στη

θέση Οξυά του Δεσπότη σε υψόμετροθέση Οξυά του Δεσπότη σε υψόμετρο
1.700 μ.1.700 μ.

 Το μήκος του ποταμού είναι 110Το μήκος του ποταμού είναι 110
χιλιόμετρα.χιλιόμετρα.

 Η λεκάνη απορροής καλύπτει επιφάνειαΗ λεκάνη απορροής καλύπτει επιφάνεια
1.900 τετραγωνικά χιλιόμετρα.1.900 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

 Εκβάλει στον Αβμρακικό κόλποΕκβάλει στον Αβμρακικό κόλπο
δημιουργώντας πλούσιο δέλτα.δημιουργώντας πλούσιο δέλτα.

 Ο  Καλαρίτικος ποταμός είναι ο κύριοςΟ  Καλαρίτικος ποταμός είναι ο κύριος
παραπόταμος του Αράχθου. Πηγάζειπαραπόταμος του Αράχθου. Πηγάζει
από την περιοχή των Τζουμέρκων. Οαπό την περιοχή των Τζουμέρκων. Ο
ΆραχθοςΆραχθος είναι ο όγδοος μεγαλύτεροςείναι ο όγδοος μεγαλύτερος
ποταμός τηςποταμός της ΕλλάδαςΕλλάδας..

 Πηγάζει από τα Δυτικά του Λάκμου στηΠηγάζει από τα Δυτικά του Λάκμου στη
θέση Οξυά του Δεσπότη σε υψόμετροθέση Οξυά του Δεσπότη σε υψόμετρο
1.700 μ.1.700 μ.

 Το μήκος του ποταμού είναι 110Το μήκος του ποταμού είναι 110
χιλιόμετρα.χιλιόμετρα.

 Η λεκάνη απορροής καλύπτει επιφάνειαΗ λεκάνη απορροής καλύπτει επιφάνεια
1.900 τετραγωνικά χιλιόμετρα.1.900 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

 Εκβάλει στον Αβμρακικό κόλποΕκβάλει στον Αβμρακικό κόλπο
δημιουργώντας πλούσιο δέλτα.δημιουργώντας πλούσιο δέλτα.

 Ο  Καλαρίτικος ποταμός είναι ο κύριοςΟ  Καλαρίτικος ποταμός είναι ο κύριος
παραπόταμος του Αράχθου. Πηγάζειπαραπόταμος του Αράχθου. Πηγάζει
από την περιοχή των Τζουμέρκων. Οαπό την περιοχή των Τζουμέρκων. Ο
ΆραχθοςΆραχθος είναι ο όγδοος μεγαλύτεροςείναι ο όγδοος μεγαλύτερος
ποταμός τηςποταμός της ΕλλάδαςΕλλάδας..



Ο ΆραχθοςΟ Άραχθος
 ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια διασχίζειδιασχίζει έναένα

εντυπωσιακόεντυπωσιακό φαράγγιφαράγγι μέχριμέχρι
τοτο γεφύριγεφύρι τηςτης ΠλάκαςΠλάκας..

 ΟΟ ΆραχθοςΆραχθος μαζίμαζί μεμε τοντον
ΚαλαρίτικοΚαλαρίτικο αποτέλεσαναποτέλεσαν στηνστην
ΉπειροΉπειρο τοτο σύνοροσύνορο μεταξύμεταξύ
ΕλλάδαςΕλλάδας καικαι ΤουρκίαςΤουρκίας απόαπό τοτο
18811881 έωςέως τοτο 19121912..

 ΟΟ ΆραχθοςΆραχθος σμίγεισμίγει μεμε τοντον
παραπόταμόπαραπόταμό τουτου ΚαλαρίτικοΚαλαρίτικο
κοντάκοντά στοστο γεφύριγεφύρι τηςτης
ΠολιτσάςΠολιτσάς..

 Έχουν καταμετρηθεί 55Έχουν καταμετρηθεί 55
πέτρινα γεφύρια σ’ όλη τηπέτρινα γεφύρια σ’ όλη τη
διαδρομή.διαδρομή.

 ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια διασχίζειδιασχίζει έναένα
εντυπωσιακόεντυπωσιακό φαράγγιφαράγγι μέχριμέχρι
τοτο γεφύριγεφύρι τηςτης ΠλάκαςΠλάκας..

 ΟΟ ΆραχθοςΆραχθος μαζίμαζί μεμε τοντον
ΚαλαρίτικοΚαλαρίτικο αποτέλεσαναποτέλεσαν στηνστην
ΉπειροΉπειρο τοτο σύνοροσύνορο μεταξύμεταξύ
ΕλλάδαςΕλλάδας καικαι ΤουρκίαςΤουρκίας απόαπό τοτο
18811881 έωςέως τοτο 19121912..

 ΟΟ ΆραχθοςΆραχθος σμίγεισμίγει μεμε τοντον
παραπόταμόπαραπόταμό τουτου ΚαλαρίτικοΚαλαρίτικο
κοντάκοντά στοστο γεφύριγεφύρι τηςτης
ΠολιτσάςΠολιτσάς..

 Έχουν καταμετρηθεί 55Έχουν καταμετρηθεί 55
πέτρινα γεφύρια σ’ όλη τηπέτρινα γεφύρια σ’ όλη τη
διαδρομή.διαδρομή.



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ--ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Πήρε το όνομά του από τοΠήρε το όνομά του από το

ρήμα αράττω (χτυπώ)ρήμα αράττω (χτυπώ)
 Γι’ αυτό ονομάστηκε άραττος, ήΓι’ αυτό ονομάστηκε άραττος, ή

άρατθος ή άραχθος»άρατθος ή άραχθος»
 Δημιούργησε το βαφτιστικό τουΔημιούργησε το βαφτιστικό του

όνομα  επειδή προξενούσεόνομα  επειδή προξενούσε
καταστροφές και συμφορές στοκαταστροφές και συμφορές στο
πέρασμα τουπέρασμα του

 Εικονίζεται στα νομίσματα μεΕικονίζεται στα νομίσματα με
κέρατα που συμβολίζουν τηνκέρατα που συμβολίζουν την
αφθονία και τη γονιμότητααφθονία και τη γονιμότητα

 Ο ταύρος στον οποίο φαίνεταιΟ ταύρος στον οποίο φαίνεται
να κάθεται συμβολίζει τηννα κάθεται συμβολίζει την
ορμητικότητά του, η οποία είναιορμητικότητά του, η οποία είναι
μοναδική (ο πιο χειμαρρώδηςμοναδική (ο πιο χειμαρρώδης
ποταμός της χώρας)ποταμός της χώρας)

 Πήρε το όνομά του από τοΠήρε το όνομά του από το
ρήμα αράττω (χτυπώ)ρήμα αράττω (χτυπώ)

 Γι’ αυτό ονομάστηκε άραττος, ήΓι’ αυτό ονομάστηκε άραττος, ή
άρατθος ή άραχθος»άρατθος ή άραχθος»

 Δημιούργησε το βαφτιστικό τουΔημιούργησε το βαφτιστικό του
όνομα  επειδή προξενούσεόνομα  επειδή προξενούσε
καταστροφές και συμφορές στοκαταστροφές και συμφορές στο
πέρασμα τουπέρασμα του

 Εικονίζεται στα νομίσματα μεΕικονίζεται στα νομίσματα με
κέρατα που συμβολίζουν τηνκέρατα που συμβολίζουν την
αφθονία και τη γονιμότητααφθονία και τη γονιμότητα

 Ο ταύρος στον οποίο φαίνεταιΟ ταύρος στον οποίο φαίνεται
να κάθεται συμβολίζει τηννα κάθεται συμβολίζει την
ορμητικότητά του, η οποία είναιορμητικότητά του, η οποία είναι
μοναδική (ο πιο χειμαρρώδηςμοναδική (ο πιο χειμαρρώδης
ποταμός της χώρας)ποταμός της χώρας)



Ο αρχαίος ΊναχοςΟ αρχαίος Ίναχος
 Ο ορμητικόςΟ ορμητικός ΆραχθοςΆραχθος

ποταμόςποταμός, ο αρχαίος Ίναχος,, ο αρχαίος Ίναχος,
ήταν το μεγάλο εμπόδιο γιαήταν το μεγάλο εμπόδιο για
την μετακίνηση των κατοίκωντην μετακίνηση των κατοίκων
και των μεγάλων κοπαδιώνκαι των μεγάλων κοπαδιών
των νομάδων κτηνοτρόφωντων νομάδων κτηνοτρόφων
της περιοχήςτης περιοχής

 Πολλοί άνθρωποι και ζώαΠολλοί άνθρωποι και ζώα
χάνονταν στον ορμητικόχάνονταν στον ορμητικό
ΆραχθοΆραχθο..

 Ο ορμητικόςΟ ορμητικός ΆραχθοςΆραχθος
ποταμόςποταμός, ο αρχαίος Ίναχος,, ο αρχαίος Ίναχος,
ήταν το μεγάλο εμπόδιο γιαήταν το μεγάλο εμπόδιο για
την μετακίνηση των κατοίκωντην μετακίνηση των κατοίκων
και των μεγάλων κοπαδιώνκαι των μεγάλων κοπαδιών
των νομάδων κτηνοτρόφωντων νομάδων κτηνοτρόφων
της περιοχήςτης περιοχής

 Πολλοί άνθρωποι και ζώαΠολλοί άνθρωποι και ζώα
χάνονταν στον ορμητικόχάνονταν στον ορμητικό
ΆραχθοΆραχθο..



ΤζουμέρκαΤζουμέρκα



Μετακίνηση αιγοπροβάτωνΜετακίνηση αιγοπροβάτων



Γεφύρι Μέγας ΛάκκοςΓεφύρι Μέγας Λάκκος



Άραχθος και Ψυχαγωγία …Άραχθος και Ψυχαγωγία …



Ράφτιγκ :Το ποιο εντυπωσιακόΡάφτιγκ :Το ποιο εντυπωσιακό
ποτάμιποτάμι



ΡάφτιγκΡάφτιγκ



ΆραχθοςΆραχθος



ΘΕΟΓΕΦΥΡΟΘΕΟΓΕΦΥΡΟ



ΘεογέφυροΘεογέφυρο:: Γεφύρι φτιαγμένο από τονΓεφύρι φτιαγμένο από τον
Θεό. Έτσι το αποκαλούσαν ανέκαθεν οιΘεό. Έτσι το αποκαλούσαν ανέκαθεν οι

κάτοικοι της περιοχήςκάτοικοι της περιοχής



Από τα σπάνια γεωλογικά φαινόμενα, αποτέλεσμα ή καλύτερα έργο τωνΑπό τα σπάνια γεωλογικά φαινόμενα, αποτέλεσμα ή καλύτερα έργο των
ορμητικών νερών του Καλαμά. Έχει μήκος περίπου 45 μέτρα, πλάτος 3ορμητικών νερών του Καλαμά. Έχει μήκος περίπου 45 μέτρα, πλάτος 3--44

μέτραμέτρα και βρίσκεται 20 περίπου μέτρα πιο ψηλά από τα νερά του ποταμούκαι βρίσκεται 20 περίπου μέτρα πιο ψηλά από τα νερά του ποταμού..



Δια της γεφύρας ταύτης ετελείτο η από Θεσπρωτία προς ΙωάννιναΔια της γεφύρας ταύτης ετελείτο η από Θεσπρωτία προς Ιωάννινα
συγκοινωνία πριν ο Αλή Πασάς αναγείρει την του Ράικουσυγκοινωνία πριν ο Αλή Πασάς αναγείρει την του Ράικου

γέφυραν..."γέφυραν..." ΠΑΝ.ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝ.ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ



Σας ευχαριστώΣας ευχαριστώ


