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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

- Τα πρώτα βήματα της Διπλωματικής Εργασίας- 
 

Τα πρώτα συναισθήματα που είχαμε όταν αναλάβαμε το θέμα “ Τα Πέτρινα 

Γεφύρια της Θεσσαλίας “ ήταν ευχαρίστηση διότι πήραμε ένα θέμα το οποίο μας 

κίνησε την περιέργια και μας ενθουσίασε αλλά και προβληματισμού αφού το στοιχείο 

της γεφυροποιιάς μας ήταν παντελώς άγνωστο αφού δεν είχαμε εφοδιαστεί από την 

σχολή μας με τα απαραίτητα εφόδια γνώσης. Παρόλο αυτά αρχίσαμε να 

σκεφτόμαστε με πιο σύνεση και λογική. Έπρεπε να κάνουμε ένα πλάνο για το πώς 

θα προχωρήσουμε στην εργασία μας. 

Αρχικά κάναμε ένα κατάλογο με τις Βιβλιοθήκες της Αθήνας οι οποίες θα είχαν 

χρήσιμα στοιχεία για την εργασία. Οι βιβλιοθήκες που καταρτίσαμε ήταν: 

q Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. 

q Η Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

q Η Βιβλιοθήκη του Ευγενιδείου Ιδρύματος. 

q Η Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. 

Επόμενο βήμα ήταν να διασκορπιστούμε σε αυτά τα σημεία ώστε να πάρουμε 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αυτό κάναμε. Συγκεντρώνοντας τα δεδομένα της 

εργασίας αντλήσαμε πληροφορίες από τα βιβλία και τα έγγραφα τα οποία δεν ήταν 

κοινά και θα δημιουργούσαν μια λογική συνέχεια που έφτιαχναν την ραχοκοκκαλιά 

της εργασίας.  

  

 

1.1. Οι εξορμήσεις για έρευνα 
 

Όταν τελειώσαμε με την συλλογή των πληροφοριών σειρά είχε η κατάρτιση 

λίστας με τα γεφύρια του Θεσσακικού χώρου. Ο αριθμός που είχαμε ήταν γύρω στα 

130 γεφύρια διασκορπισμένα σε 4 νομούς: στον Νομό Τρικάλων, στον Νομό 

Λαρίσης, στον νομό Καρδίτσης και στο νομό Μαγνησίας. Ένας τεράστιος αριθμός 

γεφυριών σε μια τεράστια γεωγραφική περιοχή. Έπρεπε να βρούμε τα πέτρινα 

γεφύρια που θα επισκεφτόμασταν με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο αρχιτεκτονικό-

στατικό και στον πολιτιστικό τομέα. Όμως η χειμερίνη περίοδος που διανύαμε ήταν η 

χειρότερη δυνατή για επιτόπια έρευνα αφού οι καιρικές συνθήκες μας (βροχή, χιόνια, 

φουσκωμένα ποτάμια) μας το απαγόρευαν. Γι’ αυτό η περίοδος του Πάσχα ήταν η 

ιδανικότερη να φύγουμε. 
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Αναγκαίο ήταν τότε να συμβουλευθούμε τους καθηγητές μας, την κ.κ Πόπη 
Θεοδωρακάκου – Βαρελίδου Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π και τον κ.κ 
Γιώργο Κ. Βαρελίδη Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π για τα 

στοιχεία που έπρεπε να συγκεντρώσουμε στην έρευνα μας στην Θεσσαλία καθώς 

και για την πρόοοδο που είχαμε επιτυχεί. Ύστερα από την χρήσιμη και επιτακτική 

καθοδήγηση μας από τους υπεύθυνους Καθηγητές της διπλωματικής μας εργασίας 

αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε για την πρώτη εξόρμηση μας. Έχοντας χάρτες 

(γεωμορφολογικό, πολιτικό) για την πορεία μας, τα απαραίτητα έγγραφα για τις 

οδηγίες προσέγγισης των γεφυριών, μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, φορητό 

υπολογιστή, αρκετά ζεστά ρούχα και μπόλικο κουράγιο είμασταν έτοιμοι για την 

πρώτη αναχώρηση. 

 

 

1.2. Έρευνα στην Θεσσαλία 

 

1.2.1. 1η Εξόρμηση 

Η 1η εξόρμηση διήρεκεσε από 14/04/2005 – 21/04/2005 με πολλή όρεξη για 

δουλειά. Ο προγραμματισμός που είχαμε κάνει είχε ως πρώτο στόχο να 

επισκεφτούμε την ευρύτερη περιοχή του Νομού Τρικάλων και του Νομού Καρδίτσης. 

Γι’ αυτό και είχαμε ως σημείο αναφοράς το χωριό Παναγία της επαρχίας 

Καλαμπάκας κοντά στο Μέτσοβο (χωριό ενός εκ των τριών παιδιών) όπου θα 

διανυκτερεύαμε.  

Η πρώτη διαδρομή που ακολουθήσαμε ήταν κατά μήκος της Εθνικής Οδού 

Ιωαννίνων-Τρικάλων, Εθνικής Οδού Τρικάλων-Καρδίτσας και ήταν η εξής :  

a. Παναγία Καλαμπάκας → Γεφύρι του «Αγναντερού» στο Αγναντερό Καρδίτσης → 

Γεφύρι του «Φλαμουλίου» στο Φλαμούλι Τρικάλων → Γεφύρι της «Αγριελιάς» 

στην Αγριελιά Τρικάλων → Γεφύρι του «Βαβέτσου» στον Σωτήρα Τρικάλων → 

Γέφυρα του «Σαλαμπριά» στην Σαρακίνα Τρικάλων → Γεφύρι «Μπάλτας» στο 

Κακοπλεύρι Τρικάλων → Γεφύρι «Ντελή» στον Ξηρόκαμπο Τρικάλων → Γεφύρι 

στα «Βακαρέτσια» στον Ξηρόκαμπο Τρικάλων → Παναγία Καλαμπάκας 

Η δεύτερη διαδρομή που πραγματοποιήσαμε ήταν στην περιοχή γύρω από την 

Καρδίτσα και γύρω από την λίμνη Πλαστήρα και ήταν η εξής: 

b. Παναγία Τρικάλων → Γεφύρι της «Καρδίτσας» → Γεφύρι του «Καλλίθηρου» στην 

Σέκλιζα Καρδίτσης → Γεφύρι της «Δαφνοσπηλιάς» στην Δαφνοσπηλιά 

Καρδίτσης → Γεφύρι της «Ραχούλας» της Ραχούλας Καρδίτσης → Γεφύρι 
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«Μοσχάτου» στο Μοσχάτο Καρδίτσης → Γεφύρι του «Μακρυχωρίου» στο 

Μακρυχώρι Καρδίτσης → Παναγία Τρικάλων. 

Η τρίτη διαδρομή που πραγματοποιήσαμε ήταν στην περιοχή του 

Ασπροποτάμου και ήταν η ακόλουθη : 

c. Παναγία Τρικάλων → Γεφύρι της «Κατούνας» στην Κρανιά Τρικάλων → Γεφύρι 

του «Γκίκα» στην Κρανιά Τρικάλων → Γεφύρι στη είσοδο της Ανθούσας 

Τρικάλων → Γεφύρι του «Μίχου» στην Ανθούσα Τρικάλων → Γεφύρι της 

«Καρπαριάς» στο Χαλίκι Τρικάλων → Γεφύρι του «Άσπρου» στο Χαλίκι 

Τρικάλων → Γεφύρι του «Φίλου» στο Χαλίκι Τρικάλων → Γεφύρι «Μοκόσι» στην 

Πέυκη Τρικάλων → Παναγία Τρικάλων. 

 
Επιστρέψαμε στην Αθήνα μετά από μια εβδομάδα γεμάτη εμπειρίες και στοιχεία 

για την διπλωματική εργασία. Η επόμενη εκδρομή είχαμε αποφασίσει να γίνει αρχές 

Φθινοπώρου οπότε το διάστημα που μεσολαβούσε θα ήταν διάστημα όπου θα 

μεταφέραμε τα στοιχεία μας στο χαρτί.  

 

 

1.2.2. 2η Εξόρμηση 

 Η 2η εξόρμηση διήρεκεσε από 7/10/2005 – 14/10/2005. Ο προγραμματισμός 

που είχαμε κάνει είχε ως πρώτο στόχο να επισκεφτούμε την περιοχή του Νομού 

Λαρίσης (περισσότερο γύρω από το όρος “Κίσσαβος” και του Νομού Τρικάλων (στην 

ορεινή περιοχή του Περτουλίου Τρικάλων) . Είχαμε ως σημείο αναφοράς την πόλη 

της Λάρισας για την έρευνα στο νομό και την Ελάτη Τρικάλων για την περιοχή του 

Περτουλίου.   

Η πρώτη διαδρομή που ακολουθήσαμε ήταν κατά μήκος της επαρχιακής οδού 

Λάρισας-Αγιάς και ήταν η εξής : 

a. Λάρισα → Γεφύρα στο Ασμάκι κοντά στο Συκούριο Λάρισας → Γεφύρι της 

«Δήμητρας» στην Δήμητρα Λάρισας → Γεφύρι της «Ανατολής» στην Ανατολή 

Λάρισας → Γεφύρι του «Πλατανορέματος» στην Αγιά Λάρισας → Γέφυρα της 

«Αγιάς» στην Αγιά Λάρισας → Γεφύρι του «Αλαμάνου» στην Αγιά Λάρισας → 

Γέφυρα του «Ρακοπόταμου» στον Αγιόκαμπο Λάρισας → Λάρισα. 

Η δεύτερη διαδρομή που ακολουθήσαμε ήταν κατά μήκος της Εθνικής οδού 

Λάρισας-Κατερίνης και Λάρισας-Ελασσόνας και ήταν η εξής : 

b. Λάρισα → Γεφύρι της «Σπηλιάς» στην Σπηλιά Λάρισας → Γεφύρι του Ομολίου 

στα Τέμπη Λάρισας → Γεφύρι της Παπαρίζαινας στο Κόκκινο Νερό Λάρισας → 
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Γέφυρα «Τυρνάβου» στον Τύρναβο Λάρισας → Παλιά γέφυρα Ελασσόνας και 

νεότερη γέφυρα Ελασσόνας στην Ελασσόνα Λάρισας → Ελάτη Τρικάλων. 

Η τρίτη διαδρομή που ακολουθήσαμε ήταν κατά μήκος της επαρχιακής οδού 

Πύλης Τρικάλων-Περτούλι Τρικάλων και ήταν η εξής : 

c. Ελάτη Τρικάλων → Γεφύρι του Νεραιδοχωρίου στο Νεραιδοχώρι Τρικάλων → 

Γεφύρι της Παλιοκαρυάς στην Παλιοκαρυά Τρικάλων → Γεφύρι της «Πόρτας» 

στην Πύλη Τρικάλων → Γεφύρι της «Πιαλείας» στην Πιαλεία Τρικάλων → Ελάτη 

Τρικάλων. 

 

 

1.2.3. Λεπτομέρειες έρευνας στην Θεσσαλία 

Κατά τον προγραμματισμο μας είχαμε σκοπό τις εξής παρακάτω εργασίες : 

ανεύρεση, μέτρηση διαστάσεων, φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των γεφυριών. 

Παρόλο αυτά αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες: 

1. Βασιστήκαμε σε πολιτικούς χάρτες για την ανεύρεση γεφυριών αφού δεν 

μπορέσαμε να βρούμε γεωμορφολογικούς χάρτες που μας διευκόλυναν 

αφού θα μπορούσαν να αποτυπώσουν τους επαρχιακούς χωματόδρομους-

δασικούς δρόμους όπου κυριώς βρίσκονταν τα γεφύρια. 

2. Ή ελλειπής οδική σήμανση των πολιτιστικών μνημείων των περιοχών όπως 

τα γεφύρια που θα αρκούσαν τον κάθε επισκέπτη για την εύρεση τους. 

3. Λανθασμένη καθοδήγηση των ντόπιων για τις τοποθεσίες των γεφυριών 

των περιοχών τους ή και ακόμα καμία καθοδήγηση λόγω έλλειψης κατοίκων 

στα ορεινά χωριά. 

4. Οι καιρικές συνθήκες (βροχές-κρύο) και τα φουσκωμένα ποτάμια. 

5. Η άγρια βλάστηση γύρω από τα γεφύρια μας εμπόδιζε να τα διακρίνουμε 

ακόμα και από κοντά.    

Παρόλο αυτά φέραμε εις πέρας τις εργασίες μας με συντριπτκό ποσοστό επιτυχίας. 

 

 

1.3. Εγγραφή Διπλωματικής Εργασίας 

Αφού πραγματοποιήσαμε τις έρευνες στη Θεσσαλία σειρά είχε η 

πραγματοποίηση της διπλωματικής εργασίας που σας παρουσιάζουμε παρακάτω και 

έγινε κατόπιν συνενοήσεων και διορθώσεων των καθηγητών μας. 
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 Με τον Θεσσαλία εννοούμε την ευρύτερη περιφέρεια και ιστορική – γεωγραφική 

περιοχή που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του ηπειρωτικού κορμού της κεντρικής 

Ελλάδος. Διοικητικά αποτελείται από τους Νομούς Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας 

και Τρικάλων. Συνορεύει βόρεια με τις περιφέρειες της Δυτικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας, νότια με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, δυτικά με την περιφέρεια 

Ηπείρου, ενώ Ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος (1).  

 Η συνολική της έκταση είναι 14.036 χλμ2, που αντιπροσωπεύει περίπου το 11% 

της συνολικής έκτασης της ελληνικής επικράτειας. Το έδαφος ως προς τη 

διαμόρφωση του 36,0% πεδινό, το 17,1% ημιορεινό, ενώ το 44,9% είναι ορεινό (2). 

 

 
Εικ. 2.1  Η Θεσσαλία από δορυφορική ψηφιακή φωτογραφία της NASA. 

( https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl ) 

 

                                            
(1) Ιστοσελίδα www.wikipaideia.gr 
(2) Ιστοσελίδα www.wikipaideia.gr 
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 Η  Θεσσαλία περιζώνεται με βουνά που είναι διατεταγμένα κυκλικά. Στα Β 

απλώνονται οι οροσειρές του Ολύμπου, που το πάνω μέρος του ανήκει στη 

Μακεδονία. Στα ΒΔ του Ολύμπου υψώνονται τα Πιέρια, ΝΔ από τα οποία 

απλώνονται τα Καμβούνια και ακόμη νοτιότερα το όρος Βουνάσα. Στα Δ της 

Βουνάσας υψώνονται τα Χάσια και στα ΝΑ από αυτά τα Αντιχάσια. Στα Δ της 

Θεσσαλίας υψώνονται τα όρη της Ν. Πίνδου και στα Ν τα όρη Βουλγάρα και η 

οροσειρά της Όθρυς. Στο κέντρο της βρίσκεται η πεδιάδα της Θεσσαλίας η 

μεγαλύτερη πεδιάδα και σιτοβολώνα της ελληνικής επικράτειας που σε μεγάλο μέρος 

αντανακλά το 36% πεδινών ολόκληρης της περιφέρειας. Διαρρεέται δυτικά προς τα 

ανατολικά από τον ποταμό Πηνειό που είναι το τρίτο μεγαλύτερο ποτάμι της χώρας 

(217 χλμ μήκος). Οι σπουδαιότεροι ποταμοί που συμβάλλουν σ’ αυτόν είναι: ο 

Μίκανης, ο Τρικαληνός, ο Νεοχωρίτης, ο Τιταρήσιος που έχει για παραπόταμο τον 

Βούλγαρη, ο Κλινοβίτικος, ο Πάμισος και ο Ενιππέας. Επίσης η Θεσσαλία φιλοξενεί 

δύο λίμνες, μια φυσική και μια τεχνητή. Η φυσική λίμνη είναι η Βοιβηϊδα που 

βρίσκεται σε ύψος 45 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στα ΝΔ της 

Θεσσαλίας βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του Ταυρωπού, η οποία δημιουργήθηκε ύστερα 

από απόφραξη της κοίτης του Ταυρωπού, παραπόταμου του Αχελώου και έχει μήκος 

14 χλμ. πλάτος 4 χλμ. και βάθος 50 μ. Στα Ν της λίμνης υπάρχει φράγμα ύψους 85 

μ. (1) 

 
 

                                            
(1) Ιστοσελίδα http://www.geocities.com/world_greek_geografia/Greekstart/start.htm 
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3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΙΩΝ 
  

 

 Κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι επιδρομείς και κατακτητές φρόντιζαν όχι 

μονάχα ν' αρπάζουν και να καταπατούν νέα εδάφη αλλά και να διασφαλίσουν την 

κυριαρχία τους πάνω σ' αυτά. Έτσι, εκτός από τα στρατιωτικά μέτρα που έπαιρναν 

εποίκιζαν τα εδάφη που κατακτούσαν με μουσουλμανικούς πληθυσμούς που 

μετέφεραν από τα βάθη της Aνατολίας κι εγκαθιστούσαν στις πεδινές και εύφορες 

περιοχές (1). 

 Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της δουλείας οι υπόδουλοι Έλληνες μέσα στην 

σύγχυση και την αναστάτωση μόνη διέξοδο έβρισκαν τη φυγή σε μέρη ασφαλέστερα. 

Tόπο μην έχοντας να τους θρέψει και τα δεινά της απάνθρωπης βίας και της 

αυθαιρεσίας μην μπορώντας να υποφέρουν, αναγκάζονταν να καταφεύγουν στα 

ορεινά, μακριά όσο μπορούσαν από τού τυράννου το φοβερό το μάτι και το φονικό το 

χέρι. Στα ορεινά όμως που κατέφυγαν αντιμετώπισαν νέα εμπόδια στην διαβίωση 

τους. Αρχικά ήταν δύσκολο να επιβιώσουν αφού δεν υπήρχαν γόνιμες περιοχές 

προς καλλιέργεια. Τότε αναγκάστηκαν να προσφύγουν στην κτηνοτροφία και στο 

εμπόριο (2). 

 Αφού κατάφεραν να βάλουν τις κατάλληλες υποδομές δημιουργώντας τις 

συντεχνίες τα γνωστά «ισνάφια» δηλαδή σωματεία με οικονομική ανεξαρτησία 

έπρεπε να κατασκευάσουν τις απαραίτητητες οικονομικές οδούς για την μεταφορά 

των προιόντων τους ξεπερνώντας τους σκοπέλους των ποταμιών (εικ. 3.1). Γι’ αυτό 

κρίθηκε απαραίτητο η αντικατάσταση των ξύλινων και επικίνδυνων γεφυρών με πιο 

στέρεες κατασκευές χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη την πέτρα, το μόνο υλικό σε 

αφθονία (3). 

 Τα πέτρινα γιοφύρια που άρχισαν να κατασκευάζονται σε μεγάλα μονοπάτια και 

σε στρατηγικά σημεία δεν χρησιμοποιήθηκαν μόνο για οικονομικούς λόγους. Η 

χρησιμότητα τους υπήρξε πολύπλοκη και πολυπρόσωπη. Οι κάτοικοί της είχαν 

διατηρήσει αναλλοίωτο τον Ελληνισμό, τη θρησκεία και την παράδοση, χάρις στα 

πέτρινα αυτά γεφύρια, τα οποία αποτελούσαν τον συνδετικό κρίκο των 

σκλαβωμένων Ελλήνων της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Υπήρξαν 

χρήσιμα εργαλεία στους υπόδουλους Έλληνες για την προστασία τους από 

διάφορους εχθρούς που καπηλεύονταν την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. 

Επίσης βοήθησαν στην διάδοση των επαναστατικών ιδεών, την ανταλλαγή των 

                                            
(1) Ιστοσελίδα http://www.hri/MPA/gr/other/pan-macedonian/4.html      
(2) Ιστοσελίδα http://www.hri/MPA/gr/other/pan-macedonian/4.html  
(3) Ιστοσελίδα http://www.hri/MPA/gr/other/pan-macedonian/4.html 
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πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών και την μεταφορά των μηνύματων του 

απελευθερωτικού αγώνα (1). 

 

 
Εικ. 3.1  Ποτάμια και χαράδρες αυλακώνουν το ορεινό ανάγλυφο της   

Πίνδου. Πολλά τα εμπόδια που έπρεπε να υπερνικηθούν για   
να μπορούν να επικοινωνούν τα ορεινά χωριά με τα εμπορικά 
αστικά κέντρα και τις αγροτικές περιοχές.  

( http://www.ana.gr ) 

                                            
(1) Ιστοσελίδα http://www.fora.gr/grevena/themata/gefiria.html  
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4. ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

4.1. Ιστορικη εξέλιξη των γεφυριών 
Η εξέλιξη των γεφυριών παρακολούθησε την εξέλιξη των οδών και κατ’ επέκταση 

των συγκοινωνιών. Παρά δε το γεγονός ότι η εξέλιξη των γεφυριών ήταν συνεχής θα 

μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει τους 

προϊστορικούς χρόνους και λήγει τους πρώτους ρωμαϊκούς χρόνους. Η δεύτερη 

περίοδος λήγει στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα (1).  

 

 

4.1.1. Πρώτη περίοδος (4000 π.χ. – 2ος αιώνας π.χ.) 
Η πρώτη γέφυρα που κατασκεύασε ο άνθρωπος θα ήταν επακόλουθο του 

πρώτου μονοπατιού, που στην κατασκευή της θα οδηγήθηκε από την ίδια τη φύση. 

Είναι λοιπόν φυσικό τα πρώτα γεφύρια να αποτελούνταν από υλικά που παρείχε η 

φύση με ελάχιστη ανθρώπινη επεξεργασία (2).  

Οι πρώτες γενιές των ανθρώπων για τη διάβαση των ποταμών κατασκεύασαν 

γεφύρια χρησιμοποιώντας κορμούς δένδρων και μεγάλες πέτρινες πλάκες. Και ενώ 

για τη γεφύρωση ρυακιών τοποθετούσαν απευθείας τους κορμούς των δένδρων και 

τις πέτρινες πλάκες επί των όχθων, για τη γεφύρωση ποταμών χρησιμοποίησαν 

λιθόρριπτα βάθρα πάνω στα οποία στήριζαν τους προαναφερθέντες φορείς (3). 

 

 
Εικ. 4.1.1.1  Χαρακτηριστικοί τρόποι γεφύρωσης από τις πρώτες γενιές 

του ανθρώπου. Χρησιμοποιήθηκαν κορμοί δέντρων και 
μεγάλες πέτρινες πλάκες. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 23 ) 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 20. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 20. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 21. 
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Από διασωζόμενα ερείπια εικάζεται ότι τα πρώτα γεφύρια κατασκευάστηκαν στην 

Ασσυρία και την Αίγυπτο αν και δεν αναφέρεται ιστορικά. Ενδεχομένως να 

κατασκευάστηκαν και στην Κίνα και στις Ινδίες (1).  

Η οικοδομική χρήση των θόλων στην Ασσυρία είναι πολύ παλαιά. Από τις 

ανασκαφές της Βαβυλώνας και της Νινεβί (που καταστράφηκαν μεταξύ του 600 - 700 

π.χ.) ήλθαν στο φως υπολείμματα υπονόμων καλυμμένων με θόλους από 

σφηνοειδείς πλίνθους, των οποίων η κατασκευή ανάγεται στο 2000 - 4000 π.χ ενώ οι 

Κινέζοι περί το 2000 π.χ. κατασκεύασαν πλωτές γέφυρες (2). 

Στην Ελλάδα τα λείψανα είκοσι περίπου προϊστορικών γεφυρών γύρω από την 

ακρόπολη Μυκηνών, στην πεδιάδα της Ναυπλίας και στη ΒΑ γωνία του Θριασίου 

πεδίου, αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες για την υψηλή τεχνογνωσία και δεινότητα 

των Μυκηναΐων γεφυροποιών. Οι κατασκευές αυτές είναι αδιαφιλονίκητη ένδειξη ενός 

αξιόλογου συστήματος δρόμων στην υπηρεσία μιας κεντρικής εξουσίας με αυξημένες 

απαιτήσεις χερσαίας επικοινωνίας (3). 

Αποτελούν στην  ουσία φραγματοειδείς κατασκευές από αδρομερώς 

επεξεργασμένους μεγάλιθους συναρμονισμένους κατά το πολυγωνικό σύστημα 

τοιχοδομίας με μια μόνο στενή – πλάτους 0,73 έως 3,83 μ. – δίοδο παροχέτευσης 

του νερού των χειμάρρων, τους οποίους διέσχιζαν (4). 

Η δίοδος έχει μορφή είτε τραπεζιοειδή – με οριζόντια πλάκα να καλύπτει το κενό 

μεταξύ των αντωπών εκφορικών τοιχωμάτων (π.χ. η γέφυρα στη Δρακονέρα , ΒΔ 

της ακρόπολης των Μυκηνών) – είτε τριγωνική – με συγκλίνοντα ακρόβαθρα να 

συναντώνται στην οξεία κορυφή  σε κατακόρυφο αρμό (π.χ. η γέφυρα στο 

Λυκοτρούπι Αργολίδος) ή να κλειδώνονται με σφηνοειδής έμβολο (π.χ. οι γέφυρες 

στο Αρκαδικό και το Θριάσιο πεδίο (5).  

Οι γέφυρες στο Αρκαδικό και στο Θριάσιο πεδίο είναι τα αρχαιότερα λίθινα 

ζεύγματα, στα οποία έχει διαπιστωθεί η χρήση οργαvικής κλείδας. Αυτή η ανακάλυψη 

δεν εξελίχθηκε περαιτέρω. Οι τεράστιες δυνατότητες  αυτού του συστήματος 

κάλυψnς είτε δεv εκτιμήθηκαν επαρκώς είτε τα μεγάλα ανοίγματα κρίθηκαν 

ασυμβίβαστα πρoς τη μυκηναϊκή αντίληψη περί αντοχής, εγγύηση της oπoίας 

θεωρήθηκε η κυκλώπεια τοιχοδομία με την εμμονή της στον όγκο και το βάρος. Έτσι 

φαίνεται ότι η κατασκευή γεφυρών με εκφορικά τόξα και κορυφαίο σφηνόλιθο ήταν 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 21. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 21. 
(3) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 9. 
(4) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 9. 
(5) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 9. 
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ένα δειλό εγχείρημα, περιορισμένο τοπικά και χρονικά, και ότι λησμονήθηκε στους 

ιστορικούς χρόνους (1). 

Τον 15ο π.χ. αιώνα κατασκευάστηκαν από πέτρα «Ψευδοθόλοι» με οριζόντιους 

αρμούς έδρασης όπως ο τάφος του θησαυρού των Μυκηνών. Στις κατασκευές αυτές 

η επικάλυψη των ανοιγμάτων επιτυγχάνετο από λιθοδομή με οριζόντιους αρμούς 

έδρασης, όπου κάθε ανώτερη στρώση προεξείχε της κατώτερης δημιουργώντας 

πρόβολο (2).  

 
Εικ. 4.1.1.2  Ο «ψευδόλιθος των Μυκηνών με τους οριζόντιους αρμούς 

έδρασης. Η επικάλυψη των ανοιγμάτων επιτυγχάνετο με 
λιθοδομή όπου κάθε ανώτερη στρώση προεξείχε της 
κατώτερης δημιουργώντας πρόβολο. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 23 ) 

 
Στη σωζόμενη από τις δίδυμες γέφυρες στη Ελεύθερνα  της Κρήτης (του α΄ μισού 

του 4ου αιώνα μ.χ) η μάζα οργανώνεται εκατέρωθεν ορθογωνίου περάσματος 

πλάτους 3,83 μ., καλυπτόμενου με τριγωνικό εκφoρικό θόλο ύψους 1,85 μ. Τα 

συμμετρικά ακρόβαθρα ενώνονται σε κατακόρυφο αρμό υπεράνω της οξείας 

κορυφής του θόλου, ο οποίος έχει λαξευτεί στο κατώτερο ήμισυ του  ίδιου ζεύγους 

λίθων. Πρόκειται δηλαδή για αρχιτεκτονική εκλέπτυνση μιας μυκηναϊκής ιδέας (3). 

Οι λοιπές διασωθείσες γέφυρες της περιόδου αυτής έχουν απλούστερη μορφή. 

Έχουν κατασκευασθεί από οριζόντιες εφαπτόμενες πλακοδοκούς είτε σε παράλληλες 

σειρές υποστηριγμάτων, όπως εκείνη στην είσοδο του ιερού της Αρτέμιδος στη 

Βραυρώνα (του β΄τετάρτου του 5ου αιώνα π.χ.) ή σε στύλους, όπως η γέφυρα εμπρός 

από τη δυτική πύλη της ευβοϊκής πόλεως Ερέτριας (του β΄μισού του 5ου αιώνα π.χ.). 

Αναμφισβήτητα τέτοιες απλές διαμορφώσεις χρησιμοποιήθηκαν ήδη από τον 

                                            
(1) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 9. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 21. 
(3) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 9. 
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προϊστορικό άνθρωπο, ο οποίος άρχισε τις γεφυρωτικές παρεμβάσεις με φθαρτά 

υλικά (ξύλινες δοκούς, πλωτά ζεύγματα, ή λίθο, όταν διαπίστωσε την ωφέλεια από 

ένα πεσμένο κορμό δέντρου επάνω από υδάτινο ρεύμα (1). 

Φαίνεται ότι ένας καθοριστικός παράγοντας για την περιορισμένη χρήση 

γεφυρών κατά τους κλασικούς-ελληνιστικούς χρόνους υπήρξε ο πολιτικός 

κατακερματισμός της νοτιότατης άκρης της Βαλκανικής σε πόλεις κράτη, των οποίων 

η μέριμνα για την απρόσκοπτη οδική κυκλοφορία εξαντλείτο στα όρια της 

δικαιοδοσίας τους. Ιδιαίτερη όμως φροντίδα αποτελούσε για τις πόλεις ή τα ιερατεία η 

ασφαλής διακίνηση των προσκυνητών στις Ιερές Οδούς, οι οποίες κατέληγαν σε Ιερά 
(2). 

Οι επιγραφικές μαρτυρίες αυτής της εποχής διαφωτίζουν ζητήματα σχετικά με 

την κατασκευή και συντήρηση των αρχαίων γεφυρών. Η απόφαση για τη μόνιμη 

γεφύρωση ενός ρεύματος καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές ήταν της βουλής και 

του δήμου κατά την κλασική – ελληνιστική εποχή. Στηρίζονταν σε προτάσεις τις 

οποίες υπέβαλε αρχιτέκτων – όπως ο Δημομελής για την γέφυρα των Ρειτών το έτος 

421/420 π.χ. Σκλάβοι ή ελεύθεροι χειρωνάκτες εκτελούσαν τα σχέδια, τα οποία είχαν 

εγκριθεί. Σε αθηναϊκό αντίγραφο δελφικού νόμου του 380/79 π.χ. οι Αμφικτύονες 

επιφορτίστηκαν με τη φροντίδα γεφυρών και δρόμου. Εύποροι πολίτες ή ομάδες 

εύρωστων μελών της τοπικής κοινωνίας επιβαρύνονταν με το κόστος της 

κατασκευής ή της επισκευής, όταν η πόλη δεν κάλυπτε τη δαπάνη. Σύμφωνα με 

τιμητικό ψήφισμα αλλά και ένα επίγραμμα της Παλατινής Ανθολογίας ο Ξενοκλής ο 

Σφήττιος, επιμελητής των Ελευσίνιων Μυστηρίων το 321/20 π.χ. ή 318/17 π.χ., 

υπήρξε χορηγός γέφυρας στην Ιερά Οδό. Ως ανταμοιβή έλαβε ένα στέφανο. Έχει 

υποστηριχθεί ότι η χρήση του γνήσιου κλειδωτού τόξου, συνιστώμενου από 

τραπεζιόσχημους θολίτες λίθους σε ημικυκλική διάταξη είναι γνώρισμα της ρωμαϊκής 

γεφυροποιίας και ότι οι ειδικοί της ελληνιστικής εποχής, παρά την προσφυγή στη νέα 

τεχνική για την κάλυψη χώρων (κυρίως πυλών και καμαροσκεπών τάφων), επέδειξαν 

δισταγμό στη χρησιμοποίηση του σε έργα μηχανικής, όπως οι γέφυρες (3). 

Το λίθινο κάλυμμα κτιστού αγωγού στην πόλη της Ρόδου, ο οποίος 

κατασκευάσθηκε μετά τη φοβερή πλημμύρα του 316 π.χ., και μια σύνθετη 

«γεφυροειδής» κατασκευή στη βάση του Πρόπυλου του Πτολεμαίου Β΄ στη 

Σαμοθράκη (285-280 π.χ.) αποδεικνύουν ότι η ημικυκλική, κλειδωτή τοξοδομία 

                                            
(1) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 9. 
(2) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 9. 
(3) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 9-10. 
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τέθηκε στην υπηρεσία της ελληνικής γεφυροποιίας. Η τρίκεντρη καμάρα της Ρόδου, 

μήκους 8 μ. και πλάτους 2,80 μ., είναι σφηνωμένη στο χείλος των τοιχωμάτων, τα 

οποία απορροφούν τις πλάγιες ωθήσεις από τους θολίτες λίθους. Η δίοδος στο 

παχύτατο πόδιο του Πρόπυλου είναι ένα τέλεια αναπτυγμένο κλειδωτό τόξο, 15,50 μ. 

μήκους και 1,90 μ. πλάτους. Προορισμένη για την παροχετεύση του σκοπίμως 

μετατοπισθέντος ρεύματος, είναι μορφολογικά συγγενής προς τις φραγματοειδείς 

προϊστορικές οδογέφυρες με τα μικρά ανοίγματα για τη διέλευση του νερού. Οι δύο 

αυτές κατασκευές μαρτυρούν για την αυτοπεποίθηση των Ελλήνων αρχιτεκτόνων για 

υπόγειες ή κρύπτες ημικυκλικές τοξωτές γέφυρες (1).          

Τον 7ο  - 6ο  π.χ. αιώνα κατασκευάστηκαν ξύλινες γέφυρες. Τέτοιες γέφυρες κατά 

τον Ηρόδοτο κατασκεύασαν οι πρώτοι βασιλείς της Αιγύπτου σε ένα βραχίονα του 

Νείλου καθώς και στον Ευφράτη, των οποίων οι φορείς ήταν ξύλινοι και τα βάθρα 

πέτρινα. Αναφέρεται δε χαρακτηριστικά ότι οι πέτρες των βάθρων συνδέονταν μεταξύ 

τους με χρησιμοποίηση μολύβδου και σιδήρου (2). 

Κατά τους ιστορικούς χρόνους κατασκευάζονται πλωτές στρατιωτικές γέφυρες. 

Το 515 π.χ. ο σάμος αρχιτέκτων Μανδροκλής κατασκευάζει πλωτή γέφυρα επί του 

Βοσπόρου που χρησιμοποιήθηκε από τον Μεγάλο Βασιλέα Δαρείο κατά την 

εκστρατεία του εναντίον των Σκύθων. Παρόμοια γέφυρα κατασκευάστηκε και στον 

ποταμό Ίστρο (Δούναβη) για τον ίδιο σκοπό. Ήταν τόσο σπουδαίας σημασίας η 

γέφυρα αυτή ώστε η καταστροφή της, κατά τον άρχοντα της Θρακικής χερσονήσου 

Μιλτιάδη, θα σήμαινε και την καταστροφή του Πέρση Βασιλιά η οποία είχε στόχο την 

απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων της Μικρά Ασίας (3). 

Κατά το τέλος του 481 π.χ. ο Ξέρξης έζευξε τον Ελλήσποντο με γέφυρα «επί 

κάλων εκ λίνου και παπύρου» αλλά καταστράφηκε. Την επόμενη χρονιά 

κατασκεύασε δύο άλλες που στηρίχθηκαν σε πλοία, τη μία προς τον Εύξεινο Πόντο 

επί 360 πλοίων, την άλλη προς τον Ελλήσποντο επί 314 πλοίων. Πάνω από τα 

πλοία διέταξαν έξι (6) σχοινιά τα οποία προσέδεσαν στις δύο όχθες και τοποθέτησαν 

επ’ αυτών κορμούς δένδρων, πάνω από τους οποίους διέταξαν δεύτερη σειρά 

σχοινιών. Επί της δεύτερης σειράς των σχοινιών τοποθέτησαν ξύλα και στη συνέχεια 

χώμα, δημιουργώντας μ' αυτό τον τρόπο το κατάστρωμα της γέφυρας (4). 

Ο Μέγας Αλέξανδρος το 329 π.χ. διήλθε τον ποταμό Όξο πάνω από γέφυρα με 

πλωτά μεσόβαθρα. Τα μεσόβαθρα αυτά αποτελούνταν από δερμάτινους σάκους 

γεμισμένους με ξερά χόρτα, άχυρα κ.λ.π. και από ασκούς φουσκωμένους. Ανάλογη 

                                            
(1) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 10. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 21. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 21. 
(4) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 21-22. 



 18 

μέθοδο χρησιμοποίησε μεταγενέστερα ο Αννίβας για τη διάβαση του Ροδανού (1). 

 

 

4.1.2. Δεύτερη περίοδος (2ος αιώνας π.χ. - αρχές 19ου αιώνα) 
Η περίοδος αυτή αρχίζει με την κατασκευή τοξωτών φορέων από τους 

Ρωμαίους, οι οποίοι κατασκευάζοντας το οδικό δίκτυο που συνέδεε τη Ρώμη με τις 

επαρχίες της Αυτοκρατορίας τους, αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν γέφυρες (2). 

Οι ρωμαϊκές γέφυρες κατασκευάστηκαν με περίσσεια αντοχή και για το λόγο 

αυτό πολλές απ' αυτές σώζονται μέχρι σήμερα (3). 

Είναι αξιοσημείωτη η λεπτότητα κατασκευής των τόξων καθώς και η 

προσαρμογή των τόξων πάνω στα βάθρα, χωρίς χρησιμοποίηση κονιάματος, έτσι 

ώστε οι αρμοί μόλις που διακρίνονται (4). 

Οι περισσότερες ρωμαϊκές γέφυρες στο βορειοελλαδικό χώρο επέτρεψαν τη 

διέλευση της Εγνατίας και διακλαδώσεων της επάνω από ποτάμια ρεύματα. Άλλες 

όμως γέφυρες αυτής της εποχής, όπως εκείνες της Ιερά Οδού Α. του Τελεστηρίου 

της Ελευσίνας και στις εισόδους της Σπάρτης και της Πάτρας, αποκαλύπτουν το 

ενδιαφέρον των αρχών για την άψογη λειτουργία των ιερών και αστικών οδών (5). 

Η χυτή τοιχοδομία, ένα είδος πρώιμου τσιμέντου (opus caementicium) στον 

πυρήνα των κατασκευών, με τις μονολιθικές ιδιότητες της επέτρεψε την ανάπτυξη 

ελευθέρων τάξεων και μεγάλων ανοιγμάτων κατά τη ρωμαϊκή εποχή. 

Ορθογωνισμένοι λιθόπλινθοι (opus quadratum, π.χ. στις γέφυρες στον Ιλισσό και τη 

Ρόδο) ή οπτόπλινθοι (opus testaceum, π.χ. στη δίτοξη γέφυρα της Πάτρας) 

χρησιμοποιήθηκαν για την επένδυση της (6). 

 

 
Εικ. 4.1.2.1  Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στην κάλυψη 

με πλακοδοκούς, θολίτες ή χυτή τοιχοποιία. 

( Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της 
Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 9 ) 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 22. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 22. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 22. 
(4) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 22. 
(5) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 10. 
(6) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 10. 
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Εικ.  4.1.2.2  Πλήρες ημικυκλικό τόξο που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 22 ) 

 

Αν και έχουν διασωθεί γέφυρες με περισσότερα του ενός τόξα (2:Πόδου, Πάτρας, 

3:Ιλισσού, 4:Ελευσινιακού Κηφισού, κ.λ.π.) οι περισσότερες ρωμαϊκές γέφυρες του 

Ελλαδικού χώρου, όπως και οι ρωμαικές, ζεύγνυαν το ρεύμα με ένα άνοιγμα. Το 

γεγονός αυτό –πέρα από το μικρό μέγεθος των ποταμών– οφείλεται στην τεχνική 

δυσκολία θεμελίωσης πεσσών στην ποτάμια κοίτη, ικανών να υπομείνουν τις πιέσεις 

και τη διαβρωτική ενέργεια του νερού. Έτσι οι κατάλληλες διαστάσεις (ύψος, πάχος) 

των βάθρων αναδεικνύονταν σε βασικό ρυθμιστή της σταθερότητας των γεφυρών. 

Λείψανα αγνώστου ύψους στηθαίου αναγνωρίζονται στο κατάστρωμα της μονότοξης 

γέφυρας στο Ξηρόκαμπο  Λακωνίας (1).  

Δεν ήταν πάντως η έλλειψη στηθαίου, ή οποία έκανε τις γέφυρες τόπους 

εκτέλεσης ή αναζήτησης του θανάτου, αλλά η αποτελεσματικότητα αυτού του τρόπου 

περάτωσης της ζωής. Ο Διογένης ο Σινωπεύς στα πρόθυρα του θανάτου σύρθηκε 

μέχρι ένα γεφύρι στον Ιλισσό στο ύψος του Γυμνασίου και διέταξε τον 

παλαιστροφύλακα να ρίξει το πτώμα του στον ποταμό, μόλις διαπίστωνε τον θάνατο 

του φιλόσοφου (2). 

Τίποτε δεν έχει σωθεί από αυτή την κατασκευή. Προβληματική είναι επίσης και η 

ταύτιση της γέφυρας, η οποία χρησίμευε για τους «γεφυρισμούς», την εκτόξευση 

δηλαδή σκωμμάτων προς τους μύστες στην πορεία τους για τον Τελέστηριο της 

Ελευσίνας. Ο Στράβων συνδέει το έθιμο με τη γέφυρα του αθηναϊκού Κηφισού, ενώ ο 

Ησύχιος με τη γέφυρα του ομώνυμου ποταμού στην Ελευσίνα (3). 

                                            
(1) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 10. 
(2) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 10. 
(3) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 10. 
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Αλλά η φιλοξενία της παραφοράς ή της σκωπτικής διάμεσης ήταν επεισοδιακή 

δραστηριότητα στη λειτουργία διηνεκών γεφυρών, οι οποίες μετέφεραν τους δρόμους 

των ανθρώπων, των αγαθών και των ιδεών επάνω από ποτάμια και ρεματιές και, 

σαν έργα κοινής ωφέλειας, εξυπηρετούσαν την πολιτική προπαγάνδα των χορηγών 

τους και τις τεχνικές και αισθηματικές αναζητήσεις των κατασκευών τους (1). 

 

 
Εικ. 4.1.2.3  Είσοδος Παναθηναικού Σταδίου, το οποίο κτίσθηκε από μάρμαρο με 

χορηγία του Ηρώδου Αττικού (139/40-143/44 μ.χ). Η τρίτοξη γέφυρα ήταν 
ακέραιη μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα. Στα τέλη του 14ου αιώνα ή τις αρχές 
του 15ου αιώνα ένα τάγμα Φλωρεντινών μοναχών ίδρυσε μοναστήρι στο 
κατάστρωμα της. Η τοξοστοιχία διαλύθηκε μεταξύ 1777 και 1785. 

( Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      
13-9-2000, σελ. 10 ) 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ρωμαϊκών γεφυρών είναι οι παρακάτω (2): 

· Η μονότοξη γέφυρα Rotto κατασκευής τον 2ο αιώνα π.χ. και η  γέφυρα Milνins το 

110 π.χ. 

· Η δίτοξη γέφυρα Fabricius στη Ρώμη με ελεύθερα ανοίγματα των 27,40 μέτρων 

το καθένα το 62 π.χ. (εικ. 4.1.2.4) 

· Η ξύλινη γέφυρα στο Ρήνο μήκους 485 μέτρων επί πασσάλων μέσα σε 10 ημέρες 

από τον Καίσαρα το 55 π.χ. 

· Το 14 μ.χ. επί Αγρίππα κατασκευάζεται η υδατογέφυρα του Gard κοντά στο Nim 

της Γαλλίας μήκους 262 μ. και ύψους 49 μέτρων και το 100 μ.χ. η υδατογέφυρα 

κοντά στο Segoνia της κεντρικής Ισπανίας. 

· Το 100 μ.χ. επί Τραϊανού, κατασκευάζεται η εξάτοξη γέφυρα στον ποταμό 

Alcantara της Ισπανίας μήκους 180 μ. με μέγιστο άνοιγμα τόξου 30 μ. Το 134 μ.χ. 

                                            
(1) Πολυξένη Μπούγια, “ Γέφυρα διενεκής “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 10. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 22.  
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στον Τίβερη κατασκευάζεται η περίφημη γέφυρα Aelius. 

 

 
Εικ. 4.1.2.4  Η ρωμαική γέφυρα Fabricius στον ποταμό Τίβερη. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 29 ) 

 

 
Εικ. 4.1.2.5  Τύποι Ρωμαικών γεφυρών 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 26 ). 
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Οι Ρωμαίοι, μεταχειριζόμενοι το πλήρες ημικυκλικό τόξο, κατασκεύασαν 

ανοίγματα μέχρι 36 μέτρα. Τα πάχη των βάθρων ήταν υπερβολικά, δεδομένου ότι ο 

λόγος πάχους του βάθρου προς μήκος του ανοίγματος του τόξου είναι 1:3. Για το 

λόγο αυτό σώζονται και κυκλοφορούνται ακόμα και σήμερα ρωμαϊκές γέφυρες. 

Βέβαια τα αυξημένα πάχη των βάθρων εμπόδιζαν την ομαλή ροή των ποταμών στις 

θέσεις γεφύρωσης αλλά φαίνεται, ότι διαθέτοντες οι κατασκευαστές των γεφυρών 

σημαντικές υδραυλικές γνώσεις διαπλάτυναν στις θέσεις γεφυρώσεώς τους 

ποταμούς ώστε το συνολικό πλάτος τους, μαζί με τα ογκώδη βάθρα, να είναι ικανό 

να δέχεται χωρίς προβλήματα τις πλημμυρικές παροχές (1). 

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η εκχριστιανισμένη συνέχεια της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας, παρέλαβε από τους Ρωμαίους ένα πυκνό οδικό δίκτυο, μέρος του 

οποίου αποτελούσαν και οι γέφυρες. Γέφυρες συνέδεαν και στο Βυζάντιο οδούς 

τοπικής και υπερτοπικής σημασίας γεφυρώνοντας ποταμούς, αλλά και τμήματα 

πόλεων κτισμένων στις δύο όχθες ποταμού. Διευκόλυναν τα ταξίδια, το εμπόριο, και 

τις πολεμικές επιχειρήσεις (2). 

Είναι βέβαιο ότι η κατασκευή βυζαντινών γεφυρών ή η επισκευή παλιότερων από 

βυζαντινούς μηχανικούς στηρίχθηκε εν γένει στην τεχνογνωσία των ρωμαίων 

ομοτέχνων τους σε θέματα υλικών και τρόπων δομής. Η έλλειψη, ωστόσο, μιας 

άρτιας τεκμηριωμένης συνθετικής μελέτης για τις βυζαντινές γέφυρες, η οποία θα 

αξιοποιεί τις υπάρχουσες γραπτές πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα, αφήνει προς 

το παρόν πολλά από αυτά τα ζητήματα ανοιχτά (3).  

Στην πρωτοβυζαντινή περίοδο (4ος – 7ος αιώνας) η γεφυροποιία εντάσσεται στον 

τομέα των «δημόσιων έργων». Πολλαπλές είναι οι αναφορές του Προκοπίου, 

ιστορικού του 6ου αιώνα, στην κατασκευή ή επισκευή γεφυρών από τον αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού Α΄ (527-565), στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης του οδικού 

συστήματος και των αντιπλημμυρικών του έργων (4). 

Την εποχή του Ιουστινιανού κατασκευάστηκαν την Ανατολή αρκετές γέφυρες, με 

σημαντικότερη την υδατογέφυρα του υδραγωγείου της Κων/πολης, κοντά στο 

σημερινό Βουργάς μήκους 240 μ. και ύψους 33 μέτρων πάνω από την κοιλάδα (5). 

Σε υστερότερους χρόνους η βυζαντινή γεφυρωτική συνδέεται και με την ιδιωτική 

πρωτοβουλία, συχνά με απώτερο σκοπό την άφεση των αμαρτημάτων του δωρητή. 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
(2) Άλμπάνη Τζένη, “ Βυζαντινές γέφυρες “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 11. 
(3) Άλμπάνη Τζένη, “ Βυζαντινές γέφυρες “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 11. 
(4) Άλμπάνη Τζένη, “ Βυζαντινές γέφυρες “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 11. 
(5) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 



 23 

Μια επιγραφή του 1027 αποδίδει στον μοναχό Νικόδημο το «θεοπρεπές» έργο της 

κατασκευής μιας γέφυρας στον ποταμό Ίρη (Ευρώτα), στο κάστρο της Λακεδαίμονας 

(Σπάρτη). Σύμφωνα με την ίδια επιγραφή, ο Νικόδημος ίδρυσε στην αριστερή 

πλευρά της γέφυρας μοναστήρι, το οποίο θα αναλάμβανε στο εξής την «περιποίηση» 

της. Στο τυπικό (κανονισμό) της μονής της Κοσμοσωτείρας στις Φέρρες της Θράκης, 

που ιδρύθηκε το 1152 από τον σεβαστοκράτορα Ισσάκιο Κομνηνό, γιο του 

αυτοκράτορα Αλέξιου Α΄ Κομνηνού (1081-1118), ο κτήτορας αναθέτει στον ηγούμενο 

«έργον κοινωφελές»: να συντηρεί και να επισκευάζει, με έσοδα της μονής, δυο 

γέφυρες, τη «μακράν και εύβατον» πέτρινη γέφυρα, που ο Ισαάκ έκτισε «πολλοίς 

ιδρώσι και καινοτομίας και σκάμμασι», και τη γέφυρα της περιοχής που καλείτο 

Αειδαροπνικτής. Μια επιγραφή του 1440, χαραγμένη πάνω σε μαρμάρινη πλάκα, 

μνημονεύει τον Ραουλ Μανουήλ Μελίκη ως «νέον δομήτορα» της γέφυρας του 

ποταμού Αλφειού, κοντά στην Καρύταινα. Για τη διατήρηση ή την επισκευή γεφυρών 

είχε επιβληθεί εξάλλου τον 11ο αιώνα ένας ειδικό φόρος, η γεφύρωσης (1). 

Οι βυζαντινές γέφυρες ήταν συνήθως ξύλινες ή πέτρινες κατασκευές με τόξα 

(καμάρες). Για να προστατευθούν από τις πιέσεις των ορμητικών νερών του 

ποταμού, τα βάθρα των γεφυρών ενισχύονταν με αντηρίδες τριγωνικής ή 

ημισφαιρικής διατομής (υδατοθραύστες). Κοντά στις γέφυρες κτίζονταν συχνά 

πύργοι, ξενώνες, και παρεκκλήσια (2).  

 

 
Εικ. 4.1.2.6  Γέφυρα της εποχής του Ιουστινιανού στο ADA- BAZAR της Μικράς Ασίας. 

 (Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας“, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 26). 
                                            
(1) Άλμπάνη Τζένη, “ Βυζαντινές γέφυρες “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 11-12. 
(2) Άλμπάνη Τζένη, “ Βυζαντινές γέφυρες “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 12. 
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Από το 550 μέχρι το 1100 μ.χ. ελάχιστες γέφυρες κατασκευάστηκαν με εξαίρεση 

τη γέφυρα Αn Ji που κατασκευάστηκε το 605 στην Κίνα  (1). 

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της γεφυροποιίας έδωσαν πολλά τάγματα 

μοναχών, κατά τον 13ο αιώνα στη Γαλλία, αποκαλούμενα «αδελφοί γεφυροποιοί» για 

εξυπηρέτηση των οδοιπόρων. Σ’ αυτούς αποδίδεται η εισαγωγή στη γεφυροποιία 

των καταβιβασμένων θόλων, τους οποίους απέφευγαν οι παλαιότεροι για τους 

γνωστούς λόγους των αυξημένων οριζοντίων ωθήσεων στα βάθρα (2). 

Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης στη Δύση, 1500-1700 μ.χ. η ίδρυση 

πανεπιστημίων και τεχνικών σχολών καθώς και οι πλασμένες, αρχικώς από το 

Γαλιλαίο, αρχές της Στατικής και της ελαστικότητας, άνοιξαν νέα περίοδο στη 

γεφυροποιία (3). 

Η βαθύτερη κατανόηση της αντοχής των υλικών επέτρεψε τη συστηματικότερη 

έρευνα για οικονομική χρήση των υλικών και τόλμη στις αισθητικές λύσεις (4). 

Από τα έργα της περιόδου αυτής αξιομνημόνευτη είναι η γέφυρα του Neuilly στον 

ποταμό Σηκουάνα, που κατασκευάστηκε από τον Pecronet και αποτελούνταν από 5 

ανοίγματα των 39 μέτρων. Ο Pecronet διέγνωσε ότι σε μία σειρά ίσων τόξων οι 

οριζόντιες ωθήσεις στα μεσόβαθρα εξισορροπούνται από το ίδιο βάρος της γέφυρας. 

(1708 μ.χ.) (5). 

Έτσι υιοθετήθηκε το λεπτό πάχος των μεσοβάθρων με ταυτόχρονη αύξηση των 

ανοιγμάτων (6). 

Με τη μείωση του πάχους των βάθρων διευκολύνεται η ροή του ποταμού, 

δεδομένου ότι μειώνονται οι στροβιλισμοί του νερού και προκύπτει οικονομική 

κατασκευή αφενός μεν λόγω της μείωσης του πάχους των βάθρων και αφετέρου 

επειδή δεν απαιτείται σημαντική διαπλάτυνση της κοίτης του ποταμού στη θέση της 

γεφύρωσης (7). 

Οι γέφυρες που χτίστηκαν μέχρι το 1700, είτε συνεχίζουν τη ρωμαϊκή παράδοση 

με τα ημικυκλικά τόξα είτε χαρακτηρίζονται από την επιρροή του ανατολικού ρυθμού 

με την οξυγώνια θλάση του τόξου (περσική Ψαλίς ή Ψαλιδωτό τόξο) (εικ. 4.1.2.8) (8). 

Με την εισαγωγή των επιστημονικών μεθόδων στην ανάλυση της κατασκευής, οι 

πέτρινες γέφυρες του 18ου αιώνα, κατασκευάζονται με σημαντική οικονομία υλικού (9). 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
(4) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
(5) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
(6) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
(7) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
(8) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
(9) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
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Εικ. 4.1.2.7  Το γεφύρι του Σαχριστάν που θεμελιώθηκε επί Σασανιδών. Η ανωδομή 
με την δεύτερη σειρά τόξων αποτελεί  στα περσικά γεφύρια τα στηθαία. 

(Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας“, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 31). 

 

 
Εικόνα 4.1.2.8  Το γεφύρι Σεοσεπόλ (σημαίνει ωραία γέφυρα) στο Εσφαχάν με 

τα χαρακτηριστικά και ψαλιδωτά τόξα του (περσική ψαλίς). 
Γεφυρώνει τον ποταμό Ζαγιαντιέ μέσα στην πόλη. Έχει 
συνολικό μήκος 360 μ. αποτελούμενο από 33 τόξα. 
Κατασκευάστηκε το 1650 μ.Χ. 

(Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας“, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 31). 
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Κατά τον 19ο αιώνα, οι πέτρινες γέφυρες φτάνουν στα όρια τους. Νεώτερα υλικά, 

όπως ο χυτοσίδηρος και το σκυρόδεμα, εμφανίζονται και εκτοπίζουν τις πέτρες από 

τις κατασκευές (1). 

Με τα νέα υλικά, μεγαλύτερα ανοίγματα καλύπτονται με οικονομικότερο τρόπο 

αλλά εκείνο που πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως είναι το γεγονός ιστορικά 

αποδειγμένο, ότι οι πέτρινες γέφυρες είναι αξεπέραστες από την άποψη της αντοχής 

στο χρόνο και από αισθητική άποψη (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 32. 
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4.2. Θρύλοι (1) 
 

 

Διαβολογέφυρο 
Ήταν κάποτε ένας Πασάς στου Δαμαλά, που θέλησε να γεφυρώσει τον 

Κρεμαστό. Το ανέθεσε στον καλύτερο τεχνίτη της περιοχής, τάζοντας του πολλά, μα 

συνάμα και τον απείλησε πως, αν δεν τα κατάφερνε, θα του ‘παιρνε το κεφάλι. 

Προσπάθησε με τέχνη ο μάστορας -ήταν δύσκολη η δουλειά- μα δεν μπόρεσε να το 

στεριώσει. Έτσι ανήμπορος, περίμενε στην όχθη του ποταμού το τέλος του. Τότε 

ξαφνικά, παρουσιάστηκε μπροστά του ο δίαβολος που, πονηρός, του ‘ταξε όχι μόνο 

το χτίσιμο του γεφυριού, αλλά και ο,τι άλλο ήθελε, εκεί να του χάριζε την ψυχή του. 

Απελπισμένος ο μάστορας δέχτηκε, ζήτησε όμως και του προεστού τη θυγατέρα για 

γυναίκα, ζήτησε και χρήματα πολλά για να γίνει πλούσιος και, ακόμη, τρία χρόνια 

ζωής για να τα χαρεί όλα τούτα. Συμφώνησαν και το πράμα πήρε το δρόμο του. 

Γενναιόδωρος μάλιστα ο δίαβολος του χάρισε έξι χρόνια ζωής. 

Όταν γίναν όπως τα ‘πανε, ευχαριστημένος ο…τυχερός ο κιοπρούλης άρχισε να 

γλεντάει τη ζωή του. Ώσπου μια μέρα, σηκώθηκε τέτοια ανεμοζάλη, που σκόρπισε το 

μάστορα, σκότωσε τη γυναίκα του, του γκρέμισε και το σπίτι. Γιατί τα έξι χρόνια είχαν 

περάσει. Το μόνο που απέμεινε ήταν το … Διαβολογέφυρο. 

Μέσα από την ευκολοχώνευτη πλοκή του παραπάνω μύθου, εκείνο που τελικά 

απομένει, είναι ο απόηχος της σύγκρουσης ανάμεσα στην επιθυμία και την ενοχή. 

Από τη μια μεριά η φιλόδοξη τάση του ανθρώπου να εξουσιάσει τη φύση, από την 

άλλη η  τύψη για τούτη την παρέμβαση, ο φόβος της εκδίκησης που με σιγουριά 

κάποτε θα ‘ρθει. Αποκαλεί έτσι τον κόπο του διαβολογέφυρου, αντίθετα με άλλο 

γεφύρι που είχε την τύχη να σκαλιστεί στο βράχο μοναχό του, από την  ορμή του 

ποταμού. Αυτό θα το βαφτίσει θεογέφυρο και θα το δεχτεί χωρίς αναστολή. Παρόλο 

αυτά, θα συνεχίσει ο απλός άνθρωπος να χτίζει γεφύρια. Έπρεπε, αφού ήταν μέσο 

επικοινωνία, προυπόθεση πολιτισμού. Έπρεπε, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε 

παρέκκλιση από τα καθιερωμένα, από τα φυσιολογικά. Για να δικαιολογηθεί βέβαια, 

γέννησε ένα σωρό παραδόσεις, θρύλους, δοξασίες, προλήψεις, που δεν τίποτα άλλο, 

παρά απλοικές, σε μορφές παραμυθιού, προσεγγίσεις του ανεξήγητου. Τέτοιο 

φάνταζε τότε, ότι ξέφευγε από το κοινό μέτρο. 

 

 

                                            
(1) Μαντάς Σπύρος, “ Αν δε στοιχειώσετ’ άνθρωπο… “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής Επτά 

Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 38,39. 
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Το γεφύρι της Άρτας 
Γέννημα της σχέσης δημιουργού-κατακτητή και του έργου, σχέσεις φόβου και 

περηφάνιας, δέους και ευγνωμοσύνης, είναι κι ο γνωστός θρύλος «του γιοφυριού της 

Άρτας» στην ουσία τραγούδι υπόκρουση στην αγωνία του. 

 
Σαραπέντε μάστοροι κ’ εξήντα μαθητάδες 

Γιοφύρι νεθεμελιώναν στης Άρτας το ποτάμι· 

Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμίζοταν. 

Αν δε στοιχείωσετ’ άνθρωπο, γιοφύρι δε στερίωνει… 

 
Σύμφωνα με παμπάλαιη δοξασία, για να στεριώσει ένα οποιδήποτε κτίσμα, 

απαιτείται η θυσία «ζώου ευγενικού». Ειδικά για το γεφύρι –τόσο χρήσιμο, τόσο 

δύσκολο– τη θέση του θύματος πρέπει να πάρει ο ίδιος ο άνθρωπος, το 

…ευγενέστερο «ζώο». Τελικά, η επιλογή της γυναίκας του πρωτομάστορα, 

αποσκοπεί στην πιο επώδυνη –κατά τη λαική αντίληψη– τιμωρία του υπευθύνου. 

Αυτός που μένει υποφέρει περισσότερο, πίστευε ανέκαθεν ο λαός. Του πρέπει, 

λοιπόν, πόνος παρατεταμένος του πρωτομάστορα –στην ουσία, κάθε καινοτόμου 

δημιουργού– αφού είναι αυτός που τόλμησε να αψηφίσει  νόμους αιώνιους, να 

εξουσιάσει ανίκητες φυσικές δυνάμεις, όπως η ορμή του ποταμού. Άλλωστε η 

εξαγγελία της θυσίοας γίνεται από ένα πουλί, καθαυτό εκφραστικό στοιχείο της 

φύσης. 

Η θυσιασμένη ανθρώπινη φύση –πίστευαν τότε όλοι τους– σαν στοιχείο πλέον 

του γεφυριου, θα μπορούσε να κρατάει μακριά κάθε εχθρό του, θα εξιλέωνε τις 

δαιμονικές δυνάμεις, τους θεούς των ποταμών, οι οποίες και θα επέτρεπαν 

παρέμβαση στο χώρο εξουσία τους.  

 

Στο Ζαγόρι 

 Από την αρχαία ακόμα εποχή τα ποτάμια είχαν λατρευτεί σαν θεοί και είχαν 

κάποτε παρασταθεί με μορφή ταύρου, ή φιδιού, που είχε κεφάλι ανθρώπινο 

(Αχελώος). Αλλά και στα αετώματα των ναών, οι οποίες παραστάσεις συνήθιζαν να 

κλείνουν, στις άκρες της βάσης τους, με προσωποποιημένους ποταμούς θεούς 

(Κηφισός, Αλφειός, Αωός). Έτσι κι ο λαός, με διάφορες εκδηλώσεις μυστικισμού, 

επεδίωκε την  εύνοια τους για να επιτύχει την ευφορία της γης, αλλά και τη δική του 

ευγονία. Της τελευταίας απόηχος, θα πρέπει να θεωρηθεί και μια πρόληψη που 

μέχρι τα τελευταία χρόνια επικρατούσε στο Ζαγόρι της Ηπείρου. 

 Εκεί, όποια γυναίκα, ατυχώντας, γεννούσε το παιδί της πεθαμένο, αφού 

κατέβαινε στο πιο κοντινό ποτάμι, έσπρωχνε μέσα στο νερό, από την κορυφή της 
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καμάρας κάποιου γεφυριού, μια ή περισσότερες αρκάδες του, όρθιες δηλαδή πέτρες 

που ασφάλιζαν το διάδρομο διάβασης. Ήσαν τέτοιες οι συνέπειες τούτης της 

«περίεργης», κατ’ αρχήν, πράξης, που πολλά στην περιοχή γεφύρια 

κυριολεκτικά…ξεδοντιάστηκαν. Αλλά για να έλθουμε στην εξήγηση, τούτη πρέπει να 

αναζητηθεί σύμφωνα και με όσα παραθέσαμε παραπάνω, στους πολύ παλιούς 

χρόνους. 

 Τι πιο φυσικό από τη λύπη μιας γυναίκας που μόλις την τελευταία στιγμή 

αποτυγχάνει να γίνει μητέρα! Πίσω όμως από κάθε λύπη, ενδόμυχα φωλιάζει πάντα 

και ένα ακαθόριστο μίσος που ψάχνει να βρεί τον «φταίχτη». Στην περίπτωση της 

Ζαγορίσιας κυράς, από μια λανθάνουσα στο υποσυνείδητο διαίσθηση, φαίνεται να 

εντοπίζεται ο παλιός προστάτης της ευγονίας, ο ποταμός που όμως, αυτή την 

αδίκησε. Κι ακολουθεί η εκδίκηση πετροβολώντας τον. Υπάρχουν, καταγραμμένες, 

πολλές τέτοιες περιπτώσεις αντίδρασης στη λαική συμπεριφορά. Το ότι εδώ, η 

γυναίκα του Ζαγορίου, διαλέγει από ένα γεφύρι να τιμωρήσει το ποτάμι, δεν είναι 

τυχαίο. Πρόκειται ακριβώς για την κατασκευή που στην ντόπια αντίληψη ταπείνωσε 

τον ατίθασο ποταμό ζεύγοντάς τον. 

 Το παλιό, όμως, πέτρινο γεφύρι φορτισμένο υπέρμετρα στη φαντασία του 

κόσμου, πρωταγωνιστεί και σε άλλα εντυπωσιακά δρώμενα του τότε. Να μείνουμε 

ακόμη στο Ζαγόρι και να παρακολουθήσουμε ένα στενό, ψηλό γεφύρι, να παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη σκηνή ενός ιδιότυπου, λαικού…δικαστηρίου. Θυμάται ο 

ηλικιωμένος και διηγείται… 

 …Εδώ, στου Κόκκορου το γιοφύρι, όχι το σημερινό, το παλαιότερο, ήταν έτσι 

φτιαγμένο που το χρησιμοποιήσαν για να τιμωρούν τους ζωοκλέφτες. Να πως 

γινότανε: Όταν έναν τον υποψιάζονταν, ή τον έπιαναν να κλέβει, κι αυτός 

διαμαρτύροταν ότι είναι ψέμματα είναι αθώος, και τέτοιο, του έλεγαν. «Πάρε αυτή τη 

γίδα, βαλ’ τη στον ώμο και πέρνα από ‘δω να πας πέρα. Αλλά να είναι το γιοφύρι 

πλημμυρισμένο. Αν περνούσε με τη γίδα, ήταν αθωός, ήταν απόδειξη. Όσοι όμως 

πνίγονταν, ήσαν ένοχοι· γι’ αυτό τιμωριούνταν … 

 Η επόμενη εικόνα, που εξακολουθεί να επιβιώνει μέχρι και σήμερα, εστιάζει σ’ 

ένα ψίκι, σε μια γαμήλια πομπή. Όταν αυτή έφτανε μπροστά σ’ ένα γεφύρι οι 

οργανοπαίχτες σταματούσαν το τραγούδι, η νύφη και ο γαμπρός ξεπέζευαν απ’ τα 

άλογα, το ίδιο και οι άλλοι, κι έτσι σιωπηλοί και κατηφείς, περνούσαν σιγά σιγά, στην 

άλλη όχθη. Πίστευαν, πως αν δεν το τηρούσαν τούτο το έθιμο, η στοιχιωμένη 

συνειδητοποιώντας τη διαφορά του πάνω από τον κάτω κόσμο, θα παράταγε το 

κράτημα, θα άρχισε τα βογγητά, μπορεί και το χορό, και έτσι το γεφύρι θα ‘τριζε, θα 

κουνιόταν, μπορεί να σωριαζόταν μέσα στο νερό. Δεν ήθελαν, λοιπόν, να 

παρακαλέσουν.     
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Εικ. 4.2.1  Όταν ένα ψίκι, μια γαμήλια πομπή, έφτανε μπροστά σε ένα γεφύρι, 

οι οργανοπαίχτες σταματούσαν το τραγούδι, κι όλοι, πεζοί, 
σιωπηλοί, και κατηφείς, περνούσαν στην άλλη όχθη. Έθιμο 
απαράβατο, για να μην προκαλέσουν την στοιχειωμένη. Εδώ 
γαμήλια πομπή στην Καστάνιανη της Κόνιτσας, διαβαίνει στα 1939 
το γεφύρι της Γκάλινας.   

(Μαντάς Σπύρος, “ Αν δε στοιχειώσετ’ άνθρωπο… “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής 
Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 39) 

 
 
Το γεφύρι της Τρίχας 

Θα τελειώσουμε με το λεγόμενο γεφύρι της Τρίχας. Πρόκειται για ένα φανταστικό 

γεφύρι, όπου επικεντρώθηκε όλη η μεταθανάτιο αγωνία του ανθρώπου. Το στέργωσε 

ο Νούστου, ελπίζοντας στη λύτρωση, αν κατόρθωνε βέβαια να το διαβεί στο στερνό 

ταξίδι. Φτενό –το λέει και το όνομα του– τρέμει πολύ και πανικοβάλλει τις ψυχές· Γι’ 

αυτό, δεν παρέλειπαν να βάλουν στο στόμα του πεθαμένου το πέραντρο, έναν 

ασημένιο παρά, για να το πάρει ο άγγελος και να βοηθήσει.  

Εδώ, εμπλέκονται δοξασίες παμπάλαιες σαν αυτές που αναφέρονται στον 

αχέρωντα τον Κωκυτό και τον Πυρυφλεγέθοντα, με νεότερες που θέλουν το τρίχινο 

γεφύρι, μονότοξο ή τρίτοξο, να ζεύγει πότε ένα και πότε τρία ποτάμια. 

 
Τώρα στον αποχωρισμό τρεις ποταμούς διαβαίνω, 

 ο ένας χωρίζει αντρόγενα και ο άλλος αδέρφια, 

 και ο τρίτος ο φαρμακερός τη μαν’ απ’ τα παιδία της… 
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Πενήντα μέρες μετά την ανάσταση, το Ψυχοσάββατο, περίλυπες οι ψυχές, 

παίρνουν και πάλι το δρόμο της επιστροφής για τον κάτω κόσμο, για ‘κει που 

άκουσαν το «άρατε πύλας» του Ιησού απελευθερώθηκαν. Τώρα που ο Χριστός 

«ανελήφθη» στους Ουρανούς, πρέπει να ξανακατεβούν με οδηγό το Χάρο στην 

αβάσταχτη φυλακή τους. Στο γεφύρι της Τρίχας θα φτάσουν την άλλη μέρα, ανήμερα 

της Πεντηκοστής την ώρα ακριβώς που εμείς οι ζωντανοί συγγενείς τους, θα 

γονατίζουμε στις εκκλησίες (γι’ αυτό και Κυριακή της Γονατιστής) και θα 

προσευχόμαστε μαζί με τους παπάδες. Θα παρακαλούμε να στεργιώσει της Τρίχας 

το γεφύρι, να πάψει να τρέμει και να πανικοβάλλει τις ψυχές. Αλλιώς, όσες είναι 

κολασμένες δεν θα μπορέσουν να το περάσουν, θα συνειδητοποιήσουν τις αμαρτίες 

τους και θα πέσουν στο ποτάμι, στην άβυσσο της κόλασης. 

΄Όλα τούτα, σήμερα –αξίζει να τονιστεί– εξακολουθούν να παραμένουν στη 

μνήμη δεν σβήστηκαν εντελώς, τουλάχιστον σε κάποιους. Γι’ αυτό και η γιαγιά Ρηνώ, 

από τη Λέρο, κάθε βράδυ ζητάει στην προσευχή της:  

  
…Αη Γιάννη Θεολόγο, από σένα θέλω λόγο, 

θέλω την ελπίδα σου και τη σωτηρία μου 

όταν ο Θεός την ψυχή μου θα ζητήσει 

στον Χριστό να τήνε δώσει, 

κι ο Χριστός να την περάσει απ’ το τρίχινο  

γιοφύρι 

που ‘ναι τρομερό κριτήρι… 
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ 
 

 

5.1.  Χρηματοδότηση 
Για να στηθεί ένα γεφύρι χρειάζονταν λίρες πολλές, χιλιάδες γρόσια. Η σχετική 

δαπάνη ξεπερνούσε κατά πολύ τα έξοδα ανέργεσης ενός σπιτιού, σχολείου, ακόμη 

και μιας εκκλησίας. Και αυτό, σε έναν τόπο που η φτώχεια του υπήρξε ανέκαθεν 

παροιμιώδης (1). 

Ο λόγος που αναλάμβαναν την χρηματοδότηση ενός γεφυριού ήταν πολλοί και 

διάφοροι. Αρχικά διάφοροι πατριώτες που θέλησαν να ταυτιστούν με την έννοια του 

ευεργέτη βάζανε χρήματα για την κατασκευή έργων. Επίσης η χρηματοδότηση 

υπήρξε για την εποχή και μέσο κοινωνικής καταξίωσης που συμμερίστηκαν έως και 

αυτοί οι Τούρκοι, κάποτε και ληστές που καταδιώκονταν από τις αρχές (2). 

Χορηγοί κατασκευής των γεφυριών ήταν κατά κανόνα πλούσια άτομα ή 

ιδρύματα. Ιδιαίτερα καλά κατατοπισμένοι είμαστε για την Ήπειρο όπου γνωρίζουμε 

σειρά ονομάτων ιδιωτών : Τα περισσότερα ήταν έργα εκκλησιαστικών ανδρών. Από 

τα παλαιότερα γνωστά είναι τρία γεφύρια που χρηματοδότησε ο Βησσαρίων, 

μητροπολίτης της Λαρίσης (1489-1540): «Παλιοκαμάρα» Aργιθέας, γέφυρα 

«Κοράκου» Αχελώου, Πόρτας (Πύλης) Τρικάλων, όλα στη δεύτερη δεκαετία του 16ου 

αι. Στην Ήπειρο ήταν συνήθως ηγούμενοι οι χρηματοδότες, εκεί αναφέρεται και 

«Γέφυρα του Πατριάρχη» (πραγματικά έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωασάφ Β', 

στα 1568, δώρο στο χωριό του Κράψι) στον Άραχθο. Πολλοί ήταν και οι Οθωμανοί 

αξιωματoύχoι της Ηπείρου και της Αλβανίας που κατεβάλανε τη δαπάνη κατασκευής 

ή επισκευής γεφυριών, προνοώντας παράλληλα για τη δημιουργία πόρων χάριν της 

συντηρήσεως τους: 1650 Μαχμούτ Πασάς, γέφυρα Aλιάκμονος, 1726 Οσμάν Πασάς, 

επισκευή «Πετρογκέφυρου» Ομολίου, 1750 Aληζότ Πασάς, γέφυρα Αργυροκάστρου, 

πριν από το 1805 Αλή Πασάς Τεπελενλής, γέφυρα στο Τεπελένι κ.α. Σημειώνεται ότι 

σε κατάλογο 230 ηπειρωτικών κ.α. γεφυριών μεταξύ των τελευταίων 

συγκαταλέγονται 16 γυναίκες, από τις οποίες οι επτά ήταν Οθωμανές και οι εννιά 

Ελληνίδες. Στις Οθωμανές περιλαμβάνονται η «Κυρά» που αναφέραμε και γυναίκες 

της ίδια τάξης με αυτήν, χορηγοί επίσης στην Ήπειρο γεφυριών που ο λαός τα 

ονόμασε της «Πάσαινας» ή της «Πάσινας». Ας προστεθεί και τούτο στη μνήμη μιας 

άλλης Ελληνίδας χορηγού γέφυρας στο δρόμο Κόκκινου Νερού - Καρότσας, στη 
                                            
(1) Μαντάς Σπύρος, “ Ηπειρώτικα γεφύρια “, Άρθρο στο Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 15-16. 
(2) Μαντάς Σπύρος, “ Ηπειρώτικα γεφύρια “, Άρθρο στο Ένθετο της Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα      

13-9-2000, σελ. 16. 
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Θεσσαλία: «Ετούτο το γεοφήρη το υκοδόμησεν η Παπαρίζινα δηα ψηχυκήν σωτιρήαν 

έτος 1719» (Για τον αυτόν σκοπόν και με ίδια ελπίδα πολλοί κατέχοvτες έφκιαξαν 

γέφυρες στη μεσαιωνική Ευρώπη, αλλά και για την αγάπη του πλησίoν) (1). 

 

 

 

5.2. Το κόστος κατασκευής (2) 

Για να υπάρξει ορθή εκτίμηση του κατασκευαστικού κόστους των γεφυριών, 

απαιτείται γνώση των διαστάσεων του γεφυριού, η δαπάνη κατασκευής του και η 

αντίστοιχη αγοραστική δύναμη του χρήματος τη συγκεκριμένη χρονολογία 

κατασκευής. Κάτι τέτοιο ελλείψει στοιχείων είναι αδύνατο.  

Θα επιχειρήσουμε κάνοντας απλουστευμένες παραδοχές, να υπολογίσουμε με 

κάποια τόλμη την τάξη μεγέθους του κόστους κατασκευής των παλιών γεφυριών. Στα 

«ηπειρώτικα γεφύρια» ο Σπύρος Μαντάς (σελ 19) αναφέρει ότι για την κατασκευή 

του γεφυριού της Κόνιτσας το έτος 1870 δαπανήθηκαν 120.000 γρόσια. Το γεφύρι 

της Κόνιτσας έχει ελεύθερο άνοιγμα 40 μ. γεφυρώνοντας συνολικό μήκος 60 μ. 

περίπου. Την εποχή εκείνη το «μεργιάτικο» (μεροκάματο) ήταν 30 παράδες δηλαδή 

0,75 γρόσια, για δουλειά από το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου. Το κόστος των 

υλικών ήταν μικρό, δεδομένου ότι τα υλικά ελαμβάνοντο «δωρεάν» από τα 

παρακείμενα πετρώματα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα της εποχής ήταν τα ζώα, με 

ελάχιστες δαπάνες συντήρησης. 

Εάν αναγάγουμε το κόστος κατασκευής σε ημερομίσθια, τα 120.000 γρόσια 

αντιστοιχούν σε 160.000 ημερομίσθια. 

Σε σημερινές τιμές τα 160.000 ημερομίσθια, με μέσο εργατικό ημερομίσθιο (μαζί 

με τις επιβαρύνσεις Ι.Κ.Α κ.λ.π.) 13.000 δρχ. αντιστοιχούν σε ποσό 2.080.000.000 

δρχ... 

Δηλαδή προκύπτει ότι τα ποσά που απαιτούσαν τα πέτρινα γεφύρια των 

προγόνων μας, ήσαν τεράστια, δεδομένου ότι σήμερα μια γέφυρα 60 μέτρων 

συνολικού μήκους, δεν υπερβαίνει τη δαπάνη των 150.000.000 δρχ.  

 

                                            
(1) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 5. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 46. 
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Εικ. 5.2.1  Πίνακας γεφυριών του προηγούμενου αιώνα, με τη 

δαπάνη που απαιτήθηκε για την κατασκευή της.    

( Μαντάς Σπύρος, “ Τα ηπειρώτικα γεφύρια “, Εκδ. Τεχνικές Εκδόσεις 
Α.Ε., Αθήνα 1987, σελ. 19 ) 

 

 

5.3. Ονομασία γεφυριού (1) 

Το κάθε γεφύρι έχει και το όνομα του. Πολλά από αυτά έχουν δύο ή και τρία 

ονόματα. Και δεν ήταν τυχαίο γεγονός το όνομα που θα έδιναν σ’ ένα γεφύρι. Κατα 

κύριο λόγο η ονομασία του γεφυριού δινόταν από την περιοχή που βρισκόταν ή του 

ποταμού που διέσχιζε. Αυτό σημαίνει ότι την χορηγία την διέθεταν οι κάτοικοι των 

γύρω χωριών ύστερα από έρανο που θα εξυπηρετούνταν από το πέτρινο γεφύρι. 

Επίσης η ονομασία του γεφυριού έβγαινε από το όνομα του χορηγού αφού ήταν 

αυτός που είχε την ιδέα και τα χρήματα για την υλοποίηση της κατασκευής του 

γεφυριού π.χ.   το γεφύρι της Παπαρίζαινας στο Κόκκινο Νερό Λάρισας. Σπανιότερα, 

έδιναν το όνομα από κάποιο πηγάδι που βρισκόταν εκεί κοντά ή το όνομα κάποιου 

σπουδαίου γεγονότος που έτυχε να συμβεί εκεί κοντά. 

Αν τύχαινε, μετά από χρόνια, να επισκευαστεί ένα γεφύρι, με δαπάνη κάποιου 

άλλου χορηγού, τότε έπαιρνε κι ένα δεύτερο όνομα, και βέβαια, κάποιο από τα δύο 

συνήθιζαν να χρησιμοποιούν περισσότερο από το άλλο. Σπανιότερα, έδιναν το 

όνομα από κάποιο πηγάδι που βρισκόταν εκεί κοντά ή το όνομα κάποιου σπουδαίου 

γεγονότος που έτυχε να συμβεί εκεί κοντά. 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 20-

21. 
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Έτσι, συναντάμε σήμερα γεφύρια, τα οποία έχουν περισσότερα του ενός 

ονόματα. Ήταν σπάνιο να δώσουν το όνομα του πρωτομάστορα που το έχτισε, όπως 

επίσης, ήταν σπάνιο να χαράξουν σε κάποια πέτρα του το όνομα του 

πρωτομάστορα.  

 

 

 

5.4. Ανάθεση έργου κατασκευής 

Όταν συγκέντρωναν χρήματα για κατασκευή γεφυριού είτε υπήρχε χορηγός ή 

πολλά άτομα, καλούσαν μαστόρους που διέθεταν μπουλούκια και τους ανακοίνωναν 

τις προθέσεις τους (είδος διακήρυξης δημοπρασίας). Οι πρωτομάστοροι (εργολάβοι) 

υπέβαλαν την προσφορά τους που περιείχε συγκεκριμένο σχέδιο με τη μορφή του 

γεφυριού, καθώς και τη χρηματική απαίτησή τους (προϋπολογισμός προσφοράς) 

αφού πολύ σπάνια ο ιδιοκτήτης είχε δικό του σχέδιο. Μετά την έγκριση των σχεδίων 

γινόταν η ανάθεση του έργου από τους χορηγούς (1). 

Μετά την ανάθεση την συμφωνία την κλείνε ο πρωτομάστορας και ήταν 

προφορική γιατί υπήρχε μπέσα (εμπιστοσύνη). Λίγες φορές μόνο συντάσσονταν 

έγγραφα συμφωνητικά από τα οποία ελάχιστα έχουν διασωθεί (2). 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 46. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 16. 
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6. ΟΙ ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ 
 
 

6.1.  Μπουλούκια 
Οι ανάγκες της ζωής έκαναν τους ανθρώπους να στραφούν προς διάφορα επαγ-

γέλματα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Έτσι, με τα χρόνια, αναδείχθηκαν σε 

διάφορα μέρη άνθρωποι με μεγάλες ικανότητες σε πολλά επαγγέλματα. Κάτω από 

τέτοιες, λοιπόν, συνθήκες, αναδείχθηκαν σε σπουδαίους μαστόρους κάτοικοι της 

Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Κτηνοτρόφοι οι περισσότεροι στην πρωταρχική 

τους ενασχόληση, ανέβηκαν στις πλαγιές του Γράμμου, του Σμόλικα, της Τύμφης και 

των Τζουμέρκων, για να απομακρυνθούν από τους συνεχείς και καθημερινούς 

τουρκικούς κινδύνους. Παρόμοιες καταστάσεις διαδραματίστηκαν και στη σημερινή 

βόρεια Ήπειρο. Στα καινούργια μέρη που ρίζωσαν, συνέχισαν να ασχολούνται με την 

κτηνοτροφία, μένοντας μέσα σε καλύβες που έφτιαξαν από κλαριά. Όμως, οι 

δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών, τους 

ανάγκασαν να εγκαταλείψουν τις καλύβες και να χτίσουν μικρά πέτρινα σπιτάκια, 

από πέτρα που αφθονούσε στην ίδια τους την περιοχή. Αργότερα, τα μικρά αυτά 

σπιτάκια τα εγκατέλειψαν, ενώθηκαν σε μεγαλύτερες ομάδες οι άνθρωποι κι έχτισαν 

μεγαλύτερα σπίτια, κοντά το ένα με το άλλο, και δημιούργησαν τους πρώτους 

πυρήνες των σημερινών χωριών της περιοχής τους. Έτσι, οι ίδιοι δουλεύοντας την 

πέτρα, εξελίχθηκαν με τα χρόνια σε μαστόρους ικανούς για κάθε πέτρινη κατασκευή. 

Σκληρή όμως η ζωή πάνω στα χιονισμένα βουνά που διάλεξαν να κατοικήσουν,  

φτωχός και ο γύρω τόπος, που η πέτρα μόνο περίσσευε. Ό,τι ήταν να χτίσουν στον 

τόπο τους το έχτισαν, και μη έχοντας άλλη λύση, βρήκαν διέξοδο προς άλλα μέρη, 

αναζητώντας δουλειά. Στην αρχή στράφηκαν στα γύρω κοντινά μέρη, αλλά με τον 

καιρό ξεθαρρεύτηκαν και αναζήτησαν δουλειά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα (1). 

Η φήμη τους απλώθηκε παντού, κι έγιναν περιζήτητοι οι μαστόροι της Ηπείρου 

και της δυτικής Μακεδονίας. Έτσι άρχισαν να ξενιτεύονται και να δουλεύουν σε όλη 

την βαλκανική χερσόνησο,  φτάνoντας ακόμη μέχρι και στην Περσία (2).  

Οι δουλειές που αναλάμβαναν ήταν η κατασκευή κάθε πέτρινης οικοδομής. 

Εκκλησίες σπίτια, βρύσες, γεφύρια, φούρνοι, καλντερίμια, φρούρια ήταν το 

αντικείμενο της δουλειάς τους. Για να ολοκληρώσουν, όμως, ένα έργο που 

αναλάμβαναν, χρειάζονταν μαστόρους πολλών ειδικοτήτων, αλλά και παραγιούς. 

Έτσι δημιούργησαν τις συντεχνίες, τις παρέες, τα εσνάφια, τις κομπανίες ή τα 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 13-

14. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 14 
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μπουλούκια, όπως ήταν γνωστότερα. Η κεφαλή του μπουλουκιού ήταν ο 

πρωτομάστορας. Αυτός έκανε το κουμάντο σε όλο το μπουλούκι, αυτός έκλεινε 

συμφωνίες και υπέγραψε συμφωνητικά, αυτός ήταν ο υπόλογος και υπεύθυνος για 

να τελειώσει το έργο. Πιο κάτω από τον πρωτομάστορα ήταν οι νταμαρτζήδες, οι 

πελεκάνοι ή πελεκητές, οι χτίστες, οι λασπιτζήδες, οι ξυλουργοί ή ξυλογλύπτες, οι 

ζωγράφοι, οι μαρμαροσκαλιστές, οι μαθητευόμενοι ή τσιράκια ή παραγιοί, πολλές 

φορές και ο μάγειρας, εάν ο ιδιοκτήτης του έργου δεν αναλαμβάνανε να τους χορηγεί 

και φαγητό (σύψωμο). Έτσι το κάθε μπουλούκι αριθμούσε είκοσι με τριάντα άτομα, 

ανάλογα με το είδος του έργου που αναλάμβανε. Μαζί τους όμως, είχαν και πολλά 

μουλάρια ή άλογα, που ήταν απαραίτητα για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις του 

μπουλουκιού (1).  

Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι «Κουδαραίοι» μαστόροι. Επαγγελματίες με γούστο, 

μεράκι και ευαισθησία. Ο Τούρκος κατακτητής έτρεφε μεγάλη συμπάθεια σ' αυτούς 

και τους παραχωρούσε προνόμια (2).  

Με την πάροδο του χρόνου δημιουργήθηκαν ειδικευμένες ομάδες Κουδαραίων 

τεχνιτών που απασχολούνταν αποκλειστικά με την κατασκευή τοξωτών γεφυριών. 

Ήταν οι περίφημοι Κιοπρουλήδες, (= γεφυράδες, από την τούρκικη λέξη koprϋ 

(κιοπριού) που σημαίνει γεφύρι, ονομασία πάντως άγνωστη σε Ήπειρο και 

Μακεδονία (3). 

Χωριά τα οποία έβγαλαν φημισμένους μαστόρους ήταν η Πυρσόγιαννη, η 

Βούρμπιανη, το Ζουπάνι (σημερινό Πεντάλοφο), η Μόλιστα, το Τούρνοβο, οι 

Χουλιαράδες, τα Πράμαντα, οι Ραφταναίοι, η Κουτσοβίτσα, τα Άγναντα, η 

Στράτσιανη, το Λεσκάτι, το Λούψικο, οι Πληκάδες, το Βασταβέτσι, η Χάτστα, το 

Αργυρόκαστρο, το Λεσκοβίκι (4). 

Τα μπουλούκια ξεκινούσαν από τα χωριά τους τον Απρίλιο, όταν άρχιζαν να 

λιώνουν τα χιόνια, συνήθως αμέσως μετά του Αγίου Γεωργίου, και επέστρεφαν το 

φθινόπωρο, πριν ή αμέσως μετά του Αγίου Δημητρίου. Αυτές οι δύο γιορτές ήταν οι 

σταθμοί για τις μετακινήσεις των μπουλουκιών. Λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν από τα 

χωριά τους, άρχιζαν οι προετοιμασίες. Ο πρωτομάστορας έκανε το δέσιμο 

(συγκρότηση) του μπουλουκιού, συγκεντρώνοντας μαστόρους διαφόρων 

ειδικοτήτων, κατ' αποκλειστικότητα από το συγγενικό του περιβάλλον. Σε σπάνιες 

περιπτώσεις, όταν δεν υπήρχε μάστορας κατάλληλος μέσα από τους συγγενείς, τότε 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 14-

15. 
(2) Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής Επτά 

Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 14. 
(3) Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής Επτά 

Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 14. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 15. 



 39 

αναγκαζόταν και έπαιρνε από παραέξω, πάντοτε όμως από το ίδιο του το χωριό. Οι 

μαστόροι ετοιμάζανε ο καθένας τα εργαλεία τους, τρόχιζαν τα καλέμια και τα βελόνια, 

άλλαζαν τα χαλασμένα στυλιάρια στους κασμάδες και τα φτυάρια, καλίγωναν 

(πετάλωναν) τα μουλάρια, διόρθωναν τα σαμάρια. Σε όλη αυτή την προετοιμασία είχε 

την επιστασία ο πρωτομάστορας (1). 

 

 
Εικ. 6.1.1  Πυρσόγιαννη 

 ( Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά,  
Βόλος 1996, σελ. 14 ). 

 

 
Εικ. 6.1.2  Ζουπάνι (Πεντάλοφο) 

 ( Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά,  
Βόλος 1996, σελ. 14 ). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 15-

16. 
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Το πρωί της ημέρας που θα ξεκινούσε το μπουλούκι, η νοικοκυρά του σπιτιού 

του κάθε μάστορα ετοίμαζε πίττες και φασολάδα, για να φάνε αυτοί που θα έρχονταν 

να ξεπροβοδήσουν τον ταξιδιώτη. Περνούσε κι ο παπάς, ευλογούσε το τραπέζι, και 

όλοι έτρωγαν κι έπιναν κρασί, ευχόμενοι καλή άνοιξη και καλό καλοκαίρι, και να 

γυρίσει καζαντισμένος ο ταξιδιώτης. Και τέλος, μετά από αυτό το φαγοπότι, που δεν 

γινόταν και σε τόσο εύθυμη ατμόσφαιρα, συνόδευαν το μπουλούκι, όλοι σχεδόν οι 

συχωριανοί, μέχρι παρά έξω από το χωριό και τους εύχονταν καλήν επάνοδον (1). 

Πάντα για τους Κουδαραίους μαστόρους, το χτίσιμο γεφυριού αποτέλεσε 

ξεχωριστή περίπτωση. Η ίδια η φύση της κατασκευής του, ήταν δεμένη, με πολλές 

δυσκολίες και προβλήματα, εμπόδια που μαζί με το φόβο της επέμβασης στη φύση 

που διακατείχε το λαό, γέννησαν ένα μεγάλο αριθμό θρύλων. Για να χτίσεις γεφύρι, 

έπρεπε να το λέει το χέρι σου, αλλά και η καρδιά σου (2).  

 

 
Εικ. 6.1.3  Πυρσογιαννίτικο μπουλούκι στα Πωγώνια το 1932. 

( Μαντάς Σπύρος, “ Τα ηπειρώτικα γεφύρια “, Εκδ. Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε., 
Αθήνα 1987, σελ. 14 ) 

 

Όλο το διάστημα που χτιζόταν ένα γεφύρι επικρατούσε αγωνία μεταξύ των 

μαστόρων, ένας ανομολόγητος φόβος για το αποτέλεσμα. Το ξεκαλούπωμα ήταν η 

πιο κρίσιμη στιγμή. Έχουμε μαρτυρίες για πρωτομάστορες κιοπρουλήδες που 

απομακρύνονταν τότε από τον τόπο της κατασκευής, μη αντέχοντας τα πρώτα 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 20-

21. 
(2) Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής Επτά 

Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 13. 
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κρίσιμα λεπτά. Την επιτυχία διαδέχονταν χειροκρότημα λυτρωτικό, φωνές 

επιδοκιμασίας και θαυμασμού, ευχές και βέβαια αγιασμός και γλέντι πολυήμερο, μαζί 

με τους κατοίκους των γύρω χωριών (1). 

Η τέχνη τους βασιζόταν στην εμπειρία, πράγμα που σημαίνει ότι η γνώση 

ερχόταν και με τις επιτυχίες και με τις αποτυχίες. Παθαίνανε…μαθαίνανε…! Για αυτό 

είχαμε και περιπτώσεις ατυχημάτων, κατάρρευσης του γεφυριού, με συνέπειες 

κάποτε τραγικές με θύματα (2). 

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένους από τους πιο ξακουστούς «Κιοπρούληδες»:   

Περίφημος είναι ο πρωτομάστορας Μανώλης που με τον πρωτομάστορα 

Δημήτριο που έκτισε το ομώνυμο του γεφύρι στα 1659 στον Αγραφιώτη. Πρέπει να 

περάσουμε στον 19ο αιώνα για να μάθουμε περισσότερα. Στα πρώτα χρόνια του 

αιώνα (ή στα τελευταία του προηγούμενου) ο αρχιτέκτονας του Αλή Πασά Τεπελενλή, 

ο κυρ Πέτρος («Έλλην μηχανικός» κατά τον Λικ, «Αρβανίτης» σύμφωνα με τον 

Πουκεβίλ) κτίζει το πολύτοξο γεφύρι επί του Αωού στο Τεπελένι. Γκρεμίστηκε 

σύντομα από το ατίθασο ποτάμι, όπως πάλι και πάλι, όταν το ξανάχτιζαν, έως ότου, 

στα 1809 ο γεφυροποιός Σελίμ Αγάς (ο εξισλαμισμένος Άγγλος μηχανικός Bailey) 

αποφάνθηκε ότι είναι αδύνατο να στερεωθεί εκεί γεφύρι. Η αλήθεια είναι ότι εκεί 

ακόμα σήμερα υπάρχει σειρά βάθρων απορφανισμένων από τα τόξα τους…). Στην 

Πυρσόγιαννη της Κόνιτσας ξακουστός ήταν ο πρωτομάστορας Ζιώγας (=Γεώργιος) 

Φρόντζος (1814-1893). Έλεγαν γι’ αυτόν «Το είπε ο Ζιώγα-Φρόντζος το είπε ο 

Θεός». Αυτός είναι που έκτισε στα 1870-1871 το αντράνταχτο γεφύρι της Κόνιτσας 

επί του Αωού. Στα 1881 αναφέρεται ο ομότεχνος του Μολιστινός πρωτομάστορας 

Ευάγγελος (3). 

Στα μέσα του 19ου αιώνα πρωτομάστοροι γεφυροποιοί ακούγονται και στα 

μαστοροχώρια (προς τα Τζουμέρκα), Πράμαντα, Ραφταναίοι, Σκλούντου κ.α. 

Γνωστότερος είναι ο Πραμαντιώτης Κώστας Μπέκας (1825-1899) που έκτισε από τον 

Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 1866 το γεφύρι της Πλάκας στον Άραχθο. Το έκτισε 

αυτός, αφού μόλις λίγο πριν είχε αποτύχει ένας «Μαστρογιώργης Κονιτζιώτης».Στα 

1854 έχει στηθεί ψηλά στο Βόιο, το γεφύρι της Χρυσαυγής, με πρωτομάστορα το 

μεγάλο κιοπρουλή Νικόλα ή Αναγνώστη (1824-1892) και πελεκάνους τους ντόπιους 

Θύμιο Ζιούδα και Θανάση Πούλιο. Ο μαστορογούλας Μητάκος (1854-1962) από τη 

Λιούντζη της Ανασελίτσας, με καταγωγή όμως βορειοηπειρώτη, χτίζει μέσα στο 

                                            
(1) Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής Επτά 

Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 13-14. 
(2) Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής Επτά 

Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 14. 
(3) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 5-6. 
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Δότσικο, στα 1884, ένα πανέμορφο γεφύρι. Αντίθετα άτυχος θα σταθεί ο 

Καστανιανίτης Γιώργος Κολοκυθάς που, προσπαθώντας το 1892 να γεφυρώσει τον 

Τρικεριώτη έξω από τον Προυσό της Ευρυτανίας, σκοτώνεται. Οι δύο του γιοι όμως, 

ο Θανάσης και ο Αποστόλης, παθαίνοντας και μαθαίνοντας, έγιναν οι πρώτοι 

κιοπρούληδες (1). 

 

 
Εικ. 6.1.4 

( Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της 
Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 14 ) 

 

Στο γύρισμα του αιώνα, ο μικρόσωμος αλλά μεγάλος στη τέχνη Γιώργος Λάζος 

(1867-1933), καλύτερα ο Βράγγας, χτίζει το δικό του γιοφύρι στα Κυπαρίσσια, στο 

Βόιο. Στα 1903, ο Πυρσογιαννίτης Γιάννης Τσίπας (1872-1949), μαζί με τον αδελφό 

του Αλέξη, στήνει έξω από την Κόνιτσα το γεφύρι της Τοπόλιτσας, ενώ την αμέσως 

επόμενη χρονιά το γεφύρι του Στάθη στο Δίκορφο Ζαγορίου.«…1903. Τέκτων Φώτη 

Βράνιτσα», μαρτυράει πλάκα εντοιχισμένη στο γεφύρι στο Πεκλάρι, εννοώντας τον 

σπουδαίο Φώτη Λωλό (+1917) από την Τράπεζα της Κόνιτσας. Ο Θύμιος Τσιγαρίδας 

(1868-1964), από τη ζώνη Βοίου, θεμελιώνει το 1905, ένα μονότοξο γεφύρι στο 

χωριό των βαλαάδων, το Τσαβαλέρι. Οι Ζουπανιώτες Νικόλας Μπάμπαλης (1853-

1936) και Πάυλος Μούρτζιος (1866-1951) τηρούν τους όρους του μοναδικού που 

σώθηκε συμφωνητικού για κατασκευή γεφυριού και στεριώνουν το γεφύρι της 

                                            
(1) Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής Επτά 

Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 14. 
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Μαέρης (1). 

Το γεφύρι του Κουβαρά, κάτω από το Δολό, φτιάχνει στα 1927, ο 

Πυρσογιαννίτης Πασχάλης Ζούντης (1898-1988) γιο, εγγονό, δισέγγονο μαστόρων. 

Το τετράτοξο της Πολύτσας , στον Άραχθο, κάτω από τα Τζουμέρκα, είναι έργο στα 

1932, του Νίκου Μάντζιου (1891-1967) από τους Ραφταναίους. Το γεφύρι της 

Μαλνίτσας, του 1934, έχτισαν οι πρώτοι τότε κιοπρούληδες της Κασταγιάνης: ο 

Κώστας Γκόσιος ή Γιορτόλης (1894-1968), ο Κώστας Φακούρας (1873-1959), ο 

Δημήτρης Ντούκας (1880-1957) κι ο Κώστας ο Τζουμάκας (1882-1957) ο οποίος και 

το «κλείδωσε» (2). 

Τελειώνουμε με τον άξιο Χρήστο Σιόντη (1895-1972), από τους Χουλιαράδες, 

που κατόρθωσε το ακατόρθωτο∙ να γεφυρώσει, το 1944, το γκρεμό της Γκούρας, έξω 

από την Ανατολική Ιωαννίνων (3). 

 

 
Εικ. 6.1.5 

( Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της 
Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 13 ) 

                                            
(1) Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής Επτά 

Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 14. 
(2) Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής Επτά 

Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 14. 
(3) Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής Επτά 

Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 14. 
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6.2.  Η συνθηματική γλώσσα της δουλειάς 

Βούζιος, μη ξυφλιάς τουλίζ’ ου μπαρός 

Σιωπή, μη μιλάς ακούει το αφεντικό (1) 

Τούτη η αναπάντεχη προειδοποίηση για τον εργοδότη που πλησιάζει, φαίνεται 

να αποτελεί και τη φράση κλειδί για την αποκρυπτογράφηση του ρόλου που έπαιξε 

ανάμεσα στους Ηπειρώτες και Δυτικομακεδόνες μαστόρους, μια συνθηματική 

γλώσσα όπως είναι τα «Κουδαρίτκα» ή «Μαστόρκα». Διαγράφεται καθαρά η 

αμυντική της στάση, που βέβαια μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον παίρνει 

αμέσως χαρακτήρα επιθετικό. «Η αδυναμία που αισθάνονται οι μαστόροι...», εξηγεί ο 

Ν. Μουτσόπουλος , «... απομονωμένοι καθώς γυρίζουν σ’ έναν κόσμο ξένο, 

άγνωστο, με άλλα συνήθεια, μακριά από τα χωριά τους, τους αναγκάζει να 

συνενωθούν περισσότερο ανάμεσά τους και να αμυνθούν απέναντι στον εργοδότη 

τους, πού ανήκει σε μιαν άλλη τάξη κοινωνικά και οικονομικά ανώτερη. Πρέπει να 

είναι κάθε στιγμή πανέτοιμοι, απέναντι στον συχνά αλλόγλωσσο ή αλλόθρησκο 

νοικοκύρη, που κάποτε ζητάει να εκμεταλλευτεί με κάθε μέσο τους εργάτες που 

δουλεύουν στο σπίτι του. Πρέπει μάλιστα να λάβουμε υπόψη μας ότι κανένα μέσο 

άμυνας δεν υπάρχει γι’ αυτούς απέναντι στον κακοπληρωτή νοικοκύρη, μια και στα 

χρόνια της τουρκοκρατίας, ούτε δικαστήριο, ούτε αστυνομία υπήρχε στα 

απομακρυσμένα χωριά που γύριζαν. Αλλά και αν υπήρχαν, σε γειτονικά χωριά ή 

πόλεις, ήταν πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να χάσουν πολύτιμο χρόνο διακινδυνεύοντας 

ένα αμφίβολο αποτέλεσμα. Μοναδική τους άμυνα ήταν η τμηματική εγκατάλειψη του 

γιαπιού που με τα χρόνια έγινε όρος απαράβατος και κανένα άλλο ισνάφι δεν 

καταπιανόταν να αποτελειώσει το έργο αν ο νοικοκύρης δεν τακτοποιούσε τους 

λογαριασμούς του με το προηγούμενο ισνάφι. Δεν ήταν όμως αυτός ο μοναδικός 

τρόπος άμυνας των μαστόρων απέναντι στους δύστροπους εργοδότες. Η ανάγκη 

τους οδηγούσε να εφεύρουν πολλούς τρόπους και ανάμεσα σ’ αυτούς, η πολύωρη 

διακοπή εργασίας, για το μεσημεριανό φαγητό, στις περιπτώσεις που δούλευαν 

μεροκάματο...» (2). 

Αλλά δεν είναι η χρησιμοποίηση μιας τέτοιας μυστικής γλώσσας αποκλειστική 

εφεύρεση και προνόμιο των χτιστών και των άλλων ειδικοτήτων που συγκροτούσαν 

ένα αρχιτεκτονικό μπουλούκι δουλειάς. Υπήρξαν αρκετές άλλες περιπτώσεις, που 

συντεχνίες με διαφορετικό είδος απασχόλησης, έστησαν το δικό τους τρόπο 

συνεννόησης. Ας θυμηθούμε τα «μπουκουραίϊκα» των ραφτάδων, τα «αλειφιάτικα» 

                                            
(1) Μαντάς Σπύρος, “ Τα Ηπειρώτικα Γεφύρια “, Λαικό Πολύπτυχο, Εκδ.Τεχνικές Εκδόσεις, Αθήνα 1984, 

σελ. 131. 
(2) Μαντάς Σπύρος, “ Τα Ηπειρώτικα Γεφύρια “, Λαικό Πολύπτυχο, Εκδ.Τεχνικές Εκδόσεις, Αθήνα 1984, 

σελ. 131. 
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των Ηπειρωτών καλαντζήδων, τα «σιώπικα» των βαγενάδων, τα «κομπογιανίτικα» 

των εμπειρικών γιατρών του Βίκου αλλά και των ψωμάδων, τα «μεστιτσώτικα» των 

Στεμνιωτών χρυσικών, τα «γεωργατζέϊκα» των χτενάδων από τον Κοσμά της 

Κυνουρίας (1).  

Τα «Κουδαρίτκα» ή «Μαστόρκα», πρέπει να πρωτάρχισαν να σκαρώνονται, στην 

Πυρσόγιαννη και τη Βούρμπιανη τα δύο σημαντικότερα μαστοροχώρια της Ηπείρου. 

Ο χρόνος όμως που έγινε αυτό, παραμένει άγνωστος. Αποτέλεσαν κράμα 

παραφθαρμένων ελληνικών λέξεων, με αντίστοιχες σλαβικές, αρβανίτικες, βλάχικες, 

τούρκικες, τσιγκάνικες και εβραϊκές (2). 

Παρακάτω παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα τέτοιων λέξεων και φράσεων από την 

περιοχή της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων (3) : 

 

Του μπουλουκιού και της δουλειάς (4) 
 
· ο κούδαρης = ο μάστορας 

· το κουδαρόπουλο = το μαστοροπαίδι 

· ο κούδας = ο χτίστης 

· ο γκουβερήσιος = ο χτίστης του μπουλουκιού 

· ο φουραδιάρ’ς = ο μαραγκός 

· ο πελεκάν’ς = ο μαρμαράς 

· ο ταλιαδούρ’ς = ο ξυλόγλυπτης 

· ο γκολέμος = ο μηχανικός 

· ο γκράς = ο μηχανικός 

· ο μανλιχέρης = ο υπομηχανικός 

· ο κουραμανήσιος = ο ατζαμής χτίστης 

· το μπαγμάδ = το γαϊδούρι 

· το ντισέρ = το μουλάρι 

· το τζέρι = το μουλάρι 

· το τσιεπέλαβο = ο σκύλος 

· γκαντινεύου = χτίζω 

· καβιάζω = σκάβω 

· χαστακίζω = τσακίζω 

                                            
(1) Μαντάς Σπύρος, “ Τα Ηπειρώτικα Γεφύρια “, Λαικό Πολύπτυχο, Εκδ.Τεχνικές Εκδόσεις, Αθήνα 1984, 

σελ. 131. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 43-44. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 44. 
(4) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 44. 
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· ραμποτίζω = δουλεύω 

· η πραχάλα = η δουλειά 

· το κράνιασμα = η πληρωμή 

· το ντενιάντ’κου = το μεροκάματο 

· ο τσέπους = τα χρήματα 

· το στρογγυλό = το γρόσι 

 
 
 

Εκφράσεις (1) 

 

· Πόσου γκαντένου τράβ’σις σήμερα ; = πόσο τοίχο έχτισες σήμερα; 

· Τι κρεμμύδω φορείς ; = Τι ώρα είναι; 

· ο γκαλιούρης καψάλισε = ο ήλιος έφυγε (ώρα για σχόλασμα) 

· αυτός φουρεί αλφειάς δε = αυτός δεν είναι καλαντζής, 

· φουρεί κούδαρ’ς = δεν είναι μάστορας (κοροϊδευτικά) 

· Άραξι μια φουντιάρα = δώσε μου ένα τσιγάρο  

· ανθίζουν οι κρανιές μη ξιφλιάζιτι = μας καταλαβαίνουν μη μιλάτε 

· ταμπακίζει και δε φοράμε ράπο = βρέχει και δεν έχουμε δουλειά 

 
 
 
 
Για τα υλικά και τα εργαλεία (2) 

 

· η ασπρούδιο = ο ασβέστης 

· η μπιλιάκου = ο ασβέστης 

· βάτα ή βάντα = το νερά 

· το καλούδι = το χώμα για λάσπη 

· η κάλω = η λάσπη 

· το κοκκινάδι = το κεραμίδι 

· το μανούρ’ = το λιθάρι 

· η μανούρα = η πλάκα, η πέτρα 

· τα ραφινάδια = οι μικρές πλάκες 

· η σουφλιέρω = το αγκωνάρι 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 44. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 45. 
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· το φουράδ’ = το ξύλο 

· ο τσάρους = το χώμα 

· η αψά ή αψιά = η φωτιά 

· η λαψερή = η φωτιά 

· η τζίγνω = η φωτιά 

· τα μπραχάλια = τα εργαλεία του χτίστη 

· τα χαλάτια = τα εργαλεία 

· το αρίδ’ = το σφυρί 

· το τσάκι = το σφυρί 

· ο μαλάσ’ = το μυστρί 

· η ματσούκα = ο πήχυς 

· τα άγανα = τα καρφιά 

· η τραφή = η οκά 

· η πατούσω = η σκάλα 

· το λάζος = το μαχαίρι 

· ο ντpιάνους = το σακκούλι 

· τα ζ’νάρια = οι ξυλοδεσιές 

· ο γκαντένους = ο τοίχος 

· ο στήσος = ο τοίχος 

 
 
 
 
6.3. Τα εργαλεία (1) 
 
 
Εργαλεία νταμαρτζή 
 
 

1. Ματικάπια: αυτά ήταν μικρά ατσαλένια λοσταράκια, από μισό μέχρι ένα μέτρο 

μήκος, και ο καθένας νταμαρτζής είχε 2 - 3 από αυτά. Το ένα τους άκρο ήταν πλατύ 

και επίπεδο, με κεφάλι, και το άλλο είχε κόψη. Το μανικάπι το κρατούσε ένας 

σταθερά, με την κόψη προσαρμοσμένη κάθετα πάνω στο βράχο, και ένας άλλος 

χτυπούσε με τη μικρή βαριά το κεφαλωμένο άκρο της. Με κάθε χτύπο, αυτός που 

κρατούσε το ματικάπι, το έστριβε και λίγο. Με τον τρόπο αυτό άνοιγε ο νταμαρτζής 

τρύπα στον ογκόλιθο, έβαζε πυρίτιδα μέσα στην τρύπα, και έσκαζε το φουρνέλο. 

Έτσι έβγαζαν ογκόλιθους από το νταμάρι και τους τεμάχιζαν σε μικρότερες πέτρες. 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 16 
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2. Παραμίνα: αυτή ήταν λεπτό και μακρύ ατσάλινο λοστάρι, έως δύο μέτρα μήκος. 

Το ένα της άκρο είχε κόψη, όπως και τα μονοπάτια, και το άλλο δεν το 

χρησιμοποιούσαν καθ όλου. Με την παραμίνα άνοιγαν τρύπες στον ογκόλιθο, όπως 

και με τα ματικάπια, αλλά σε τούτη την περίπτωση δεν χρησιμοποιούσαν 

βαριοπούλα για να χτυπάνε. Ο νταμαρτζής σήκωνε την παραμίνα, και με το κοψτερό 

της άκρο χτυπούσε κάθετα τον ογκόλιθο. 'Ετσι, άνοιγε σιγά - σιγά την τρύπα, για να 

βάλει μέσα την πυρίτιδα και να σκάσει το φουρνέλο. 

 

3. Μικρή βαριά ή βαριοπούλα: αυτή ήταν βαρύ σφυρί, έξι κιλών περίπου βάρος, 

επίπεδη και από τα δύο της άκρα, και τη χρησιμοποιούσαν για να χτυπάνε πάνω στο 

ματικάπι.  

 

4. Μεγάλη βαριά: αυτή ήταν όπως ακριβώς και η μικρή, μόνον που το βάρος της 

ήταν δώδεκα κιλά περίπου. Μ' αυτή χτυπούσαν μια μεγάλη πέτρα και την τεμάχιζαν 

σε μικρότερες. 

 

5. Μπικούνι: αυτό ήταν σε βάρος όσο ακριβώς και η μεγάλη βαριά, αλλά η μία της 

επιφάνεια ήταν επίπεδη, ενώ η άλλη ήταν σουβλερή. Το μπικούνι το 

χρησιμοποιούσαν για να σχίζουν έναν ογκόλιθο σε μικρότερες πέτρες, χτυπώντας 

τον πάνω στα «νερά» του, με τη σουβλερή μεριά του μπικουνιού. 

 

6. Λοστάρι: αυτό ήταν σιδερένια ή ατσάλινη ράβδος, χοντρή, και μακριά μέχρι δύο 

μέτρα, την οποία χρησιμοποιούσαν για να μετακινούν ή να ανασηκώνουν τους 

ογκόλιθους. 

 

7. Σφήνες: ήταν σιδερένια ή ατσάλινα σφηνοειδή εργαλεία, μήκους 30 εκατοστά 

περίπου, που τοποθετώντας τες μέσα σε τρύπες που είχαν ανοίξει κατά μήκος των 

«νερών» του ογκόλιθου, και χτυπώντας τες από λίγο - κάθε μέρα, έσχιζαν τον 

ογκόλιθο στο πάχος που ήθελαν, και έβγαζαν φέτες. 

 

8. Φτυάρι - κασμάς: τα χρησιμοποιούσαν για να απομακρύνουν τα χώματα και τη 

βλάστηση, ώστε να απογυμνώνουν τον βραχισμό του νταμαριού. 
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Εργαλεία πελεκητή 

 

 

1. Χοντρό σφυρί: αυτό ήταν σφυρί βάρους δύο κιλών περίπου, κοψτερό από τη 

μία πλευρά του και επίπεδο από την άλλη. Το χρησιμοποιούσαν για να αποσπούν 

κάπως μεγάλα τεμάχια από την πέτρα, ώστε να της δίνουν ένα πρώτο, χονδροειδές, 

σχήμα και μέγεθος. 

 

2. Βελόνια: ήταν ατσάλινα εργαλεία, μακρόστενα, μήκους 20 - 25 εκατοστών, με 

σουβλερό το ένα τους άκρο και κεφαλωμένο (επίπεδο) το άλλο. Με αυτά 

αποσπούσαν κάπως μικρότερα τεμάχια από την πέτρα, στρώνοντας έτσι την 

επιφάνειά της. 

 

3. Κοπίδια: ήταν εργαλεία σαν τα βελόνια, αλλά σ' αυτά, το ένα τους άκρο, αντί να 

είναι σουβλερό ήταν πεπλατυσμένο και κοφτερό. Το μήκος τους ήταν 15 - 20 

εκατοστά, και το κοφτερό τους άκρο διέφερε από κοπίδι σε κοπίδι. Αυτά τα 

χρησιμοποιούσαν για να στρώνουν και να επιπεδώνουν τις γωνιές της πέτρας. 

 

4. Μάτρακας: αυτό ήταν σφυρί με επίπεδες και τις δύο επιφάνειές του, βάρους δύο 

κιλών περίπου, και τον χρησιμοποιούσαν για να χτυπάνε πάνω στο βελόνι ή στο 

κοπίδι. 

 

5. Χτενιά: αυτό ήταν σφυρί βάρους δύο κιλών περίπου, του οποίου η μια επιφάνεια 

ήταν επίπεδη και η άλλη ήταν λεπτυσμένη και οδοντωτή. Το χρησιμοποιούσαν για να 

στρώνουν κάπως την επιφάνεια της πέτρας. 

 

6. Κόπανος: ήταν σφυρί όπως και η χτενιά, μόνον που τα δόντια του ήταν πιο 

λεπτά. Τον χρησιμοποιούσαν για να στρώνουν ακόμη καλύτερα την επιφάνεια της 

πέτρας. 

 

7. Γωνιά: ήταν ξύλινο ή σιδερένιο εργαλείο, με δύο σκέλη, τα οποία συνδέονταν 

σταθερά μεταξύ τους και άφηναν άνοιγμα ορθής γωνίας. Τη χρησιμοποιούσαν για να 

ορθογωνιάζουν τις πέτρες. 
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Εργαλεία λασπητζή 

 

 

1. Φτυάρι: με το  φτυάρι ετοίμαζε ο λασπητζής το κουρασάνι, και κατόπιν γέμιζε την 

κοπάνα. 

 

2. Κοπάνα: ήταν ξύλινο δοχείο, μέσα στο οποίο έβαζε το κουρασάνι ο παραγιός και 

το πήγαινε στον χτίστη. Επίσης με την κοπάνα κουβαλούσε άμμο, ασβέστη, 

ελαφρόπετρα και τα μετέφερε στον τόπο χρήσης τους. 

 

 

Εργαλεία χτίστη 

 

 

1. Μυστριά: ο χτίστης χρησιμοποιούσε διαφόρων ειδών μυστριά. Από αυτά, άλλα 

ήταν μικρότερα και άλλα μεγαλύτερα. Άλλα κατέληγαν σε μυτερό άκρο μπροστά και 

άλλα σε φαρδύτερο και στρογγυλεμένο. Το μεγαλύτερο και με φαρδύ άκρο, τα 

χρησιμοποιούσε για να τοποθετεί το κουρασάνι πάνω στην πέτρα. Τα άλλα, με το 

λεπτό άκρο, τα χρησιμοποιούσε για να στρώνει το κουρασάνι στους αρμούς ανάμεσα 

από τις πέτρες. 

 

2. Σφυρί: ο χτίστης χρησιμοποιούσε ένα σφυρί βάρους δύο κιλών περίπου. Αφού 

τοποθετούσε την πέτρα στο μέρος που ήθελε, με το σφυρί την χτυπούσε ελαφρά, για 

να τη φέρει στην επιθυμητή θέση. Άλλοτε τη χτυπούσε με το μεταλλικό μέρος του 

σφυριού και άλλοτε με την ξύλινη λαβή. 

 

3. Ζύγι: ήταν το γνωστό «νήμα της στάθμης», το οποίο χρησιμοποιούσε ο χτίστης, 

για να ελέγχει το κατακόρυφο χτίσιμο. 

 

4. Αλφάδι: το αλφάδι εκείνου του καιρού, που έχτιζαν τα τοξωτά γεφύρια, ήταν 

διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιούν σήμερα. Εκείνο ήταν απλό στην 

κατασκευή του, αλλά πιο πολύπλοκο στη χρήση του. Ήταν ένα μεταλλικό εργαλείο, 

σε σχήμα ισοσκελούς τριγώνου, με τη βάση του προς τα επάνω. Στις δύο γωνίες της 

βάσης του είχε δύο γατζάκια, στα οποία δένανε δύο ράμματα, και τα τεντώνανε με 

δύναμη προς τα δεξιά και αριστερά. Από το μέσον της βάσης ήταν δεμένο .άλλο 

ράμμα, το οποίο περνούσε από μικρό άνοιγμα που είχε η κορυφή του τριγώνου 
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αυτού, και η οποία ήταν προς τα κάτω. Στην κάτω άκρη του ράμματος αυτού, την 

ελεύθερη, ήταν δεμένο ένα μικρό μεταλλικό αντικείμενο, ώστε να κρατάει τεντωμένο 

το ράμμα σε κατακόρυφη  κατεύθυνση. Όταν τα δύο πλαϊνά τεντωμένα ράμματα 

βρίσκονταν σε οριζόντιο επίπεδο, τότε το ράμμα που κρεμόταν κατακόρυφα, και 

περνούσε μέσα από το άνοιγμα της κoρυφής του τριγώνου, δεν ακουμπούσε στα 

πλαϊνά τοιχώματα του ανοίγματος. Εάν ακουμπούσε σε κάποιο από αυτά, τότε 

σήμαινε ότι, το τεντωμένο ράμμα που ήταν προς την πλευρά που ακουμπούσε το 

κατακόρυφο ράμμα, ήταν σε χαμηλότερο από το οριζόντιο επίπεδο. 

Η πολυπλοκότητα στη χρήση αυτού του εργαλείου, δημιούργησε την ανάγκη 

εξεύρεσης του ευχρηστότερου πλέον σημερινού αλφαδιού, το οποίο λειτουργεί με την 

μετακινούμενη φυσαλίδα αέρος, που είναι εγκλωβισμένη μέσα σε καμπυλόσχημο 

γυάλινο σωλήνα, που περιέχει νερό. 

 
 
 

6.4.  Μαρτυρίες μαστόρων (1) 

Εδώ παραθέτουμε ορισμένες από τις προσωπικές μαρτυρίες των μαστόρων 

εκείνης της εποχής :  

 

Ø Ήτανε δύσκολα να φτιάξεις το γιοφύρι. Πιο δύσκολα από ’να σπίτι. Πιο δύσκολα. 

Το ’θα στον πατέρα μου… 

Ø Αν πέφταν τα γιοφύρια; Άμα δεν τα ’φτιανες καλά! Αλλά βρίζανε ύστερα. Γιατί να 

πέσει το γιοφύρι; Λόγω θεομηνίας, έβρεξε πολύ, ξέρω ‘γω, πάγωνε, έπεφτε… 

Ø Ξεφορτώθηκε το γιοφύρι απ’ τους μαστόρους και πήγε ο πρωτομάστορας και 

δύο-τρεις άλλοι, να δούνε κατά πόσο έρχεται εντάξει το κλειδί. Και τότε…τότε 

σηκώθηκε πάνω, έφυγε το βάρος και τους πήρε όλους μέσα… 

Ø Τότε εγώ ήμουνα δεκατριών χρονών και είχα τρία μουλάρια. Μαστοροπαίδι. Για 

της Μαλνίτσας το γιοφύρι, την πέτρα τη φέρναμε ’πο πάνω, από τη Σούκανη. 

Φόρτωνα, ξεφόρτωνα πέτρα. Πω, πω, πω τι τραβούσαμαν να πούμε. 

Πετροφαγάδες που λεν. Δύσκολη δουλειά. «Α, ρε, πάρε αυτό το λιθάρι και βαλτ’ 

το απάνω». Ήταν η πρώτη μου δουλειά… 

Ø Πήραμε ασβέστη απ’ το καμίνι του Μησιακούλη. Κυριάκο τον λέγανε. Είχε κάνει 

κάτω, στην Ντερτ’ που λέμε, είχε κάνει ασβεσταριά. Είχε ανοίξει ασβεσταριά. Είχε 

ανοίξει καμίνι! Ήτανε πρώτος στον ασβέστη. Του είχαν οι μύτες …, του είχαν καεί 

                                            
(1) Μαντάς Σπύρος, “ Οι κουδαραίοι κιοπρούληδες “, Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής Επτά 

Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 14. 
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τα σιαγόνια, αυτός εκεί, επάλευε με το καμίνι, επάλευε μ’ αυτό, να μάσει τα 

κλαριά, να μάσει ξέρω γω τι, είχε μανία με το καμίνι… 

Ø Στο μπουλούκι εγώ πήγα μαραγκός. Έφτιαξα τα καλούπια. Τα ξύλα ήταν από 

πεύκο. Το σχέδιο το φτιάχναμαν κάτω, στο έδαφος. ’Πο κάτω τα σηκώναμαν 

ψηλά, πάνω απ’ τα θεμέλια. Όλα μαζί. Όλοι μαζί. Και τα τοποθετούσαμαν το ένα 

δίπλα στο άλλο. Κάναμαν κύκλο. Όλο ξύλινο το γιοφύρι πρώτα. Φτιαχναμαν 

υποστηλώματα, αντηρίδες. Το στηρίζαμαν. Κι ύστερα, ξανά οι πελεκάνοι… 

Ø Καθένας είχε το κιόσκι του, με σανίδες καμωμένο από πάνω. Σηκωνότανε, 

έπαιρνε τα λιθάρια του, δύο, τρία, τέσσερα, πόσο θα βγάλει την ημέρα, τα ’βαζε 

κει, δεξιά κι άρχιζε. Καθότανε σταυρωτά. Με το χέρι το ένα χτυπούσε το ματρακά, 

και με το άλλο έπιανε το βελόνι. Εκεί. Επιτόπου. Τρία, τέσσερα κομμάτια, 

ανάλογα ο καθένας τη μέρα. Και δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ήλιο 

με ήλιο. Ναι. «Ε, ρε …» τους έλεγα, «…θα ανταμώσουμε όλοι πάνου, στο νταβάν 

του Θεού…». 

Ø Πελεκούσαμε τις πέτρες, τις έξω-έξω, τα καμαρολίθια, πιο καλά και τις χτίζαμε. Τα 

καμαρολίθια τα σκαλίζαμε κιόλας από την εξωτερική πλευρά, και από τη μια και 

από την άλλη μεριά του γιοφυριού. Μέσα το χτίζαμε σκέτο, τοίχο σκέτο. Το 

χτίζαμε με άμμο και ασβέστη. Και πάνω πάνω βάζαμε το κλειδί, το τελευταίο 

καμαρολίθι. Το αφήναμε το γιοφύρι να ξεραθεί. Ύστερα σιγά σιγά, το 

ξεκαλουπώναμε. Στο τέλος, από πάνω, φτιάχναμε και κουρκουλούκια… 

Ø Εγώ δούλεψα δεκαεφτά μέρες από κάτω απ’ το γιοφύρι Αρμολογούσα. Αρμολόι 

απ’ τον θόλο από κάτω. Έκαναμαν δεκαεφτά μέρες μαζί μ’ έναν άλλον απ’ την 

Καστάνιανη. Είχαμε φτιάξει σκαλωσιά, κρεβάτι από κάτω, το είχαμαν δεμένο. Κι 

ένας μάστορας αποπάνω μας, μας κρεμούσε τη λάσπη… 

Ø Αν έχω φτιάξει εγώ γεφύρια; Ένα μονάχα; Και σε αμπάσωτο δούλεψα και σ’ αυτό 

με το μιρκέζι. Πέτρινα γεφύρια. Μεγάλα. Με καμάρα. Εγώ δεν κουνιόμουνα 

αποπάνω απ’ το καλούπι. Καθόμουνα ή στο πρώτο, ή στο δεύτερο, ή στο κλειδί 

απάνω. Ήταν σε τρεις μεριές οι γεφυράδες. Δούλευαν σε πέντε σημεία. Τα δύο 

ήταν κάτω, στην αρχή του θόλου, τα άλλα δύο ήταν στην μέση και το άλλο στο 

κλειδί, απάνω, για να ρίξουν τα πρώτα βάρη… 

Ø Ναι! Ρίξαμε και αυγά! Το χωριό το ‘κανε κουμάντο. Έφερνε στη στέρνα! Όταν 

τελειώσαμε το γεφύρι κάναμε γιορτή. Όλο το χωριό. Με το Δόλο απέναντι. Γλέντι 

με φαγητά, κι αυτά…      
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7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ 
 

 

7.1.  Μορφές γεφυριών 

Όλα τα πέτρινα γεφύρια αποτελούνται από τόξα, δεδομένου ότι το τόξο είναι η 

μοναδική μορφή πέτρινου φορέα που μπορεί να γεφυρώσει κάποιο άνοιγμα (1).  

Αυτό δίνει μια ιδιαίτερη χάρη, ομορφιά και σταθερότητα. Ανάλογα, τώρα, με τον 

αριθμό των τόξων, το σχήμα τους και το μέγεθος τους, διακρίνουμε πολλές μορφές 

τοξωτών γεφυριών όπου το καθένα έχει την ιδιαιτερότητα του, τη δική του ταυτότητα 

θα μπορούσαμε να πούμε (2).  

Ανάλογα με τον αριθμο των τόξων τους, τα πέτρινα γεφύρια διακρίνονται σε 

μονότοξα και πολύτοξα (3). 

 

 

α. Μονότοξα  
Μονότοξα γεφύρια ήταν τα γεφύρια μόνο με ένα τόξο. Αυτά είχαν και μικρότερο 

κόστος και μικρότερο χρόνο κατασκευής και ήταν πιο στερεά.  

Τα περισσότερα μονότοξα γεφύρια κατασκευάστηκαν σε ορεινές περιοχές όπου 

υπήρχαν στενώματα ποταμών ή σε χαράδρες στα σημεία εξόδου τους προς στις 

πεδιάδες ελαττώνοντας τις δύσκολες συνθήκες. Η κατασκευή μονότοξων γεφυριών 

γινόταν μεγάλος άθλος λόγω των άδηλων συνθηκών θεμελιώσεων πάνω σε βράχους 
(4). 

Εκτός των μικρών σε πλάτος μονότοξων γεφυριών κατασκευάστηκαν και μεγάλα 

σε άνοιγμα γεφύρια με τα εξής παρακάτω χαρακτηριστικά (5):  

· Το ελεύθερο άνοιγμά τους υπερβαίνει, πολλές φορές, τα 30 μέτρα. 

· Το ύψος του τόξου τους, σε αρκετές περιπτώσεις, κυμαίνεται γύρω στα 20 μέτρα. 

· Το πλάτος του φορέα τους κυμαίνεται, συνήθως, από 2,5 έως 3,5 μέτρα. 

Το παρατηρούμενο μεγάλο ύψος των γεφυριών δεν οφείλεται στο ύψος της 

πλημμυρικής στάθμης του ποταμού αλλά σε καθαρά στατικούς λόγους, καθώς 

προκαλείται μικρότερη οριζόντια ώθηση στις στηρίξεις (ακρόβαθρα) όσο αυξάνεται το 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 34. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 21. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 34. 
(4) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 3-4. 
(5) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 34. 
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ύψος του τόξου (1). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα μεγάλων μονότοξων γεφυριών είναι: της Τέμπλας 

επί του Αχελώου με 24 μ., της Πύλης Τρικάλων με 28 μ. , της Μεσοχώρας Τρικάλων 

με 30 μ. και τελευταίο και μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί το ανατινασμένο γεφύρι 

του Κοράκου επι του Αχελώου με συνολικό μήκος 45 μ. (2)  

 
 
 

β. Πολύτοξα 
Τα περισσότερα γεφύρια που χτίστηκαν σε πεδινές, ημιορεινές η ορισμένες 

φορές και σε ορεινές περιοχές, με σημαντικό πλάτος της κοίτης του ποταμού που 

συνεπάγεται ότι το έδαφος δεν ήταν συμπαγές και στερεό αλλά αποτελούνταν από 

φερτά υλικα, γεγονός που το επέβαλαν τοπικές, διοικητικές ή στρατιωτικές ανάγκες, 

είναι, δίτοξα, τρίτοξα, κ.λ.π (3). 

Παρόλο το μικρό πλατος των ποταμων στις ημιορεινες περιοχές σε σχέση με τις 

πεδινές περιοχές τύχαινε να υπάρχει ριζίμιος βράχος στην κοίτη οπότε αντί μονότοξο 

που θα περιμέναμε χτιζόντουσαν γεφύρια με περισσότερα του ενός τόξα (4). 

Τα πολύτοξα γεφύρια παρουσιάζουν, συνήθως, τα κύρια ανοίγματα (2 ή το πολύ 

3) συγκριτικά μεγαλύτερα από τα άλλα, δεδομένου ότι τα ανοίγματα αυτά 

γεφυρώνουν τη βαθιά κοίτη του ποταμού (5). 

Τα υπόλοιπα ανοίγματα καθώς και τα ανακουφιστικά ανοίγματα ή 

«ψευτοκαμάρες» ή «ανακουφιστικά τόξα» πάνω από τα μεσόβαθρα παραλαμβάνουν 

τις πλημμυρικές παροχές του ποταμού. Για παράδειγμα, στη γέφυρα του Evιπέα των 

Φαρσάλων η βαθιά κοίτη του ποταμού βρίσκεται κάτω από τα δύο πρώτα ανοίγματα, 

από όπου διέρχεται η συνήθης παροχή του (6). 

Η πιο μεγάλη δυσκολία των πολύτοξων γεφυριών ήταν το γεφύρωμα μεγάλου 

ποταμού στην πεδιάδα χρησιμοποιώντας αναγκαστικά βάθρα εδραζόμενα σε χαλαρά 

εδάφη λόγω των πολλών και μεγάλων ανοιγματων που προαναφέραμε (7). 

 
 
 
 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 34. 
(2) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 3. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 34. 
(4) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 3. 
(5) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 34. 
(6) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 35. 
(7) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “, Άρθρο στον Ένθετο της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 4. 
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7.2.  Ορολογία (1) 

Πιο κάτω παραθέτουμε ορολογία των χαρακτηριστικών στοιχείων των γεφυριών 

για ευχερέστερη ανάγνωση των παρακάτω : 

q Θολίτες ονομάζονται οι πέτρες από τις οποίες αποτελείται το τόξο. 

q Κλειδί (κλείς) του τόξου ονομάζεται ο υψηλότερα τοποθετημένος θολίτης στον 

άξονά του. 

q  Τύμπανα ονομάζονται τα διαμήκη πέτρινα τοιχεία που εδράζονται στα άκρα του 

τόξου. 

q Εσωρράχιο ονομάζεται η κάτω (ορατή) επιφάνεια του τόξου. 

q Εξωρράχιο ονομάζεται η επάνω επιφάνεια του τόξου, η οποία καλύπτεται από 

το μεταξύ των τυμπάνων γέμισμα. (Ράχη του τόξου). 

q Βάθρα είναι οι ορθοστάτες επί των οποίων στηρίζεται το τόξο. 

q Προβόλοι (Προρίνιο ανάντι Μεταρίνιο κατάντι) είναι οι κατασκευές πριν και μετά 

τα βάθρα που τα προστατεύουν από τα φερτά υλικά και ομαλοποιούν τη ροή του 

ποταμού. 

q Γενέσεις ονομάζονται οι επιφάνειες έδρασης των τόξων επί των βάθρων. 

q Βέλος του τόξου είναι η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ γένεσης και κλειδιού της 

θολωτής κάτω επιφάνειας του τόξου. 

q Διαζώματα (ή Αρχιθόλοι) είναι οι ορατές (εξωτερικές) επιφάνειες του τόξου στις 

όψεις των γεφυρών. 

q Καταβιβασμένο λέγεται το τόξο, όταν το βέλος είναι μικρότερο από το ήμισυ του 

ανοίγματός του. 

q Αναβιβασμένο λέγεται το τόξο, όταν το βέλος είναι μεγαλύτερο από το ήμισυ του 

ανοίγματός του. 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 35,36. 
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Εικ. 7.2.1 

(Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας“, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 35). 

 

 

 
Εικ. 7.2.2 

(Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας“, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 35). 
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Εικ. 7.2.3 

(Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας“, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 36). 

 

 
Εικ. 7.2.4 

(Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας“, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 36). 

 

 
Εικ. 7.2.5 

(Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας“, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 39). 
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7.3. Τα υλικά κατασκευής (1) 

Η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των γεφυριών, προέρχεται 

από ντόπια πετρώματα. Στο θεσσαλικό χώρο ήταν πελεκητή (λαξευτή, ξεστή ή 

ορθογωνική) σε αντίθεση με τα ηπειρώτικα γεφύριαστα οποία χρησιμοποιήθηκε ο 

σχιστόλιθος. Ο σχιστόλιθος έχει το πλεονέκτημα της λήψης πλακοειδών πετρών με 

μικρή επεξεργασία και εύκολη και φτηνή μεταφορά. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε θέσεις γεφύρωσης όπου η πηγή λήψης των υλικών 

ήταν σχετικώς μακριά, χρησιμοποιήθηκαν πολλά είδη πέτρας. Τα βάθρα και οι 

πρόβολοι των γεφυριών δεχόμενα δυνάμεις τριβής από τη στερεο παροχή των 

ποταμών, κατασκευάστηκαν από συμπαγή ασβεστόλιθο, ενώ για την ανωδομή 

χρησιμοποιήθηκαν ελαφρότερα ή και ευκολότερα επεξεργάσιμα υλικά (π.χ. το 

διάζωμα της γέφυρας των Φαρσάλων κατασκευάστηκε από πορόλιθο). 

Γενικά το πέτρωμα, από το οποίο προήλθαν οι πέτρες της κατασκευής των 

γεφυριών, ήταν ομογενές, συμπαγές και ανθεκτικό, χωρίς να περιέχει μεγάλους 

κρυστάλλους και χωρίς ρωγμές και δεν παρουσίασε φαινόμενα αποσάθρωσης κατά 

την επαφή του με το νερό ή με τον αέρα. 

Το κονίαμα (κουρασάνι) που αποτελεί την συνδετική ύλη των πετρών 

παρουσιάζει πολλές παραλλαγές, κατά γεφύρι και περιοχή. Τα κύρια συστατικά του 

είναι η άμμος (πολλές φορές χώμα), νερό, σβησμένος ασβέστης και το κεραμίδι. 

Πολλές φορές το κονίαμα αποτελείται από ελαφρόπετρα, ξερά χόρτα, ασπράδια 

αβγών, ακόμα και μαλλιά ζώων, που λειτουργούν σαν ενισχυτικές ίνες. Για τη 

θεμελίωση το κουρασάνι το μετατρέπανε σε υδραυλικό εμπλουτίζοντας το με 

τριμμένο κεραμίδι. 

 

 

7.4. Το χτίσιμο 

Αφού γινόντουσαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες δηλαδή η συγκέντρωση των 

χρηματών από τους χορηγούς, η δημοπρασία με την μορφή των προσφορών και η 

ανάθεση του έργου σειρά είχε το χτίσιμο. 

Έπρεπε να έχει μεγάλη πείρα ο πρωτομάστορας του μπουλουκιού, για να 

μπορέσει να ξεπεράσει τις κακοτοπιές και τα προβλήματα, που θα συναντούσε κατά 

τη διάρκεια της κατασκευής. Και η πρώτη δυσκολία, ίσως και η σημαντικότερη, ήταν 

να επιλέξει το κατάλληλο σημείο στο ποτάμι, εκεί που θα θεμελίωνε το γεφύρι. Δεν 

ήταν λίγες οι περιπτώσεις, που ανέβαινε και κατέβαινε πολλές φορές τις όχθες, 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 37. 
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εξετάζοντας με το έμπειρο μάτι του το έδαφος. Και αν κάτι δεν τον ικανοποιούσε, 

άιντε πάλι πήγαινε παραπέρα, σε άλλο σημείο, και ξαναεξέταζε το έδαφος και την 

γύρω περιοχή. Έπρεπε να βρει μέρος που να συνδυάζει ορισμένες απαραίτητες 

προϋποθέσεις. Και πρώτα - πρώτα, στο σημείο εκείνο έπρεπε να πλησιάζουν οι 

όχθες η μια προς την άλλη, ώστε, αν ήταν δυνατόν με μια μόνο καμάρα (τόξο), όσο 

το δυνατόν μικρότερη, να μπορέσει να τις γεφυρώσει. Από την πείρα τους ήξεραν, ότι 

όσο μικρότερη η καμάρα τόσο πιο στέρεο και το γεφύρι, και είχε και μικρότερο 

κόστος κατασκευής (1). 

Αφού διάλεγε ο πρωτομάστορας το μέρος που θα χτίζανε το γεφύρι, άρχιζαν 

μετά οι «νταμαρτζήδες» να ψάχνουν στη γύρω περιοχή, ώστε να βρουν κατάλληλο 

πετρώδες έδαφος, από το οποίο θα έβγαζαν τις πέτρες που θα χρειάζονταν. Το 

μέρος αυτό έπρεπε να πληρεί τρεις προϋποθέσεις. Έπρεπε να είναι σε ψηλότερο 

επίπεδο από το μέρος που θαχτιζόταν το γεφύρι, ώστε να κατεβάζουν με ευκολία τις 

πέτρες. Έπρεπε να είναι σε μικρή απόσταση από το γεφύρι, και τέλος έπρεπε να έχει 

κατάλληλο βραχισμό, με σκληρές πέτρες, κατά προτίμηση σχιστόλιθο (2). 

Τελειώνοντας και μ' αυτή τη διαδικασία, επιλογής του νταμαριού, επόμενο ήταν η 

σωστή θεμελίωση του γεφυριού. Όσο αφορά τα ορεινά και ημιορεινά μέρη που 

χτίζονταν τα γεφύρια η θεμελίωση δεν ήταν τόσο πολύ σημαντικό πρόβλημα αφού οι 

βράχοι και οι μικρές κοίτες των ποταμών ήταν οι καλύτεροι σύμμαχοι των 

Κουδαραίων. Αντίθετα στα πεδινά η θεμελίωση των γεφυριών δημιουργούσε πολλές 

δυσκολίες.  

Η θεμελίωση των γεφυρών στα πεδινά προσχωσιγενή και ιλυώδη ήταν 

δυσχερέστατη επειδή απαιτούσε σταθεροποίηση τους. Η τεχνολογία της 

σταθεροποίησης εδάφων είναι γνωστή ως πασσαλόμπηξη. Ήταν γνωστή ήδη από 

τους αρχαίους προγόνους μας και τους Ρωμαίους και οι αρχές της ισχύουν και 

σήμερα όπου χρησιμοποιούμε μπετονένιους (φρεατοπάσσαλοι, έγχυτοι, πρόχυτοι). 

Τότε η πασσαλόμπηξη ήταν δυσχερέστατη διότι εκτός των άλλων απαιτούσε 

ταυτόχρονα άντληση. Αυτή περιλάβανε την χρησιμοποίηση και έμπηξη ξύλινων 

πασσάλων από δρύ ή καστανιά, επιφανειακά απανθρακωμένων ώστε να μην 

σαπίζουν. Ύστερα ακολούθούσε η  κατασκευή κεφαλόδεσμου με διάταξη εσχάρας 

διασταυρούμενων ξυλοδοκών πάνω στον οποίο χτιζόταν το θεμέλιο του βάθρου (3). 

Ο θρύλος του γεφυριού της Άρτας που «…ολημερίς το χτίζανε το βράδυ 

γκρεμιζόνταν…» εξηγείται ευχερέστερα αν θεωρηθεί ότι ο πρωτομάστορας αγνοούσε 

τον τρόπο θεμελίωσης σε προσχωσιγενή εδάφη. Έτσι όταν έχτισε την όμορφη 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 16. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 17. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Πετρογεκέφυρες στο θεσσαλικό κάμπο “,  Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 28,30. 
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γυναίκα του στην πραγματικότητα ξυλοπασσάλωνε τα θεμέλια των βάθρων του 

γεφυριού και τότε αυτό στέριωσε. Η θυσία της γυναίκας του ίσως να ήταν το τίμημα 

του πόθου του για τη γνώση της τεχνολογίας που αγνοούσε (1). 

Η αντιμετώπιση του κινδύνου κατάρρευσης του γεφυριού το 1983 λόγω 

υποσκαφής μεσόθαθρου του, αποκάλυψε ότι ήταν θεμελιωμένο πάνω σε 

ξυλοπασσάλους (2).  

 

 
Εικ. 7.4.1 

(Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας“, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 41). 

 

 

Σειρά είχε η κατασκευή των βάθρων που θα δέχονταν το τεράστιο βάρος του 

γεφυριού και την τρομερή ορμή των νερών του ποταμού (3). 

Τα βάθρα προκειμένου να αντέξουν την πίεση του κατερχόμενου νερού 

μπορούσαν να πραγματοποιίσουν  οι μαστόροι δύο δραστικά μέτρα βελτίσης (4). 

Αρχικά με την κατασκευή εμβόλων κατά τα ανάντη και τα κατάντι των βάθρων για 

την ορμή εμπρός και την δίνη πίσω λόγω των υδάτων. Η λύση αυτή απαντάει στη 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Πετρογεκέφυρες στο θεσσαλικό κάμπο “,  Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 30. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Πετρογεκέφυρες στο θεσσαλικό κάμπο “,  Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 30. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 17. 
(4) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “,  Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 4. 
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γέφυρα Ομολίου, όπου τα έμβολα κατασκευάστηκαν μαζί με τα βάθρα, δηλαδή 

ανήκουν στην αρχική αρχαία κατασκευαστική φάση της γέφυρας. Επίσης με την 

διάνοιξη τοξωτών ανοιγμάτων πάνω από τα βάθρα για την διαφυγή από εκεί των 

υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας. Στο έργο γεφυροποιίας του Παυλείνου (μέσα 3ου 

μ.χ.) στον Ευρώτα ο όρος της επιγραφής του «παραπύλια» μάλλον εννοεί τέτοια 

ανακουφιστικά τόξα. Στη μεσαιωνική γέφυρα της Καρύταινας εμφανίζεται η λύση. 

Καλύτερα κατατοπισμένοι είμαστε από τα σωζόμενα γεφύρια από τον 17ο αιώνα. Η 

βελτίωση αυτή της αντοχής των γεφυριών δεν αξιοποιείται πάντοτε, όπως στο 

μονότολο γεφύρι του Μανώλη επί του Αγραφιώτη, 1659, όπως εντυπωσιακότερα και 

η οκτάτοξη γέφυρα που χτίστηκε το 1776 με δαπάνη του Κούρτ Πασά στο Μπεράτι. 

Συνηθέστερο ήταν να κατασκευάζουν μόνο ένα τόξο αξονικά πάνω από τα κύρια  

μεσόβαθρα, όπως στης Άρτας το γεφύρι το 1602 ή 1606. Θα αποδώσουμε σε 

κατασκευαστική εξέλιξη το ότι συναντάμε αργότερα τρία ανακουφιστικά τόξα αντί 

ενός, δηλαδή το συνηθισμένο μεγάλο αξονικό και εκατέρωθεν λίγο ψηλότερα άλλα 

δύο μικρότερα: τη λύση αυτή βλέπουμε στα δύο κεντρικά βάθρα του 

«Πετρογκέφυρου» στο Ομόλιο που πρέπει να εφαρμόστηκε στην εκεί μερική 

επισκευή του 1726 – ενώ σε άλλα βάθρα του συναντάμε μόνο ένα ανακουφιστικό (1).   

Αφού τέλειωνε το χτίσιμο των βάθρων σειρά είχε η κατασκευή του τόξου. 

Η φάση κατασκευής των τόξων ήταν η σημαντικότερη και δυσχερέστερη για το 

κτίσιμο του γεφυριού. Η κακή τοποθέτηση των σκαλωσιών, η αιφνίδια κακοκαιρία και 

οι πλημμύρες αποτελούσαν, κυρίως, τα αίτια κατάρρευσης των γεφυριών (1). 

Η πλημμύρα είναι ο μεγάλος κίνδυνος, όταν κατασκευάζεται του γεφυριού το 

τόξο (ή σειρα των τόξων) πάνω στα ξύλινα καλούπια καθώς σχετίζεται με τη στάθμη 

και την ορμή των νερών του ποταμού. Τα ξύλινα καλούπια φροντίζουν οι μαστόροι 

να στηρίζονται με αγκυρώσεις κατ’ ευθείαν πάνω στα λίθινα βάθρα, κατά κανόνα στις 

γενέσεις του τόξου (όπου συχνά στο εσωράχιο κατασκευασμένων γεφυριών 

βλέπουμε ανοιχτές «σκαλότρυπες» (=δοκοθήκες) αφημένες). Μερικές φορές όμως 

κάποια υπόστηρίγματα καλουπιών πατάνε στην κοίτη του ποταμού, εκτεθειμένα στα 

βίτσια και στα ρεύματα του. Διαλέγανε λοιπόν να σηκώσουν το γεφύρι – όσο πιο 

γρήγορα μπορούσαν – τους καλοκαιρινούς μήνες, ξεκινώντας όταν χαμήλωναν τα 

νερά του ποταμού και τελειώνοντας πριν αρχίσουν το φθινώπορο οι βροχές. Κατά 

κανόνα, στον ευρύτερο χώρο της κεντρικής Ελλάδας διαλέγοταν η περίοδος πριν 

από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 

«Πετρογκέφυρο» του Ομολίου καταποντίστηκε κατακαλόκαιρα, ανήμερα της Αγίας 

                                            
(1) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “,  Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 4. 
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 38. 
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Σωτήρας (6 Αυγούστου) στα 1811 (2). 

Η κατασκευή του τόξου αυτή καθ’ αυτή ήταν δύσκολο και απρόβλεπτο έργο 

ακόμη και για τους πιο έμπειρους πρωτομάστορες ταιριάζοντας μικρών διαστάσεων 

πέτρες τεχνουργοντας ένα ολόλιθο γεφύρι. Η κατασκευή του τόξου ξεκινούσε με το 

στήσιμο των σκαλώσιών , το χτίσιμο των βάθρων και από τις δύο άκρες της καμάρας 

του και έπειτα από τις γενέσεις με την χρήση πεπλατυσμένων πετρών με δύο 

συνεργεία (ή δύο συγκροτήματα συνεργείων στα μεγάλα έργα). Στη συνέχεια 

κατασκευάζονταν οι σκαλωσιές και οι ξυλότυποι με τέτοιο τρόπο ώστε να 

σημειώνονται ελάχιστες παραμορφώσεις του τόξου και να απαιτείται ταυτοχρόνως 

ελάχιστος χρόνος κατασκευής και ο ελάχιστος απαιτούμενος όγκος ξυλείας (3). 

 

 
Εικ. 7.4.2  Το γεφύρι της Κόνιτσας στον Αωο. Έργο του Πυρσογιαννίτη πρωτομάστορα 

Ζιώγα Φρόντζου. Τα στηρίγματα του καλουπιού τα «πατήσανε» στην κοίτη 
του ποταμού παρά τον κίνδυνο ενδεχόμενως θερινής πλυμμήρας. 

( Πετρονώτης Αργύρη , “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “,  Άρθρο στο Ένθετο της της 
Καθημερινής Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 4 ) 

 

                                            
(2) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “,  Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 3. 
(3) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “,  Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 4. 
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Εικ. 7.4.3 

(Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας“, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 41). 

 

 

 

 
Εικ. 7.4.4 

(Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας“, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 40). 

 

 



 64 

 
Εικ. 7.4.5 

( Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά,  
Βόλος 1996, σελ. 19 ). 

 

Τα δύο συνεργεία δουλέυανε παράλληλα και σύγχρονα. Λέγεται μάλιστα ότι 

συναλλάζονταν μεταξύ τους, ώστε του καθενός τα συνήθια κτισίματος (δηλαδή ακόμα 

και τα αρνητικά) να ισομοιράζονται (1).  

Οι πέτρες διαλέγονταν με προσοχή, και τις πελεκούσαν οι «πελεκητές» 

(πελεκάνοι) με τέχνη και μεγάλη υπομονή, κάτω από την άμεση επίβλεψη και τις 

οδηγίες του πρωτομάστορα, ο οποίος πολλές φορές δούλευε σαν πελεκητής. Η 

πέτρα περνούσε από πολλά διαδοχικά στάδια επεξεργασίας, μέχρι να φτάσει στην 

κατάλληλη θέση για να χτιστεί. Κατ' αρχήν οι νταμαρτζήδες βγάζοντας τους 

ογκόλιθους από το νταμάρι, τους κομμάτιαζαν σε μικρότερες πέτρες, με διάφορα 

κατάλληλα εργαλεία, τις οποίες μετά τις κατέβαζαν στους πελεκητές. Αυτοί την 

έπιαναν στα χέρια τους, την εξέταζαν καλά από όλες τις μεριές, λες και τη χάιδευαν 

και μιλούσαν μ' αυτή, και κατόπιν την πελεκούσαν με υπομονή και τέχνη, σύμφωνα 

πάντα με τις οδηγίες του χτίστη και του πρωτομάστορα, ο οποίος παρακολουθούσε 

άγρυπνα όλους τους μαστόρους, στο πόστο που δούλευε ο καθένας. Αφού τελείωνε 

οπελεκητής με το πελέκημα, την έπαιρνε ο «παραγιός» την πέτρα και την μετέφερε 

στο μέρος που ήταν ο χτίστης. Εάν η πέτρα δεν ήταν καλά πελεκημένη και δεν 

ταίριαζε όπως έπρεπε, την ξαναγύριζε ο παραγιός πίσω στον πελεκητή, ο οποίος 

συνέχιζε να την πελεκάει, με καινούργιες οδηγίες ετούτη τη φορά, συμπληρωματικές. 

Ώσπου, τελικά, κατάλληλα πελεκημένη η πέτρα, έφτανε στο τελικό στάδιο του 

χτισίματος. Οι πέτρες που σχημάτιζαν την πρώτη σειρά της καμάρας, το «στεφάνι» 

όπως το έλεγαν, έπρεπε να είναι πελεκημένες όλες στις ίδιες διαστάσεις, και 

                                            
(1) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “,  Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 4. 
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μακρόστενες (1). 

 Όταν πλέον έφταναν στο ψηλότερο σημείο της, εκεί που θα έκλεινε το τόξο, 

έμπαινε η ιερή πέτρα του γεφυριού, το «κλειδί». Ήταν η πέτρα που έκρυβε όλα τα 

μυστικά του γεφυριού, όπως έλεγαν, αυτή που έδενε όλες τις άλλες και τις κρατούσε 

στη θέση τους. Από το κλειδί ξεκινούσαν οι δυνάμεις (τα βάρη) πιέζοντας προς τα 

πλάγια και οι οποίες βαθμιαία μεταβιβάζονταν στις βάσεις. Γι' αυτό, την πέτρα αυτή 

την διάλεγαν με μεγάλη προσοχή και την ξεχώριζαν από πολύ νωρίς. Έπρεπε τα 

νερά της να είναι κατάλληλα, να είναι ανθεκτική και μεγάλη, και γενικά, να μην έχει 

κανένα κουσούρι (ελάττωμα). Και βέβαια, το πελέκημά τους γινόταν με μεγάλη 

λεπτομέρεια. Την έπιανε στα χέρια του ο πελεκητής, και όσες μέρες την πελεκούσε 

για να της δώσει τη μορψή που έπρεπε, τη μιλούσε, λες και προσπαθούσε να την 

εξημερώσει και να τη φέρει στα νερά του. Συνήθως πάνω στο κλειδί σκάλιζαν και τη 

χρονολογία κατασκευής του γεφυριού, καθώς και τον χορηγό τους. Μερικές φορές 

όμως, τη χρονολογία κατασκευής τη σκάλιζαν σε άλλη πλάκα, την οποία εντοιχίζανε 

σε άλλο σημείο του γεφυριού. Έτσι, χτίζοντας και το κλειδί, ησύχαζε κάπως κι ο 

πρωτομάστορας από την αγωνία που τον διακατείχε, διότι τελείωνε ένα δύσκολο 

στάδιο του χτισίματος . Το υπόλοιπο χτίσιμο γινόταν με πελεκημένες πάλι πέτρες, 

αλλά διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, πάντοτε όμως δουλεμένες με μαστοριά. (2). 

Στα μεγάλου ανοίγματος γεφύρια, πάνω στο εξωράχιο της καμάρας τους οι 

μαστόροι κατασκευάζανε και δεύτερο πλήρες τόξο για στερεότυπη κατασκευή. Οι 

θολίτες του τελευταίου εξείχαν προς τα έξω από αυτούς της κύριας καμάρας, 

τονίζοντας έτσι την παρουσία τους και τη λυγεράδα όλης της γέφυρας με τη λεπτή 

γραμμική σκιά που δημιουργούσαν. Τα δύο μέτωπα της κύριας καμάρας σύνδεαν με 

ενσωματωμένους σιδερένιους ελκυστήρες, στων οποίων τις άκρες (σαν από τρύπα 

βελόνας) περνάγαν κάθετες ράβδους αγκύρωσης (τις «αρπέζες» ή «αλπέζες»). Έτσι 

εξασφάλιζαν το ολόσωμο του φορέα, ιδιαίτερα από σεισμό (θέλοντας να 

προφυλάξουν τον κόσμο σε μια έκτακτη ανάγκη, κρεμούσαν από το εσωράχιο των 

«κλειδιών» ένα καμπανάκι που προειδοποιούσε για επερχόμενο δυνατό άνεμο) (3). 

Οι αρμοί των πετρών κατασκευάζονταν κάθετα προς τη γραμμή των πιέσεων 

(συνισταμένη των πιέσεων) προσαρμοσμένοι στη βασική προϋπόθεση της 

ευνοϊκότερης σε θλίψη καταπόνησης των στοιχείων (4). 

Αφού, λοιπόν, τοποθετούσαν και το κλειδί, και έδενε το γεφύρι, έχτιζαν κατόπιν 

το διάδρομό του, ο οποίος ήταν λιθόστρωτος (καλντερίμι). Για την κατασκευή του 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 18. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 18. 
(3) Πετρονώτης Αργύρης, “ Πως κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια “,  Άρθρο στο Ένθετο της της Καθημερινής 

Επτά Ημέρες, Αθήνα 13-9-2000, σελ. 4. 
(4) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 37. 
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διαδρόμου δεν χρησιμοποιούσαν κουρασάνι. Τις πέτρες, αφού τις διάλεγαν και τις 

πελεκούσαν με προσοχή, τις τοποθετούσαν κολλητά τη μια με την άλλη, 

σφηνώνοντάς τες κατά κάποιον τρόπο. Ήταν μακρόστενες πέτρες, και τις 

τοποθετούσαν κάθετα προς το έδαφος, λες και τις φύτευαν σ' αυτό. Ήταν όμως τόσο 

τέλεια η επαφή των επιφανειών τους, ώστε δεν κουνιόντουσαν καθόλου. Στα πλάγια, 

εκεί που τελείωνε το καλντερίμι του διαδρόμου, σήκωναν στηθαία, τα λεγόμενα 

«παραπέτα». Για τα παραπέτα χρησιμοποιούσαν μακρόστενες πελεκημένες πέτρες, 

τις οποίες έχτιζαν κάθετα. Αυτές, άλλοτε τις τοποθετούσαν μεμονωμένες, σε 

απόσταση 50 έως 80 εκατοστά μεταξύ των, άλλοτε τις έχτιζαν κολλητά τη μία με την 

άλλη, έτσι ώστε, σχηματίζονταν ένα συνεχές τοιχίο με όρθιες πέτρες. Αυτές τις 

πέτρες τις έλεγαν «αρκάδες». Αυτά λοιπόν τα παραπέτα, οι αρκάδες, είτε ήταν 

μεμονωμένες είτε σε συνεχές τοιχίο, χτίζονταν για να προσδίδουν περισσότερη 

σιγουριά στα ζώα και τους ανθρώπους που περνούσαν το γεφύρι. Σε ψηλά ιδίως 

γεφύρια, όταν οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες, (δυνατός αέρας, κακοκαιρία με 

ομίχλη, βροχή δυνατή ή χιόνι) ήταν πολύ επικίνδυνο να περάσει κανείς. Και δεν είναι 

λίγα τα περιστατικά που αναφέρουν, ότι γκρεμίστηκαν άνθρωποι και ζώα σε τέτοιες 

περιπτώσεις (1). 

Το χτίσιμο του γεφυριού τελείωνε με το σκάλισμα του προστάτη Αγίου του, που 

αυτό γινόταν πάνω σε πλάκα πέτρινη, την οποία τοποθετούσαν σε ειδική κόγχη (2).  

Βέβαια, το χτίσιμο του γεφυριού τελείωνε εδώ, η αγωνία όμως του 

πρωτομάστορα και των άλλων μαστόρων του μπουλουκιού δεν τελείωνε. 

Συνεχιζόταν για σαράντα μέρες ακόμη. Και τούτο γιατί, το καλούπι το άφηναν άλλες 

είκοσι μέρες μετά τα τέλειωμα του χτισίματος, ώστε να «σφίξει» καλά το κουρασάνι 

πρώτα, να αναπτύξει τη μεγαλύτερη δυνατή συνεκτική του δύναμη, και μετά 

αφαιρούσαν το καλούπι. Αναφέρουν, μάλιστα, ότι μερικά γεφύρια γκρεμίστηκαν κατά 

τη φάση του ξεκαλουπώματος, και μερικά άλλα κατά τη φάση του χτισίματος ακόμη 
(3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 19-

20. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 20. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 20. 
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8. ΣΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ 
 

 

8.1. Στατική των λίθινων γεφυριών (Ιστορική αναδρομή) (1) 
 

Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος για την εξέλιξη της τεχνικής γνώσης των 

«γεφυροποιών», έχουν θέση στην εργασία αυτή μερικά στοιχεία που αφορούν την 

εξέλιξη των στατικών γνώσεων για τις λίθινες τοξωτές κατασκευές. Το θέμα δεν 

αφορά βέβαια μόνο τις γέφυρες αλλά όλες τις τοξωτές κατασκευές δηλαδή ένα 

βασικό φορέα, μοναδικό στοιχείο γεφύρωσης σημαντικών ανοιγμάτων με λίθινο 

υλικό. 

Ασφαλώς οι γέφυρες, λόγω του μεγέθους των προς γεφύρωση ανοιγμάτων, των 

αυξημένων φορτίων καθώς και των συνθηκών θεμελίωσης, αποτελούν την πιο 

δύσκολη περίπτωση λίθινων τόξων. 

Κάθε προσπάθεια κατανόησης των κατασκευών αυτών θα πρέπει να βασίζεται 

στον τρόπο που οι κατασκευαστές τους τις είχαν συλλάβει και όχι στη σημερινή μας 

θεώρηση μέσω της θεωρίας της ελαστικότητας. Θα πρέπει ίσως να μάθουμε να 

διακρίνουμε μέσα στην τοξωτή κατασκευή μερικούς απλούς ιδεατούς μηχανισμούς 

(κατάλληλα διατεταγμένο σύστημα μοχλών ή σφηνών) που σκοπό είχαν να 

προβλέψουν την συμπεριφορά της κατασκευής και τον τρόπο αστοχίας για την 

συναγωγή κανόνων σχεδιασμού. Είναι γνωστό ότι μια στατική θεωρία των τόξων που 

να οδηγεί σε ποσοτικούς όρους δεν εμφανίστηκε μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα. Αλλά 

και αφού εμφανίστηκε παρέμεινε επί δεκαετίες υπόθεση λίγων επιστημόνων και η 

ενσωμάτωση των θεωριών αυτών στον εξοπλισμό του μηχανικού της πράξης 

χρειάστηκε πάνω από έναν αιώνα ακόμα. Είναι όμως επίσης γνωστό ότι βασικές 

πλευρές της στατικής συμπεριφοράς τους ήταν από πολύ παλιά γνωστές και 

καθοδηγούσαν την κατασκευαστική πρακτική. Για παράδειγμα στο έκτο από τα Δέκα 

Βιβλία της Αρχιτεκτονικής, ο Βιτρούβως μιλάει για την ώθηση που τα τόξα εξασκούν 

στους τοίχους και τα βάθρα τους. Η κατασκευαστική εμπειρία και η στατική διαίσθηση 

καλλιεργημένες μέσα από αιώνες τριβής με τα φυσικά υλικά και τη διαδικασία 

δοκιμής και ελέγχου των κατασκευών, οδήγησαν σε αξιοθαύμαστες κατασκευές πολύ 

πριν την εμφάνιση και συστηματοποίηση της επιστήμης της μηχανικής. 

Οι λεπτές ισορροπίες που πέτυχαν με τα οξυκόρυφα τόξα και τους θόλους με 

νευρώσεις, οι κατασκευαστές των γοτθικών ναών, δείχνουν μια αρκετά καλή γνώση 
                                            
(1) Χαντζηδάκης Α., “ Τα λίθινα γεφύρια του νομού Ρεθύμνου ”, Εκδ. ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης, 

Ρέθυμνο 1993, σελ. 350-362. 
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της στατικής λειτουργίας του τόξου. Σύμφωνα με τον Violet le Duc οι κατασκευαστές 

του Μεσαίωνα κατείχαν μια επεξεργασμένη θεωρία, αυτή που θέλει την μορφή του 

τόξου να πλησιάζει προς την μορφή της καμπύλης των πιέσεων. 

Σε αυτή την εποχή αποδίδεταικαι ο παρακάτω εμπειρικός τρόπος καθορισμού 

του πάχους των βάθρων ανάλογα με τη μορφή του τόξου. 

 

 
Εικ. 8.1.1 

 

 
Το ημικύκλιο ή το οξυκόρυφο τόξο χωρΙζεται σε τρία ίσα μέρη. Η τομή του 

ημικύκλιου ακτίνας DC με την κατακόρυφο ορίζει το πάχος του βάθρου. 

Η διαστασιολόγηση των τόξων με γεωμετρικές μεθόδους και κανόνες υπήρξε ο 

μόνος τρόπος που χρησιμοποιήθηκε μέχρι πρόσφατα. Η αντίληψη που κυριαρχούσε, 

που πρώτος αμφισβήτησε ο Γαλιλαίος, ότι κατασκευές γεωμετρικά όμοιες έχουν και 

τις ίδιες στατικές ιδιότητες έκανε τον Leon Batista Alberti να διαβεβαιώνει για την 

απόλυτη ασφάλεια του ημικυκλικού τόξου, και τους διάφορους θεωρητικούς της 

Αρχιτεκτονικής να καθορίζουν την μορφή του τόξου και τις αναλογίες των διαφόρων 

μελών της κατασκευής με καθαρά γεωμετρικό τρόπο, χρησιμοποιώντας κριτήρια 

αισθητικά, συμβολικά ή ρυθμολογικά από την κλασσική παράδοση. 

Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι η απουσία κάθε αναφοράς στη στατική και την 

αντοχή των κατασκευών αυτών. Εξαίρεση αποτελεί ο Leonardo Da Vinci - ανάμεσα 

στις σημειώσεις και τα σκίτσα του συναντά κανείς παρατηρήσεις και νύξεις που θα 

αναπτυχθούν αιώνες αργότερα. Φαίνεται πως προσπάθησε να υπολογίσει με 

πειραματικό τρόπο την ώθηση των τόξων, ενώ σαν κανόνα διαστασιολόγησης 

πρότεινε: το τόξο δεν θα καταρρεύσει αν η χορδή του εξωραχίου του μισού τόξου δεν 

αγγίζει τηνκαμπύλη του εσωραχίου. Τον κανόνα αυτό θα χρησιμοποιήσει τον 18ο   

αιώνα και ο Couplet. 

Τα πρώτα σοβαρά βήματα για τη δημιουργία μιας στατικής θεωρίας των τόξων 
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γίνονται από το Γάλλο αστρονόμο και μαθηματικό Philippe De la Hire με τις εργασίες 

του Trαire de Mccαnique (1695) και Sur Ια Construction des voCιtes dαns les cdifices 

(1712) . Ο De la Hire ήταν ο πρώτος, σε μια μακρά σειρά αρχιτεκτόνων -γεωμετρών, 

που προσπάθησε να εφαρμόσει τη θεωρία του Vangnοn για την ανάλυση των 

δυνάμεων στο πρόβλημα της αντοχής των τόξων. Πίστευε ότι παρ’ όλο που η 

γεωμετρία ήταν απαραίτητη σ’ ένα μηχανικό, η φύση συμπεριφέρεται με αρκετά 

περίπλοκο τρόπο για να υπακούσει σε αυστηρούς γεωμετρικούς κανόνες. 

Ο De la Hire αναλύει το τόξο σε στοιχειώδεις σφήνες τις οποίες θεωρεί σαν 

απολύτως στερεά σώματα και απολύτως λεία (αγνοεί την τριβή ανάμεσα τους). Το 

βασικό μειονέκτημα της προσέγγισης δεν είναι τόσο η παράβλεψη της 

παραμόρφωσης όσο η παράλειψη της τριβής. Η συνεισφορά του De la Hire είναι 

σημαντική αλλά η διαστασιολόγηση που συνεπάγεται οδηγεί σε διάφορα παράδοξα 

και έρχεται σε αντίφαση με τα πειραματικά δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά αποτελεί την 

αρχή για μια συστηματική προσέγγιση της στατικής των τόξων και θα δεσπόσει σε 

όλο τον 18ο αιώνα. 

Στο πρόβλημα του καθορισμού των διαστάσεων των βάθρων που 

πραγματεύεται στο δεύτερο έργο του, ο De la Hire εισάγει μια νέα οπτική για την 

ερμηνεία της συμπεριφοράς του τόξου. Πρόκειται για έναν υπολογισμό σε αστοχία 

από θραύση ο De la Hire καθορίζει ένα πιθανό μηχανισμό κατάρρευσης του τόξου σε 

τρία μέρη και προσπαθεί να εκφράσει την οριακή κατάσταση ισορροπίας. 

 

 
Εικ. 8.1.2  

 

 
Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα η συνεισφορά του Claude Antoine Couplet (1642-

1722) με τα δυο μνημόνια του στη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών: De Ια pousee des 

voutes (1731) και το δεύτερο μέρος της (1732). Εισάγει την έννοια της τριβής 

ανάμεσα στα μέλη του τόξου χωρίς όμως να δώσει ποσοτική εκτίμηση γι' αυτήν. 
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Ασχολείται επίσης με το πρόβλημα της στατικής των ξύλινων αφιδοτύπων. Καταλήγει 

σ’ ένα κανόνα διαστασιολόγησης που συναντήσαμε ήδη στον Leonardo da Vinci ότι 

δηλαδή επαρκής όρος για την ισορροπία μιας τοξωτής κατασκευής είναι η χορδή του 

μισού του εξωραχίου να μην τέμνει το εσωράχιο αλλά να βρίσκεται σε όλα τα σημεία 

της στο εσωτερικό του πάχους του τόξου. 

Ο Belidor στο έργο του Lα science des Ingenieurs dαns Ια conduite des trαvαux 

de fortificαtion et d'αrchitecture civile (1729) βασίζεται στη θεώρηση του De la Hire 

και δίνει απλοποιημένους τρόπους υπολογισμού του «μεγέθους των βάθρων για 

κάθε τύπο τόξου» απευθυνόμενος ακόμα και σ’ αυτούς «που δεν ξέρουν άλγεβρα» 

πιστός στον εκλαϊκευτικό και τεχνικό χαρακτήρα της  πραγματείας του. Για μικρά 

ανοίγματα ο Belidor συνιστά τον γραφικό κανόνα που αναφέραμε στην αρχή του 

κειμένου. 

 

 
Εικ. 8.1.3  

 

 
Το πρώτο βιβλίο περί γεφυρών, που απευθύνεται σε επαγγελματίες, Trαite des 

Ponts, γράφτηκε το 1727 από τον Η. Gautier, μηχανικό του Corps des Ponts et 

Chaussees. Στο πρώτο του μέρος ανέφερε έναν κατάλογο διάσημων γεφυρών και τα 

υποδείγματα των Alberti και Palladio, εξηγούσε τους διάφορους τεχνικούς όρους και 

τους κανόνες του «Σώματος των Μηχανικών». Είχε υποδείγματα προϋπολογισμού 

και τη μέθοδο του Vauban για τον υπολογισμό τοίχων αντιστήριξης. Παρ’ όλο που 

πίστευε στην εφαρμογή των μηχανικών μεθόδων έβρισκε τη θεωρία του De la Hire 

πολύπλοκη για τον μηχανικό της πράξης και σύστηνε γραφικές μεθόδους για τον 

υπολογισμό των βάθρων κλπ. 

Το 1734 ο Fierte Bouguer παρουσιάζει στην Ακαδημία το πρώτο μνημόνιο που 

ασχολείται με τους τρούλους. Το κύριο αποτέλεσμα της δουλειάς του Bouguer είναι 

ότι γενίκευσε στο χώρο μια ιδιότητα των τόξων ήδη γνωστή στους 

επιστημονικούςκύκλους. Το 1704 ο Giacomo ΒernοulΙi είχε αποδείξει ότι ένα τόξο με 

μορφή σχοινοειδούς ή αλυσοειδούς καμπύλης ανεστραμμένο αντέχει το ίδιο βάρος 
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του όποιο και αν είναι το πάχος του. Ήταν λογικό να υποθέσει κανείς ότι αυτή η 

ιδιότητα θα ίσχυε και για τρούλους που προκύπτουν από την περιστροφή περί 

κατακόρυφο άξονα μιας κατάλληλα διατεταγμένης καμπύλης. Η μορφή του τρούλου 

που συνιστά ο Bouguer είναι εκείνη ενός ομογενούς πανιού που κρέμεται από ένα 

οριζόντιο κύκλο. Αναζητεί και εκφράζει αναλυτικά την ιδανική καμπύλη γιατην 

δημιουργία θόλου εκ περιστροφής και αποδεικνύει ότι κάθε άλλη καμπύλη, που 

ξεκινώντας απότην ίδια κατακόρυφο απομακρύνεται περισσότερο από τον άξονα 

έχοντας κατά συνέπεια λιγότερο κοίλη μορφή, μπορεί να δώσει εκ περιστροφής την 

επιφάνεια ενός επίσης ισορροπημένου θόλου. 

Μετά το 1770 η θεωρία για τα τόξα και τους θόλους παίρνει ένα χαρακτήρα 

περισσότερο ακαδημαίκό, γίνεται αντικείμενο μελέτης επιφανών μαθηματικών που 

συχνά φαίνονται να διασκεδάζουν, επιδεικνύοντας ατελείωτους αλγόριθμους και 

περίπλοκες υποθέσεις όπως το έργο του Bossut στη Γαλλία και στη συνέχεια του 

Mascheroni και του Salimbeni στην Ιταλία. Το κατασκευαστικό πρόβλημα και η 

ανάγκη πρακτικής εφαρμογής ξεχνιούνται για χάρη της λεπτόλογης αναλυτικής 

επεξεργασίας που εξαφανίζει το θέμα των τόξων και των θόλων αντικαθιστώντας το 

από το πρόβλημα των ελαστικών καμπυλών και των αντίστοιχων διαφορικών 

εξισώσεων. 

Σοβαρό βήμα στην κατανόηση της λειτουργίας των τόξων αποτελεί η εργασία του 

Charles Coulomb, Essαi sur une αpplicαtion de mαximis et mznimis αquelques 

problemes de stαtique, relαtifs α Ι' Architecture, που παρουσιάστηκε στην Βασιλική 

Ακαδημία Επιστημών το 1773. Σε αυτήν ο Coulomb, αφού εξετάζει τα τόξα των 

οποίων οι αρμοί δεν έχουν τριβή και συνοχή, προχωρεί στην εξέταση της 

«ισορροπίας των τόξων με συνυπολογισμό της τριβής και της συνοχής». Ο Coulomb 

όχι μόνο εμπλουτίζει το υπολογιστικό μοντέλο με παραμέτρους που προσεγγίζουν 

καλύτερα την φυσική και πειραματική πραγματικότητα, αλλά αλλάζει και το 

αντικείμενο της έρευνας: από την αναζήτηση της ιδεώδους καμπύλης σχεδιασμού 

στον προσδιορισμό των δυνάμεων που επενεργούν σε μια δεδομένη μορφή τόξου. 

Για την έρευνά του ο Coulomb θεωρεί τέσσερις οριακές καταστάσεις θραύσης για 

τις οποίες συντάσσει εξισώσεις (δύο ολίσθησης των λίθων κατά μήκος του αρμού και 

δύο περιστροφής περί σημείου του εσωραχίου και του εξωραχίου). Η θέση της 

θραύσης γίνεται πρόβλημα αναζήτησης μεγίστων και ελαχίστων των εξισώσεων στις 

οποίες καταλήγει για τις οποίες συνιστά επίλυση με διαδοχικές δοκιμές. Η όλη 

ανάλυση καταρρίπτει την αντίληψη ότι η θραύση θα συμβεί σε αρμό με κλίση 45° και 

χωρίς να το θεμελιώνει αναλυτικά καταλήγει ότι η θραύση ενός τόξου σε τέσσερα 

μέρη είναι πιθανότερη από ότι σε τρία μέρη σύμφωνα με την θεώρηση του De La 

Hire. 
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Η παρατήρηση αυτή ώθησε τον Mascheroni να εγκαταλείψει την θεώρηση του 

τόξου σαν σφήνας που ωθεί τα αντερείσματα της και να διατυπώσει αναλυτικές 

σχέσεις για τον κινηματικό μηχανισμό κατάρρευσης που αντιπροσωπεύει το 

παρακάτω σχήμα: 

 

 
Εικ. 8.1.4  

 

 
Τα πειραματικά δεδομένα του Danisy στην Ακαδημία του Montpellier είχαν 

καταδείξει ήδη από το1732 πόσο προβληματική ήταν η υπόθεση της θραύσης του 

τόξου σε τρία μέρη σύμφωνα με την θεώρηση της σφήνας. Ωστόσο εξακολουθεί να 

χρησιμοποιείται από τους μεγάλους μηχανικούς της εποχής όπως ο Peaonet και ο 

Chezy οι οποίοι όμως διορθώνουν την πιθανή θέση θραύσης από τις 45° στις 60° . 

Οι εργασίες του Gauthey πάνω στις βλάβες που παρουσίασε ο θόλος του Πάνθεον 

στο Παρίσι (1800) και οι παρατηρήσεις του Αρχιμηχανικού της «Ponts et 

Chaussees» Boistard θα εδραιώσουν την αντίληψη της θραύσης των τόξων από 

περιστροφή σε τέσσερα μέρη. 

Ο μεγαλύτερος γεφυροποιός του τέλους του 18ου αιώνα ήταν ασφαλώς ο Jean 

Rodolphe Peaonet. Ιδρυτής της Ecole des Ponts et Chaussees, κατασκεύασε 

αρκετές γέφυρες στο Παρίσι με πιο διάσημη την γέφυρα του Neuilly. Το 1782 τύπωσε 

το Description des Projects, όπου ανέλυε μερικά από τα έργα του. Περιέγραψε με 

μεγάλη λεπτομέρεια και με ακριβή σχέδια την κατασκευή της γέφυρας του Neuilly. Ο 

Peaonet βασιζόταν βασικά στην εμπειρία την οποία θεωρούσε πιο αξιόπιστη από την 

γεωμετρία και έδινε μεγάλη σημασία στην συστηματοποίηση της κατασκευής. Το 

βιβλίο του δεν είναι μια αναλυτική πραγματεία για την κατασκευή των γεφυρών αλλά 

περισσότερο μια προσπάθεια διδασκαλίας μέσα από παραδείγματα. Δεν αγνοούσε 
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τα μηχανικά προβλήματα αλλά η προτίμηση του στα χαμηλά τόξα, με δεδομένες τις 

μεγαλύτερες ωθήσεις που εξασκούν στα βάθρα, και η μείωση του πάχους των 

μεσόβαθρων από το ένα πέμπτο του ανοίγματος στο ένα ένατο περίπου φαίνεται να 

βασίζονται σε εμπειρικές και όχι αναλυτικές σχέσεις. 

Την έρευνα του Coulomb συνεχίζει ο στρατιωτικός μηχανικός Audoy και 

προσπαθεί να δώσει αναλυτικά σχέσεις εύχρηστες για τους αξιωματικούς του 

μηχανικού και του πυροβολικού της Metz (1820). Προσπαθεί να προσδιορίσει τις 

θέσεις θραύσης που αντιστοιχούν στο μέγιστο της οριζόντιας ώθησης στην κλείδα, 

στην οριακή κατάσταση ισορροπίας από κύλιση ή περιστροφή. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείτω και η έρευνα των Lame και Clapeyron που 

πραγματοποιήθηκε στη Ρωσία το 1823 με την ευκαιρία της ανακατασκευής της 

εκκλησίας του Αγίου Ισαάκ στην Πετρούπολη. Το μοντέλο που μελετούν είναι η 

θραύση των κυλινδρικών θόλων σε τέσσερα μέρη μόνο από περιστροφή χωρίς 

ολίσθηση και προσδιορίζουν τις θέσεις θραύσης και την μέγιστη ώθηση με 

αποτελέσματα ανάλογα του Audoy. Καταλήγουν στην παρακάτω πρόταση - θεώρημα 

για την οποία δίνουν και μια μέθοδο γραφικής κατασκευής: Το σημείο θραύσης στο 

εσωράχιο θα είναι τέτοιο ώστε η εφαπτόμενη του θα συναντά την οριζόντια που 

περνά από την κορυφή του εξωραχίου πάνω στην κατακόρυφο που άγεται από το 

κέντρο βάρους του ανωτέρου τμήματος ημιτόξου που ορίζει το σημείο θραύσης. 

 

 
Εικ. 8.1.5  

 

 
Τη θεώρηση αυτή επέκτειναν και στους τρούλους υποθέτοντας τον χωρισμό τους 

με κάθετους μεσημβρινούς και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «σε ομοίους θόλους η 

θέση των σημείων θραύσης δεν εξαρτάτω από τις απόλυτες διαστάσεις αλλά είναι 

συνάρτηση μόνο του λόγου μεταξύ του εσωραχίου και του εξωραχίου, πράγμα που 

βοήθησε στην πινακοποίηση των επιλύσεων. 
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Ο Emiland Marie Gauthey, αρχιτέκτονας και επιθεωρητής του Σώματος Ponts et 

Chaussees ήταν θείος και δάσκαλος του Navier. Το βασικό του έργο Trαite de Ια 

Construction des Ponts, συμπληρώθηκε και εκδόθηκε από τον Navier από το 1809 

ως το 1813. 

Στην πραγματεία του αυτή ο Cauthey κριτικάροντας τους προηγούμενους 

συγγραφείς (Perronet) ότι έδωσαν απλά παραδείγματα κατασκευών, προσπάθησε 

να δώσει τις γενικές αρχές του σχεδιασμούτων γεφυρών. Πίστευε ότι τίποτα σε μια 

γέφυρα δεν θα έπρεπε να είνω αυθαίρετο, συμβολικό και έξω από την μαθηματική 

ανάλυση. Όλοι οι παράγοντες που καθορίζουν τον σχεδιασμό μιας γέφυρας πρέπει 

να υπόκειντω σε μαθηματικούς κανόνες. Σύμφωνα με την ανάλυση του πέντε βασικοί 

παράγοντες έπρεπε να λαμβάνοντω υπόψη: 

a) η εκλογή της θέσης 

b) η παροχή του ποταμού 

c) η μορφή των τόξων 

d) οι διαστάσεις των τόξων και 

e) το πλάτος της γέφυρας. 

 Όλοι αυτοί η παράγοντες ήταν οι μεταβλητές που έπρεπε να συντεθούν κατά 

ορθολογικό τρόπο στα πλαίσια ενός μαθηματικού τύπου για να επιτευχθεί το 

βέλτιστο αποτέλεσμα. Στο πρόβλημα του καθορισμού των διαστάσεων των βάθρων 

ο Cauthey υιοθέτησε την λύση του Coulomb που λάμβανε υπόψη του την τριβή για 

τον υπολογισμό της ώθησης και έδωσε μαθηματικούς τύπους που 

ποσοστικοποιύσαν κάθε πλευρά της κατασκευής, απoκλείοντας έτσι κάθε 

υποκειμενισμό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Τον 19ο αιώνα έχουμε μια σταδιακή στροφή στον τρόπο αντιμετώπισης του 

θέματος σαν συνέπεια της ανάπτυξης της επιστήμης της μηχανικής και ιδιαίτερα της 

θεωρίας της ελαστικότητας. Το θεωρητικό μοντέλο του συστήματος των στερεών κω 

απαραμόρφωτων μελών του τόξου εγκαταλείπεται σιγά σιγά, έχοντας δώσει ό,τι 

μπορούσε στην περιγραφή του φαινομένου, και αντικαθίσταται από την θεωρία της 

ελαστικής ράβδου με καμπύλο άξονα και τη θεωρία των κελυφών και των 

μεμβρανών. 

Η ασάφεια που διακρίνει τις θεωρίες που αναφέραμε παραπάνω είναι σήμερα 

προφανής αν σκεφτούμε το μοντέλο του αμφίπακτου ελαστικού τόξου που σαν 

υπερστατικός φορέας δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί με μόνες τις βασικές εξισώσεις 

ισορροπίας της στατικής. Έτσι είναι φυσικό που οι προηγούμενες θεωρίες δεν 
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μπόρεσαν να προσδιορίσουν με σαφή τρόπο ούτε τον ακριβή μηχανισμό θραύσης -

τις θέσεις που αυτή θα συμβεί για δεδομένη φόρτιση- ούτε την ακριβή θέση 

εφαρμογής της ώθησης στην κλείδα του τόξου. 

Ο Luis Navier ασχολήθηκε σε αρκετές του εργασίες με την στατική του τόξου. 

Τόσο στις σημειώσεις πάνω στο Science des Ingenieurs του Belidor, όσο και στα 

σχόλια του στο Trαite de Ια construction des ponts, του Gauthey, όσο τέλος και στις 

δικές του παραδόσεις στην Ecole des Ponts et Chaussees που εκδόθηκαν το 1826 

με τον τίτλο Resume des lerons. sur Ι 'αpplicαtion de Ια mecαnique. Σ’ αυτές ο Νavier 

εισάγει την έννοια της τάσης που κατανέμεται σε κάθε σημείο μιας διατομής. Παίρνει 

υπόψη του τη θλιπτική αντοχή του υλικού και θεωρεί οριακή κατάστασητην ανάπτυξη 

των οριακών τάσεων που μπορεί να φέρει το υλικό, άρα, θεωρεί στις κρίσιμες 

διατομές τριγωνική κατανομή των θλιπτικών τάσεων. Με τον τρόπο αυτό και 

αγνοώντας τις διατμητικές τάσεις και την παραμόρφωση υπολογίζει την οριζόντια 

ώθηση που αναπτύσσεται στην κλείδα του τόξου ελαφρά μεγαλύτερη από αυτήν που 

προκύπτει από την θεώρηση της ισορροπίας του απολύτως στερεού και άπεφης 

αντοχής σώματος. 

Μερικά χρόνια μετά, το 1831, εμφανίζεται το έργο του F. J. Gerstner, Hαndbuch 

der Mechαnik, όπου εισάγονται για πρώτη φορά δυο έννοιες που στην συνέχεια θα 

χρησιμοποιηθούν αρκετά συχνά στην μελέτη του τόξου: η καμπύλη της αντοχής και η 

καμπύλη των πιέσεων. Η πρώτη είναι το πολύγωνοπου ενώνει τα σημεία εφαρμογής 

της πίεσης στις διάφορες διατομές του τόξου που με πολλαπλασιασμό των τομών 

μεταπίπτει σε καμπύλη. Η δεύτερη είναι η καμπύλη που εφάπτεται στις γραμμές 

επενέργειας των δυνάμεων αυτών. 

 

 
Εικ. 8.1.6  

 



 76 

Για να υπάρχει ισορροπία θα πρέπει η καμπύλη της αντοχής να περνά από το 

εσωτερικό του τόξου. αν τέμνει το εξωράχιο κάτω από μια ορισμένη γωνία η θραύση 

επίκειται στην αντίστοιχη θέση, αν αντιθετα εφάπτεται σε ένα από τα όρια η 

περιστροφή των μελών του τόξου επίκειται και αντιστοιχεί σε μια κατάσταση 

ισορροπίας του μόνο άπεφης αντοχής υλικό θα μπορούσε να φέρει. Από την άλλη 

μεριά η γωνία με την οποία η καμπύλη των πιέσεων τέμνει τους αρμούς θα πρέπει 

να συσχετισθεί με την γωνία τριβής: αν απέχει πολύ από την ορθή τότε είναι πιθανή 

η ολίσθηση. 

Ο Gerstner αντιλαμβάνεται ότι είναι δυνατόν να χαραχθούν άπειρες καμπύλες 

πιέσεως από διάφορα σημεία της κλείδας που να είναι εφαπτόμενες σε διάφορα 

σημεία του περιγράμματος και να ικανοποιούν κατά συνέπεια τις συνθήκες 

ισορροπίας. Το πρόβλημα είναι βέβαια ποια από όλες είναι η πραγματική. Στο 

ερώτημα αυτό ο Gerstner δεν απαντά σωστά εξαίτιας του υπερστατικού χαρακτήρα 

του προβλήματος. Η ασάφεια που απορρέει από την υπερστατικότητα του 

προβλήματος αποτέλεσε ένα παράδοξο για τους μηχανικούς της εποχής που δεν 

μπορούσαν να δεχθούν ότι στην περίπτωση ενός στερεού συστήματος παύει να 

ισχύει η βασική αρχή της φυσικής για την αμφίδρομη σχέση μεταξύ αιτιών και 

αποτελέσματος. Έτσι προσπάθησαν να βρουν άλλο ένα στατικό κριτήριο για να 

άρουν την αβεβαιότητα. Στην αρχή η προσπάθεια στράφηκε στην αναζήτηση 

κάποιου στατικού κριτηρίου μεγίστων και ελαχίστων που, αν και σε λάθος 

κατεύθυνση, οδήγησε μετά από πολλές προσπάθειες στην εισαγωγή των 

ενεργειακών κριτηρίων, με το κριτήριο της ελάχιστης δυνατής ελαστικής ενέργειας 

που οφείλεται στον Federico Menabrea (1858). 

Στο πρόβλημα του τόξου ήταν ο Η. Moseley αυτός που προσπάθησε να βρει μια 

λύση βασισμένη πάνω στη θεωρΙα των μεγίστων και ελαχίστων. Το 1839 

υποστηρίζει ότι απ’ όλες τις δυνατές καμπύλες αντοχής που μπορούν να χαραχθούν 

από ένα σημείο της διατομής στη θέση της κλείδας, η πραγματική περνά από το 

εξωράχιο της διατομής της κλείδας και είναι εφαπτόμενη στο εσωράχιο κάνοντας 

ελάχιστη την τιμή της οριζόντιας ώθησης. 

Στην κατεύθυνση του Moseley και των παρατηρήσεων του Navier κινείται και η 

εργασία του Ε. Mery, Sur Ι' equilibre des voUtes en berceαu, (1840) όπου δίνει μια 

πρακτική μέθοδο που χρησιμοποιείται ακόμα για μικρά τόξα. Η ώθηση κατά τον Mery 

υπολογΙζεται με την παραδοχή ότι δεν θα αναπτυχθούν τάσεις ελκυσμού σε καμία 

διατομή του τόξου. Αυτό σημαίνει ότι η καμπύλη της αντοχής, που ονομάζεται πια 

από τον Mery καμπύλη των πιέσεων θα πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό της πε-

ριοχής που ορίζουν οι καμπύλες που ενώνουν τα διαδοχικά σημεία που τριχοτομούν 

τις διατομές (αυτό που σήμερα ονομάζουμε πυρήνα της διατομής). Απ’ όλες τις 
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καμπύλες πιέσεως που βρίσκονται στο «μεσαίο τρίτο» ο Mery συστήνει να υιοθετηθεί 

αυτή που περνά από το έξω όριο της διατομής στην κλείδα και το έσω όριο της 

διατομής θραύσης που για κυκλικό τόξο ο Mery την ορίζει στις 60° από την κλείδα. 

 

 
Εικ. 8.1.7  

 

 
Έτσι η καμπύλη των πιέσεων είναι ορισμένη, σύμφωνα με τις αρχές της 

«Γραφοστατικής». Αρκεί να χαραχθεί η σχοινοκαμπύλη των δυνάμεων που είναι 

εφαρμοσμένες στο τόξο, η οποία να περνά από τρία γνωστά σημεία. 

Στο σημείο αυτό εξαντλείται η σύντομη αυτή ανασκόπηση μια που στο δεύτερο 

μισό του 1800 μπαίνουν σε εφαρμογή σύγχρονες θεωρίες της στατικής. Το 1864 

κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος της Grαphishe sfαfik του Κ. Culmann που δίνει σαφή 

γραφική λύση σε αρκετά προβλήματα ανάλυσης φορέων. Μα κυρίως έχουμε την 

ανάπτυξη ης θεωρίας της ελαστικότητας που θα επιλύσει και την περίπτωση του 

τόξου σαν μια απλή εφαρμογή της ελαστικής δοκού με καμπύλο άξονα. Η 

δικαιολογημένη αντίρρηση που μπορεί να έχει κανείς, αν στην περίπτωση των 

λιθινων τόξων η εξομοίωση με την καμπύλη ελαστική δοκό είναι επιτρεπτή, δεν 

θεμελιώνεται από πολλαπλά πειράματα (Winkler 1858, Perrodil 1882, Αυστριακοί 

Μηχανικοί 1895,1901) που αποδεικνύουν ότι η θεωρία της ελαστικής δοκού δίνει 

αρκετά ακριβή αποτελέσματα και στην περίπτωση των λίθινων τόξων. 
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8.2.  Επενεργούσες Δυνάμεις των γεφυριών (1) 

-  Μόνιμα φορτία : βάρος οδοστρώματος − καταστρώματος − τόξου   

- Λοιπά φορτία : πίεση νερού − ώθηση γαιών – ανεμοπίεση −  τάσεις από 

θερμοκρασία −  τάσεις εκ καθιζήσεως βάθρων 

 

 

8.3.  Είδη καταπονίσεων και αποτελέσματα τους στην κατασκευή (2) 

Οι πέντε βασικοί τύποι δράσεων των δυνάμεων στο εσωτερικό μιας κατασκευής 

αποκαλούνται εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη, στρέψη και διάτμηση. Μια κατασκευή 

πρέπει να έχει την ικανότητα να αντιστέκεται σε όλες αυτές τις δράσεις. Η ικανότητα 

αυτή εξαρτάται από την γεωμετρία της κατασκευής, την αντοχή και τις σχετικές 

ακαμψίες των μεμονωμένων στοιχείων και των κόμβων σύνδεση τους (εικ. 8.3.1).  

 

 
Εικ. 8.3.1  Οι πέντε βασικοί τύποι δράσεων σε μια κατασκευή. 

(Μαντάς Σπύρος,  “ Το γεφύρι και ο ηπειρώτης “, Εκδ. Τεχνικές Εκδόσεις,   
Αθήνα 1987, σελ. 175). 

 

Αν η κατασκευή επιτρέπει μόνον ένα τρόπο ισορροπίας των δυνάμεων λέγεται 

στατικά ορισμένη, ενώ όταν περισσότεροι από ένα τρόπο είναι δυνατοί τότε η 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 43. 
(2) Μαντάς Σπύρος, “ Το γεφύρι και ο ηπειρώτης “, Εκδ. Τεχνικές Εκδόσεις, Αθήνα 1987, σελ. 176. 
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κατασκευή λέγεται στατικά αόριστη και τα φορτία θα ακολούθήσουν τη διαδρομή των 

περισσότερων άκαμπτων οδών και θα αποφύγουν τα ασθενέστερα τμήματα. 

Οι παλιότερες κατασκευές έτειναν να είναι ογκώδεις και στατικά αόριστες, αφού 

κατασκευάζονταν από σχετικώς ασθενή υλικά, όπως η πέτρα. Μια στατικά αόριστη 

κατασκευή έχει τη δυνατότητα πολλών ανακατανομών μέσα στο σχήμα της και 

μπορεί να απορροφήσει νέες φορτίσεις, μετατοπίσεις και παραφορφώσεις. Κάθε 

σχήμα έχει τους δικούς του χαρακτηριστικούς περιορισμούς και συμπεριφορά. 

 

 
8.4.  Τόξωτές Διαμόρφωσεις  

Αν θεωρήσουμε ένα καλώδιο που υπόκειται σε ομοιόμορφη κατανεμημένη 

φόρτιση, και το βάρος του καλωδίου είναι μικρό συγκρινόμενο με το εξωτερικό 

φορτίο, το καλώδιο θα αποκτήσει παραβολική μορφή. Η κατασκευή αυτή είναι 

εφελκυόμενη. Αν το τόξο αναστραφεί, τότε υπόκειται σε θλίψη αντί για εφελκυσμό, 

οπότε καταρέει (εικ. 8.4.1). Όμως, εάν η αλυσίδα αντικατασταθείαπό ένα υλικό 

τέτοιων χαρακτηριστικών ώστε η θλίψη να παραληφθεί χωρίς λυγισμό, τότε 

προκύπτει το τόξο. Το τόξο υπόκειται σε καθαρή θλίψη όταν φορτίζεται ομοόμορφα, 

εάν η μορφή του είναι παραβολική. Επομένως, το ιδανικό σχήμα του τόξου 

υποκειμένου σε ομοιόμορφα κατανενημένη φόρτιση είναι η παραβολή. Επειδή 

συνήθως το φορτίο δεν είναι ακριβώς ομοιόμορφα κατανεμημένο, εκτός από την 

καθαρή θλίψη εισάγεται και κάποια κάμψη (εικ. 8.4.2). Αυτό συνεπάγεται η γραμμή 

δράσης της θλιπτικής δύναμης που δρα στη διατομή – και η οποία λέγεται ώθηση – 

θα ανέβει. Το σχήμα του τόξου επιλέγεται ώστε το «ανέβασμα» της γραμμής να 

κρατηθεί στο ελάχιστο και επομένως δεν θα αναπτυχθεί εφελκυσμός. 

 

 
Εικ. 8.4.1  Αν το τόξο αναστραφεί, τότε υπόκειται σε θλίψη αντί για 

εφελκυσμό, οπότε καταρρέει.  

(Μαντάς Σπύρος,  “ Το γεφύρι και ο ηπειρώτης “, Εκδ. Τεχνικές Εκδόσεις, 
Αθήνα 1987, σελ. 176). 
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Εικ. 8.4.2  

(Μαντάς Σπύρος,  “ Το γεφύρι και ο ηπειρώτης “, Εκδ. Τεχνικές Εκδόσεις, 
Αθήνα 1987, σελ. 177). 

 

 

8.4.1. Συμπεράσματα για την ευστάθεια του τόξου 

Α)(1) Η ακριβής εκτίμηση της αντοχής των πέτρινων τόξων αποτελεί ένα από τα 

δυσκολότερα προβλήματα του μηχανικού. Μαθηματικοί υπολογισμοί της αντοχής 

σπάνια μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά, αν δεν συνοδεύονται από δοκιμές 

σε φυσική κλίμακα. Υπάρχουν πάντα μερικοί πρακτικοί κανόνες για την εκτίμηση της 

αντοχής ενός τόξου με την παρατήρηση: τα παραβολικά τόξα είναι ισχυρότερα από 

τα επίπεδα ελλειπτικά.  

q Τα τόξα με αρκετά μεγάλο ύψος είναι ισχυρότερα από τα επίπεδα και προκαλούν 

μικρότερη οριζόντια ώθηση στις στηρίξεις.  

q Αντίθετα ένα τόξο θεωρείται μη ανθεκτικό, εάν το ύψος του είναι μικρότερο του 

ενός τετάρτου του ανοίγματος.  

q Το ύψος των λίθων του τόξου επηρεάζει επίσης πολύ την αντοχή: όσο 

μεγαλύτερο το ύψος τόσο ισχυρότερο το τόξο, αφού έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερος 

αριθμός εναλλακτικών γραμμών δράσης της θλιπτικής δύναμης για να 

ανταποκριθούν στις διαφορετικές φορτίσεις.  

q Οι τοξωτές κατασκευές μπορούν να απορροφήσουν θερμικές κινήσεις και 

πλεονάζοντα φορτία με το σχηματισμό τοπικών ρηγματώσεων στα τόξα, οι 

                                            
(1) Μαντάς Σπύρος, “ Το γεφύρι και ο ηπειρώτης “, Εκδ. Τεχνικές Εκδόσεις, Αθήνα 1987, σελ. 176. 
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οποίες δρουν σαν αρθρώσεις. Τρεις τέτοιες αρθρώσεις επιτρέπονται θεωρητικά 

(εικ. 8.4.1.1) 

 

 
Εικ. 8.4.1.1  α) Ρηγματωμένο τόξο με σταθερές στηρίξεις και δύο 

αρθρώσεις στα τέταρτα του μήκους. 
β) Παραμορφωμένο τόξο με τρεις ρηγματώσεις και μια 

υποχώρουσα στήριξη.  

(Μαντάς Σπύρος,  “ Το γεφύρι και ο ηπειρώτης “, Εκδ. Τεχνικές Εκδόσεις, 
Αθήνα 1987, σελ. 177). 

 
 

Β)(1) Επίσης : 

q Η διαμόρφωση των τόξων πρέπει να είναι τέτοια ώστε, η μέση του γραμμή να 

συμπίπτει με τη γραμμή πιέσεων με φόρτιση του ίδιου βάρους. 

q Το πάχος αυξανόμενο αυξάνει την αντοχή του τόξου. 

q Η αύξηση του πάχους του τόξου από την κλείδα προς τις γενέσεις, αυξάνει την 

αντοχή του τόξου. 

q Οι καμπύλες των πιέσεων του τόξου πρέπει να παραμένουν μέσα στον πυρήνα 

της διατομής του. 

q Οι πιέσεις πάνω στους αρμούς, πρέπει να σχηματίζουν με την κάθετο επ' αυτών, 

γωνία μικρότερη των 220. 

q Η καμπύλη των πιέσεων του βάθρου χαρασσόμενη μέχρι του θεμελίου, πρέπει 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 42. 
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να παραμένει μέσα στον πυρήνα του ακρόβαθρου. 

q Η ακριβής εκτίμηση της αντοχής των πέτρινων τόξων, είναι δυσχερέστατη. 

q Η ασφάλεια του τόξου εξαρτάται από το έδαφος όπου θεμελιώνονται τα βάθρα. 

q Το αμφίπακτο τόξο είναι τρεις φορές στατικώς αόριστο. Τα μικρά τόξα (μέχρι 8 μ. 

άνοιγμα) θεωρούνται τριαρθωτά τόξα με αρθρώσεις το μέσο της κλειδός και τα 

μέσα των αρμών διαρρήξεως. 

 

 
Εικ. 8.4.1.2  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 42) 

 

 

8.5.  Αντοχές Λιθοδομών - Παθολογία 

 

8.5.1. Αντοχές Λιθοδομών (1) 

Οι επιτρεπόμενες τάσεις της τοιχοποιίας εξαρτούνται από την αντοχή της Μ 28, η 

οποία είναι η αντοχή κύβου από τοιχοποιία κατασκευασμένου με το ίδιο είδος λίθων 

και το ίδιο κονίαμα, όπως του έργου, ύστερα από σκλήρυνση 28 ημερών. 

Η Μ 28 πρέπει να είναι τουλάχιστον : 

Ø Τοιχοποιια από ξεστούς λίθους 200 Kgr/cm2 

Ø Κοινή λιθοδομή από πλακοειδείς λίθους 125 Kgr/cm2 

Τα είδη της τοιχοποιίας που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή γεφυριών 

είναι (εικ. 8.5.1.1) : 

· Λαξευτή λιθοδομή (συνήθως κλείδα, κορωνίς και σπάνια τόξο). 

· Ξεστή λιθοδομή (συνήθως το τόξο αλλά και άλλα στοιχεια). 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 38. 
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· Ισόδομη λιθοδομή (συνήθως τόξο). 

· Λιθοδομή εκ πλακοειδών λίθων (συνήθως γενέσεις τόξου αλλά και 

· αλλού). 

· Λιθοδομή από λίθους με έδραση (συνήθως τα τύμπανα). 

· Λιθοδομή τύπου μωσαϊκού (συνήθως τα τύμπανα). 

· Λιθοδομή από αργούς λίθους (συνήθως τα τύμπανα). 

 

 
Εικ. 8.5.1.1  Είδη λιθοδομών  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 36) 

 
 
8.5.1.1. Συμπεράσματα για τις αντοχές των λιθοδομών 

Ø Η αντοχή της λιθοδομής με καλό κονίαμα και έντεχνο σύνδεσμο των λίθων 

μεταξύ τους, εξαρτάται, κυρίως, από την αντοχή των λίθων και όχι του 

κονιάματος. 

Ø Μία μέτρια λιθοδομή θλιβόμενη υπερέχει σε αντοχή από ένα καλό άοπλο 

σκυρόδεμα. 

Ø Με καλό κονίαμα και καλό σύνδεσμο λίθων, μπορεί η αντοχή του πρίσματος της 

λιθοδομής να φθάσει τα 2/3 της αντοχής του πετρώματος σε θλίψη. 

Ø Υπερβολικά λεπτοί ή παχείς αρμοί επενεργούν δυσμενώς. 

Ø Η συμπίεση του κονιάματος των αρμών βελτιώνει την αντοχή των λίθων. Η 

τραχύτητα των επιφανειών των αρμών βελτιώνει το σύνδεσμο κονιάματος - 

λίθων. 
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8.5.2. Παθολογία 

Οι λιθοδομές που αποτελούν τα πέτρινα γεφύρια εκτός από τις ιδιότητες που θα 

πρέπει να έχουν στις καταπονήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν και τα φυσικά 

φαινόμενα που αντικρίζουν στην ύπαιθρο εκεί που βρίσκεται το γεφύρι. Πιο 

σημαντικά είναι η υγρασία και η θερμοκρασία. Αρχικά η θερμοκρασία δεν αποτελεί 

σημαντικό εμπόδιο αφού η πέτρα ως υλικό δεν εξαναγκάζει τις πέτρες σε συστολές 

και διαστολές που θα επηρέαζαν την στατικότητα του γεφυριού. Αντίθετα όμως η 

υγρασία επεμβαίνει ζωτικά στο γεφύρι όχι τόσο στο κομμάτι του γεφυριού που 

βρίσκεται εκτός της κοίτης του ποταμού λόγω των μονωτικών ιδιοτήτων του 

κονιάματος όσο εντός της κοίτης. Ο λόγος είναι ότι λόγω της ορμής των ποταμών 

που υπολογίζεται σε πολλά κυβικά νερό το δευτερόλεπτο το κονίαμα των υπόγειων 

βάθρων σιγά σιγά κατάτρώγεται αφήνοντας τις πέτρες απροστάτευτες που με την 

σειρά τους διασκορπίζονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την κρισιμότητα της στατικής 

λειτουργίας του γεφυριού που απειλεί τα πέτρινα μνημεία μας.   

 

 

8.6.  Η αισθητική των γεφυριών (1) 

Τα ελληνικά γεφύρια με κύριο εκπρόσωπό τους τα ηπειρώτικα, είναι απλά και 

απέριττα, χωρίς να έχουν ίχνος διακόσμησης. Παρατηρώντας τα ηπειρώτικα γεφύρια, 

αισθάνεται κανείς ότι αποτελούν προέκταση και συμπλήρωση της φύσης. Οι 

μάστορες που τα έκτισαν ακολουθούσαν την τεχνική που τους επέβαλλε η πέτρα και 

το σχήμα και η μορφή ερχόταν σαν φυσική συνέπεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 43. 
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9. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
 

 

9.1.  Φυλάκιο 
Με το χτίσιμο ενός γεφυριού, το μέρος εκείνο αποκτούσε στρατηγική σημασία. 

Ήταν πλέον ένα σημείο, που από ’κει περνούσαν τα κοπάδια των ζώων, οι 

κυρατζήδες (αγωγιάτες) που μετέφεραν τις πραμάτειες, αλλά και ένοπλοι ή άοπλοι 

άνθρωποι. Μετά το χτίσιμο, λοιπόν, ενός γεφυριού, έχτιζαν μερικές φορές κι ένα 

στρατιωτικό  φυλάκιo ή κάποιο μεγαλύτερο φρουριακό κτίριο, όπου εκεί εγκαθίστατο 

μόνιμα στρατιωτικό τμήμα ή τελωνειακή υπηρεσία ή συνδυασμός και των δύο. Αυτό 

συνέβαινε, κατά κανόνα, όταν το γεφύρι ευρίσκονταν σε συνοριακό σημείο (γεφύρι 

της Άρτας κατά τα χρόνια που τα σύνορα ήταν στον Άραχθο) (1).  

Και βέβαια, δεν ήταν λίγα τα περιστατικά με ενέδρες, περιορισμένες ή 

γενικευμένες συμπλοκές, ληστείες ή και απαγωγές ακόμη, που συνέβαιναν πάνω ή 

πλάι από ένα γεφύρι (2).  

Ας θυμηθούμε τις μάχες με τους τουρκαρβανίτες στο γεφύρι της «Μπάμπας» το 

1808, στο γεφύρι της «Πύρρας» το 1823, στο γεφύρι του «Ψείρα» το 1878, στο 

γεφύρι της «Σαρακίνας» το 1878 (3).  

 

 
Εικ. 9.1.1  Και από τις δύο πλευρές της γέφυρας στο Ασμάκι Λάρισας διακρίνονται τα 

φυλάκια για την προστασία του περάσματος. 
                                            
(1)  Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 26. 
(2)  Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 26. 
(3) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 47. 
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9.2.  Χάνι 
Εκτός από τα στρατιωτικά  φυλάκια ή τους τελωνειακούς σταθμούς, συνηθισμένο 

κτίριο κοντά σε γεφύρι ήταν το χάνι. Αυτό συνέβαινε κυρίως σε γεφύρια που ήταν σε 

μεγάλη απόσταση από χωριά, οπότε οι κυρατζήδες ή γενικά αυτοί οι οποίοι ήταν 

αναγκασμένοι να κάνουν τη μακρινή αυτή διαδρομή, διανυχτέρευαν στο χάνι ή 

στάθμευαν για λίγη ώρα να ξεκουραστούν ή να ανεφοδιαστούν ακόμη. Κατ’ επέκταση 

τα χάνια ήταν οι σταθμοί όπου γινόταν η μετάδοση και των διαφόρων πληροφοριών 

από τα γεγονότα που συνέβαιναν στο κάθε μέρος της διαδρομής (1). 

Σημειώνουμε το Χάνι του Μοργκάνη, που ήταν δίπλα από το ομώνυμο γεφύρι 

στο δρόμο για την Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία, τα Χάνια γύρω από το γεφύρι 

της «Μπάμπας» στο δρόμο για τα χωριά του Ασπροποτάμου και την Ήπειρο, τα 

Χάνια κοντά στο γεφύρι της «Παλαιοκαρυάς» στο δρόμο για τα χωριά τους τέως 

Δήμου Κοθωνίων και Άρτα (2). 

 

 
Εικ. 9.2.1  Το φημισμένο χάνι της Κρύας Βρύσης πάνω στην παλία βλαχόστρατα 

Τρικάλων – Μετσόβου. Σήμερα σώζεται σε ερείπια. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικό 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.47) 
 

 

                                            
(1)  Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 26. 
(2) Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 47. 
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9.3.  Μύλος 
Άλλα κτίρια, τα οποία χτίζονταν συνήθως κοντά σε γεφύρια, ήταν ο μύλος και το 

λιοτρίβι. Και τα δυο αυτά κτίρια εκμεταλλεύονταν το στοιχείο του νερού, που ήταν η 

κινητήριος δύναμης για τη λειτουργία τους αφού το στένωμα του ποταμού που 

αναζητούσαν οι μαστόροι για το χτίσιμο αύξανε την ορμή των νερών κάτι απαραίτητο 

για τον μύλο, και το στοιχείο της εύκολης μεταφοράς, διότι από εκεί κοντά περνούσε 

η διαδρομή (1).  

Τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε στο γεφύρι του «Μιχόπουλου» στη Δράκεια, 

όπου υπάρχει πλάι από το γεφύρι και το λιοτρίβι, στο γεφύρι του «Ζαφρακόπουλου» 

και στο γεφύρι του «Καρακίτσου» στο Πήλιο (2). 

Επίσης συναντάμε στα γεφύρια του Γκίκα (Κρανιά), της Μπάλτας (Κακοπλέυρι), 

στα Βακαρέτσια (Ξηρόκαμπος) και του Αγίου Βησσαρίωνα στο Νομό Τρικάλων (3).  

 

 
Εικ. 9.3.1  Το γεφύρι του «Μίχου» ή του «Μιχόπουλου» στο Πήλιο και το παλιό 

λιοτρίβι του Μίχου 
(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 

Βόλος 1996, σελ. 78). 

 

 

                                            
(1)  Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 26. 
(2)  Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 26. 
(3) Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 47. 
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Εικ. 9.3.2  Ο νερόμυλος κοντά στο γεφύρι της Δέσης Τρικάλων 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ.  Πολιτιστικό 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 47). 

 

 

9.4. Νεροτριβή (1) 
Άλλο παρακείμενο με το γεφύρι κτίριο ήταν η νεροτριβή (ντριστέλα). Και για τη 

λειτουργία της νεροτριβής ήταν απαραίτητο το νερό, το οποίο περνούσε άφθονο από 

το ποτάμι, ενώ ταυτόχρονα εκμεταλλεύονταν και την εύκολη μεταφορά των μάλλινων 

στρωμάτων, από τη διαδρομή που περνούσε πάνω από το γεφύρι. Τέτοιες 

νεροτριβές, κοντά σε γεφύρια, συναντάμε πολύ κοντά στα γεφύρια του «Κουρδίστα» 

και στα «Ταμπάκικα», μέσα στο Μέγα Ρέμα  στο Πήλιο.  

 

 

9.5. Μοναστήρια (2) 
Σε μερικές περιπτώσεις, γεφύρια χτίζονταν για να εξυπηρετήσουν ορισμένα 

μοναστήρια τα οποία ήταν αποκομμένα από τα διπλανά χωριά λόγω ορμητικών και 

αδιάβατων ποταμών ή χειμάρρων. Τέτοια μοναστήρια ήταν : της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου (1799) κοντά στο γεφύρι του Μίχου (Ανθούσα), της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου (1336) κοντά στο γεφύρι του Καλόγερου (Λαγκαδιά), του Προφήτη Ηλία 

(1783) κοντά στο γεφύρι των Καλόγερων (Χαλίκι). Σε πολλά γεφύρια, δίπλα τους 

                                            
(1)  Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 26. 
(2) Γοργόγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 47. 
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κτίζονταν κι έρνα εικονοστάσι για την ιερή προστασία, του γεφυριού από τις 

πλυμμήρες του χειμώνα αλλά και των ανθρώπων που το διαβαίνανε (Γέφυρα του 

Αγίου Βησσαρίωνα).   

 

 
Εικ. 9.5.1  Εικονοστάσι του Αγίου Γεωργίου στην γέφυρα της «Καρπαριάς» στο Χαλίκι 

Τρικάλων. 
 

 
Εικ. 9.5.2  Η Ι.Μ. Προφήτη Ηλία (1783) στο Χαλίκι Τρικάλων. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ.  Πολιτιστικό 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 47). 
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10.  ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 

 

 

10.1. Η μεγάλη γέφυρα του Σαλαμπριά   
 

 

Θέση (1) 
Βρίσκεται δύο χιλιόμετρα μετά τον οικισμό της Σαρακίνας Τρικάλων και 

εξυπηρετεί, ακόμα και σήμερα, το επαρχιακό δίκτυο Σαρακίνας Διάβας, 

γεφυρώνοντας τον ποταμό Πηνειό (Σαλαμπριά).  

Η μεγαλοπρέπεια της πολύτοξης γέφυρας σε συνδυασμό με τον παρακείμενο 

τεράστιο βραχώδη όγκο, επιβάλλονται στον επισκέπτη και τον υπoχρεώνουν σε 

αναδρoμές στο παρελθόν. 

 

 
Εικ. 10.1.1  Η κατάντι όψη της γέφυρας της Σαρακίνας. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.134) 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 

Σήμερα σώζονται 4 πλήρως ημικυκλικά τόξα, ενώ ένα μεγάλο τμήμα της 

γέφυρας, το οποίο είχε καταρρεύσει, συμπληρώθηκε στο παρελθόν με ξύλινη 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 189. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 192. 
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κατασκευή, η οποία το έτος 1970 αντικαταστάθηκε με φορέα από σκυρόδεμα. Από 

σκυρόδεμα επίσης επικαλύφθηκε και το κατάστρωμα της γέφυρας και διαπλατύνθηκε 

κατά 2 μ. για τη διευκόλυνση της διέλευσης των τροχοφόρων και για την προσθήκη 

πεζοδρομίων εκατέρωθεν. 

Στο τμήμα το οποίο είχε καταρρεύσει στο παρελθόν είχαν κατασκευαστεί δύο νέα 

πέτρινα βάθρα, το δεύτερο και το τρίτο απ’ τη δεξιά όχθη (αυθαίρετα αφού στο μήκος 

αυτό υπήρχε μόνο ένα βάθρο γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις αναλογίες των 

υφισταμένων τόξων). Η κατάρρευση του πιo πάνω τμήματος της γέφυρας, φέρεται 

ότι έγινε κατά τον 19ο   αιώνα. 

Τα δύο νέα βάθρα και τα δύο εκατέρωθεν αυτών υφιστάμενα πλαισιώθηκαν με 

στύλους από σκυρόδεμα για τη στήριξη του τσιμεντένιου καταστρώματος. Οι στύλοι 

είναι θεμελιωμένοι πάνω στους πέτρινους προβόλους που προστατεύουν τα βάθρα. 

Στο άκρο της γέφυρας (το οποίο εφάπτεται στο βράχο) κατασκευάστηκε αντιρίδα 

από σκυρόδεμα για να στηρίξει το υπερυψωμένο κατάστρωμα της γέφυρας. Η 

υπερύψωση αυτή έγινε για να μειωθεί η διαμήκης κλίση του καταστρώματος, ώστε να 

καταστεί δυνατή η κυκλοφορία αυτοκινήτων και άλλων τροχοφόρων. 

 

 
Εικ. 10.1.2  Λεπτομέρεια του τελευταίου ανοίγματος (αριστερή όχθη) όπου διακρίνεται η 

διαβάθμιση της κατασκευαστικής επιμέλειας με καπέλο από σκυρόδεμα. 
 
 

Το πλάτος του φορέα και του καταστρώματος της γέφυρας είναι 3,20 μ., ενώ με 

τη διαπλάτυνση φτάνει τα 5,20 μ. Μελετώντας τις αναλογίες των υπαρχόντων τόξων 

συμπεραίνεται ότι η γέφυρα στην αρχική της μορφή είχε 6 τόξα, με μεγαλύτερο το 3ο  

τόξο από την αριστερή όχθη, (κάτω από το οποίο βρίσκεται ακόμη και σήμερα η 

βαθιά κοίτη του ποταμού), με δύο συμμετρικά εκατέρωθεν αυτού. 
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Εικ. 10.1.3  Το κατάστρωμα της γέφυρας. Στο βάθος διακρίνεται η νέα γέφυρα που 

κατασκευάζεται. 
 

Σε κάθε μεσόβαθρο υπάρχει ένα ανακουφιστικό άνοιγμα πλάτους 2,50 μ., που 

καταλήγει σε ημικυκλικό τόξο, πλαισιωμένο εκατέρωθεν με δύο μικρότερα ανοίγματα 

σχήματος κυκλικού τομέα. 

Από αυτά τα ανακουφιστικά ανοίγματα σώζωνται σήμερα μόνο τέσσερα. 

 

 
Εικ. 10.1.4  Το πιο παλιό τμήμα της γέφυρας. 

 
 

Τα μεσόβαθρα έχουν πλάτος που κυμαίνεται από 4,00 μέχρι 4,50 μ. τα παλαιά 

και 3,80 μ. τα μεταγενέστερα, ενώ το ύψος των βάθρων του μεγάλου τόξου, είναι 

2,50 μ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παλαιότερα η κοίτη του ποταμού ήταν σε 

χαμηλότερη στάθμη. 
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Όλα τα μεσόβαθρα προστατεύονται από τριγωνικούς προβόλους για τη μείωση 

των στροβιλισμών. 

Εξαίρεση αποτελεί ο πρόβολος του δεξιού μεσόβαθρου του κεντρικού τόξου ο 

οποίος από την ανάντι πλευρά επανακατασκευάστηκε τραπεζοειδούς μορφής, έτσι 

ώστε να αποτελέσει τη βάση του πυργίσκου σταθμηγράφου (κυκλικής διατομής με 

διάμετρο 2,50 μ.), ο οποίος κατασκευάστηκε στις αρχές του αιώνα μας. 

Οι πρόβολοι συμπληρώνονταν από βαθμιδωτά ημικώνια. Από αυτά σώζεται 

σήμερα μόνο ένα. Τα υπόλοιπα έχουν καταρρεύσει ή καθαιρεθεί για την κατασκευή 

της θεμελίωσης των νέων, από σκυρόδεμα, στύλων. 

Το μεγαλύτερο τόξο, το οποίο είναι το τρίτο από την αριστερή όχθη, έχει άνοιγμα 

19,70 μ., ύψος 9,70 μ. και πάχος διαζώματος τόξου 0,80 μ. 

Το δεύτερο σε μέγεθος τόξο, παρακείμενο στο μεγάλο, έχει άνοιγμα 16,70 μ., 

ύψος 8,50 μ. και πάχος διαζώματος 0,60 μ. 

Το δεξιό μικρό τόξο το οποίο έχει μερικώς μπαζωθεί, έχει άνοιγμα τόξου 7,50 μ., 

ύψος3,70 μ. και πάχος διαζώματος 0,50 μ. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η στάθμη του εδάφους στην υπόψη θέση είναι 2 μ. 

περίπου ψηλότερα από τη βαθιά κοίτη του ποταμού (κεντρικό τόξο). Τέλος το 

αριστερό τόξο έχει άνοιγμα 8,50 μ., ύψος 3,50 μ. και πάχος διαζώματος 0,50 μ. Και 

εδώ η στάθμη της κοίτης είναι 1,50 μ. περίπου ψηλότερα από εκείνης του κεντρικού 

τόξου. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 120 μ. περίπου. 

 

 
Εικ. 10.1.5  Λεπτομέρεια του πρώτου ανοίγματος από κατάντι (δεξιά όχθη). 

Δεξιά διακρίνεται το μεταγενέστερο μεσόβαθρο. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 196) 
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Υλικά κατασκευής (1) 
Το παλαιό τμήμα της γέφυρας είναι κατασκευασμένο από μαργαϊκό ψαμμίτη 

λαξευτό, επιμελώς ορθογωνισμένο, οριζόντιων αρμών στα βάθρα και στα τύμπανα 

με πολύ λεπτούς αρμούς. 

Στις προσθήκες και συμπληρώσεις έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως ασβεστόλιθος 

λαξευτός (τα δύο καινούργια μεσοβάθρα και τμήματα του 1ου  και 4ου  μεσόβαθρου) ή 

ασβεστολιθική λιθοδομή, μορφής μωσαϊκού (πάνω από τα ακραία μικρά τόξα). Από 

ασβεστόλιθο επίσης είναι κατασκευασμένος ο πυργίσκος. 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Το παλιό τμήμα της γέφυρας διατηρείται ακόμη και σήμερα σε πολύ καλή στατική 

κατάσταση πού οφείλεται στην καλή και επιμελή κατασκευή. 

Η διέλευση των τροχοφόρων και κυρίως των βαρέων, αποτελεί σημαντικό 

κίνδυνο για την παραπέρα διατήρησή της. 

Εμφανή είναι τα σημάδια της διάβρωσης από το νερό, των παλιών βάθρων και 

προβόλων. Επίσης σε διάφορα σημεία παρατηρείται αποκόλληση πετρών, όπως στα 

ημικώνια και στο ανακουφιστικό άνοιγμα του 10ου από δεξιά μεσόβαθρου. 

 

 
Εικ. 10.1.6  Η ανάντι όψη του γεφυριού. Οι ξύλινοι φορείς αντικαταστάθηκαν 

από τσιμεντένιους και τα ξύλινα στηθαία από σιδερένια. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 203) 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 197. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 198. 
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Προτάσεις (1) 
Η υπόψη γέφυρα είναι η πιο αξιόλογη πολύτοξη γέφυρα του νομού Τρικάλων και 

χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη συντήρηση και διατήρησή της. 

Οι μεταγενέστερες προσθήκες που έγιναν, δίνουν κακό αισθητικό αποτέλεσμα, 

που αλλοιώνει τη γενική εικόνα της γέφυρας, δεδομένου ότι αυτές έγιναν με μόνο 

κυκλοφοριακά κριτήρια, χωρίς κανένα σεβασμό στην αρχιτεκτονική και την αισθητική 

της, που αποτελεί σημαντικό μνημείο τέχνης της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. 

Το στενό κατάστρωμα της γέφυρας, η μεγάλη κλίση, τα μεγάλα ανοίγματα των 

τόξων και η έλλειψη ορατότητας, την καθιστούν ακατάλληλη και επικίνδυνη για τη 

διέλευση τροχοφόρων, τα οποία διέρχονται πάνω από το κατάστρωμά της, χωρίς 

τήρηση του ορίου βάρους, με κίνδυνο κατάρρευσής της. Δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός 

ότι στη συγκεκριμένη θέση έχουν γίνει πολλά τροχαία ατυχήματα, γεγονός που 

επιβάλλει την αντικατάσταση της διάβασης και για κυκλοφοριακούς λόγους, εκτός 

βέβαια απ’ τους πολιτιστικούς, έτσι ώστε η γέφυρα να χρησιμοποιείται μόνο από 

πεζούς. 

 

Προτείνεται: 

1. Καθαίρεση του τσιμεντένιου καταστρώματος της γέφυρας, αφαίρεση των στύλων 

που πλαισιώνουν τα βάθρα καθώς και των βάσεων αυτών πάνω στους 

προβόλους. 

2. Αφαίρεση του υπερυψωμένου τμήματος του καταστρώματος της γέφυρας στο 

δεξιό άκρο (προς Σαρακίνα), καθαίρεση της αντιρίδας αντιστήριξης και γενικά 

κάθε στοιχείου από σκυρόδεμα.  

3. Συμπλήρωση του τμήματος που έχει καταρρεύσει με ξύλινη κατασκευή, έτσι ώστε 

να υπάρχει εμφανής διαφοροποίηση του παλιού τμήματος από το καινούργιο.  

4. Επανακατασκευή των στηθαίων στο υπόλοιπο διατηρηθέν τμήμα.  

5. Συμπλήρωση του άνω τμήματος των προβόλων με πέτρα, μετά την των 

στοιχείων από σκυρόδεμα. 

6. Επανακατασκευή των τοιχείων αντιστήριξης στο δεξιό άκρο με πέτρα, εφ’ όσον 

αυτό κριθεί απαραίτητο, ύστερα από σχετική μελέτη. 

7. Ενίσχυση των παλιών βάθρων (στη βάση τους) με κοιτόστρωση από σκυρόδεμα 

και επικάλυψη με πέτρα, του τμήματος, που ενδεχομένως θα εξέχει της κοίτης.  

8. Συμπλήρωση με πέτρα στις θέσεις της γέφυρας που έχουν αποκολληθεί. 

9. Γενική αρμολόγηση και στεγανοποίηση του καταστρώματος. Φυσικά, όλα τα πιο 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 

198,201,202. 
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πάνω, προϋποθέτουν στατική και αρχιτεκτονική μελέτη της γέφυρας. 

 

 

Ιστορικό 
Η γέφυρα κτίστηκε γύρω στα 1520 από το Μητροπολίτη Λάρισας Βησσαρίωνα, ο 

οποίος θεωρείται ο κατ’ εξοχήν γεφυροποιός της εποχής του, δεδομένου ότι με τις 

δικές του χορηγίες, ύστερα από πολύχρονους εράνους, έχτισε τα γεφύρια του 

Κοράκου, της Πόρτας και της Σαρακίνας, καθώς και πολλά μικρότερα (π.χ. το 

«παλιοκάμαρο» στη θέση «Τόσκες» της Πορτής Μουζακίου.) (1) 

Συνδέεται με την ιστορική μάχη της 7ης Απριλίου 1878, όπου τα επαναστατικά 

σώματα των οπλαρχηγών Δ. Κουκουράβα, Β. Χοστέβα και Ν. Πασχάλη νίκησαν 

τούρκικο σώμα πάνω και γύρω από το γεφύρι, όπου 9 Τούρκοι σκοτώθηκαν και 

αρκετοί πνίγηκαν. Οι επαναστάτες είχαν μόνο μερικούς τραυματίες (2). 

Στις αρχές του 19ου αιώνα υποσκάφτηκε και κατέρρευσε το 2ο (από τη δεξιά 

όχθη) μεσόβαθρο, με αποτέλεσμα να αχρηστευθεί η γέφυρα και να διακοπεί η 

επικοινωνία των κατοίκων της περιοχής (3). 

Το έργο της επισκευής ανέλαβε ο πρωτομάστορας Κώστας Μπέκας. Ήταν τέτοια 

η χαρά των κατοίκων της περιοχής όταν επισκεύαζε τη γέφυρα, ώστε τραγουδούσαν: 
(4) 

«Φουστανέλλα με γαζί.. 

Κώστας Μπέκας τη φορεί» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1)  Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 202. 
(2) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 138. 
(3)  Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 202. 
(4)  Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 202. 



 98 

 
Εικ. 10.1.7  Σκαρίφημα της γέφυρας του Σαλαμπριά.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 204). 
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10.2. Χαλίκι - Γεφύρι στην είσοδο του χωριού 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Χαλίκι και γεφυρώνει χείμαρρο-παραπόταμο  

«Άσπρο» του Ασπροποτάμου (Αχελώου) (1). 

Εξυπηρετούσε την επικοινωνία του χωριού με τα άλλα χωριά της περιοχής του 

Ασπροποτάμου λόγω του εμποδίου του «Άσπρου» που πηγάζει από τις πλαγιές της 

Ρόνας (2). 

Σήμερα δεν εξυπηρετεί πλέον την κυκλοφορία, αφού το χωριό εξυπηρετείται με 

νέα γέφυρα (3). 

  

 
Εικ. 10.2.1  Η κατάντι όψη της γέφυρας. Διακρίνεται η αργολιθοδομή των νέων 

στηθαίων και το καπέλωμα τους με σκυρόδεμα. 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (4) 
Πρόκειται για μονότοξη γέφυρα θεμελιωμένη σε βράχο, με άνοιγμα τόξου 6,70 μ., 

ύψος τόξου 5,00 μ., πάχος διαζώματος τόξου 0,45 μ. Το πλάτος φορέα - 

καταστρώματος είναι 2,20 μ., ενώ τα στηθαία έχουν 0,45 μ. πλάτος και 0,50 μ. ύψος. 

                                            
(1)  Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 205. 
(2) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 185. 
(3)  Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 205. 
(4)  Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 207. 
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Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 15 μ. περίπου (ανάπτυγμα). 

Η πρόσβαση στη γέφυρα είναι πολύ εύκολη λόγω των μονοπατιών που έχουν 

γίνει και από τις δύο πλευρές. 

Γύρω στο 1980 έγινε συντήρηση των στηθαίων και επικάλυψη αυτών με 

τσιμέντο. 

 

 
Εικ. 10.2.2  Η ανάντι όψη της γέφυρας. 

 

 

 
Εικ. 10.2.3  Το κατάστρωμα και τα στηθαία του γεφυριού. 
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Υλικά κατασκευής (1) 

Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη από πέτρα ασβεστολιθική, τα μεν διαζώματα με 

πελεκητή, το δε υπόλοιπο τμήμα από λιθοδομή με οριζόντιους αρμούς, ενώ τα 

ξανακατασκευασμένα στηθαία από αργολιθοδομή. 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Η στατική κατάσταση της γέφυρας είναι πολλή καλή. 

 

 
Εικ. 10.2.4  Θεμελίωση του ενός βάθρου πάνω σε βράχο.  

 
 
 
Προτάσεις  

Όλες οι ανάγκες επισκευής και συντήρησης του γεφυριού έχουν 

πραγματοποιηθεί. 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 207. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 208. 
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Ιστορικό (1) 
Φέρεται ότι χτίστηκε το 14ο  αιώνα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 208. 
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Εικ. 10.2.5  Σκαρίφημα της γέφυρας του Χαλικιού στην είσοδο του χωριού.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 208). 
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10.3.  Χαλίκι - Γέφυρα Καρπαριάς 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στη δυτική άκρη του χωριού Χαλικιού και εξυπηρετεί ακόμα και σήμερα 

τη διάβαση των κατοίκων προς την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία είναι 

χτισμένη λίγο πιo έξω από το χωριό (1).  

Γεφυρώνει το ρέμα «Καρπαριάς» που πηγάζει από την τοποθεσία «Βέρλιγκα» 

του όρους «Περιστέρι» (δεύτερη πηγή του Ασπροπόταμου) (2).  

 

 
Εικ. 10.3.1  Η κατάντι όψη της γέφυρας της Καρπαριάς. 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (3) 
Η γέφυρα είναι μονότοξη με ημικυκλικό τόξο, χτισμένη πάνω σε βράχο και έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

- Άνοιγμα τόξου: 6,85 μέτρα 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 209. 
(2) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός 

Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 186. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 210. 
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- Ύψος τόξου: 6,00 μέτρα 

- Πάχος διαζώματος τόξου: 0,45 μέτρα 

- Πλάτος φορέα καταστρώματος: 2,20 μέτρα 

- Διαστάσεις στηθαίων πλάτος: 0,40 μέτρα 

- Διαστάσεις στηθαίων ύψος : 0,30 μέτρα 

- Το συνολικό ύψος της γέφυρας είναι: 8,50 μέτρα  

 

 
Εικ. 10.3.2  Η ανάντι όψη της γέφυρας της Καρπαριάς. Προς τα πάνω στη συστάδα των 

δένδρων βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
 

 
Εικ. 10.3.3  Το κατάστρωμα και τα στηθαία του γεφυριού. 
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Η γέφυρα συντηρήθηκε και επισκευάστηκε το 1991 από τη Δ.Τ.Υ.Ν. Τρικάλων. 

Έγινε συμπλήρωση τμημάτων, επανακατασκευή των στηθαίων, τσιμεντόστρωση του 

καταστρώματος, αρμολόγηση και κατασκευή πέτρινων τοίχων αντιστήριξης στο 

δρόμο εκατέρωθεν της γέφυρας. 

 

 

Υλικά κατασκευής (1) 
Το διάζωμα είναι κατασκευασμένο από λιθοδομή με ξεστές πέτρες, ενώ το 

υπόλοιπο από αργολιθοδομή με ασβεστολιθικές πέτρες. Το πέτρωμα των λιθοδομών 

είναι ασβεστολιθικό. 

 

 
Εικ. 10.3.4  Λεπτομέρειες του τόξου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 210) 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Η γέφυρα σήμερα μετά τη συντήρηση που έγινε βρίσκεται σε αρκετά καλή 

κατάσταση. 

Οι επεμβάσεις που έγιναν αφορούσαν περισσότερο τα τμήματα πάνω από τα 

βάθρα (τύμπανα) και τα στηθαία. 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 211. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 211. 
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Εικ. 10.3.5  Η κατάντι όψη της γέφυρας της Καρπαριάς. Και τα δυο 

βάθρα έχουν θεμελιωθεί πάνω σε βράχους. 
  

Προτάσεις (1) 
Αφαίρεση του τσιμέντου από το κατάστρωμα, στεγανοποίηση και επέκταση των 

στηθαίων κατά 20 cm. Αρμολόγηση του εσωρράχειου της γέφυρας. 

 

 

Ιστορικό (2) 
Το γεφύρι ενδεχομένως να χτίστηκε γύρω στα 1500, αφού τότε περίπου χτίστηκε 

η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου την οποία εξυπηρετούσε. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 211. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 211.  
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Εικ. 10.3.6  Σκαρίφημα της γέφυρας Καρπαριάς στο Χαλίκι.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 211). 
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10.4. Γέφυρα Μιχαλάκη Φίλου - Χαλίκι  
 

 

Θέση 
Βρίσκεται πάνω στο παλιό καλντεριμωτό μονοπάτι που οδηγούσε προς το χωριό 

Καλομοίρα (Γουδοβάσδα) κι από εκεί προς το Θεσσαλικό κάμπο. Από το χωριό 

Χαλίκι απέχει περίπου τρία χιλιόμετρα και χρησιμοποιείται μόνο από κτηνοτρόφους. 

Γεφυρώνει το ρέμα Άσπρος που πηγάζει από την πηγή Καζάνι της Ρόνας (1). 

Απέχει τρία χιλιόμετρα περίπου από το χωριό Χαλίκι. Στη γέφυρα οδηγεί μακρύ 

καλντεριμωτό μονοπάτι. Παλιά αποτελούσε πέρασμα των κατοίκων προς το 

Θεσσαλικό Κάμπο. Σήμερα ελάχιστα χρησιμοποιείται από κτηνοτρόφους. Γεφυρώνει 

παραπόταμο του Ασπροπόταμου (2). 

 

 
Εικ. 10.4.1  Η κατάντι όψη της γέφυρας. Η συνεργασία ανθρώπου και φύσης 

ήταν τότε αρμονική. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 212) 

 

 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 188. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 212. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (1) 
Η γέφυρα είναι μονότοξη με ημικυκλικό τόξο και θεμελιωμένη πάνω σε βράχους. 

Έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

- Άνοιγμα τόξου: 8,00 μέτρα   

- Ύψος τόξου: 5,20 μέτρα 

- Πάχος διαζώματος τόξου: 0,40 μέτρα 

- Πλάτος φορέα καταστρώματος: 2,35 μέτρα 

- Μήκος καταστρώματος (ανάπτυγμα) : 16,00 μέτρα  

- Το ύψος των πέτρινων στηθαίων κυμαίνονταν από 0,30 μ. έως 0,40 μ. και το 

πλάτος είναι 0,35 μ. 

 

 
Εικ. 10.4.2  Έλλειψη κονιάματος από τους αρμούς του αριστερού τυμπάνου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 215) 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 213,216. 
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Εικ. 10.4.3  Το καλντεριμωτό κατάστρωμα της γέφυρας του Φίλου, με τις ογκώδεις 

πέτρες των στηθαίων. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.189) 
 

 

Υλικά κατασκευής (1) 
Το διάζωμα της γέφυρας είναι κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο λαξευτό. Τα 

υπόλοιπα τύμπανα από λιθοδομή μορφής οριζόντιων αρμών ενώ στα 

ημικατεστραμμένα στηθαία οι πέτρες είναι πιo ογκώδεις, ανισόδομες και δίνουν την 

εντύπωση ότι τοποθετήθηκαν μεταγενέστερα. 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Παρά την εγκατάλειψη η γέφυρα δεν παρουσιάζει σοβαρά στατικά προβλήματα 

και μπορεί να διατηρηθεί εφ’ όσον συντηρηθεί εγκαίρως. 

Σε όλη σχεδόν τη γέφυρα παρατηρείται παντελής έλλειψη κονιάματος στους 

αρμούς, μικρή μετατόπιση πετρών σε ορισμένες θέσεις και η εμφάνιση μικρών 

ρηγμάτων (εσωρράχιο αριστερά). Η διατήρηση της γέφυρας οφείλεται στο γεγονός 

ότι η κοίτη του ποταμού βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τη στάθμη θεμελίωσης των 

βάθρων με συνέπεια να μη τίθεται θέμα διάβρωσής τους από τη ροή του ποταμού. 

 

 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 216. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 216. 
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Εικ. 10.4.4  Η ανάντι όψη της γέφυρας. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 213) 

 

Προτάσεις (1) 
Προτείνεται η άμμεση συντήρηση της γέφυρας με τη συμπλήρωση κάποιων 

πετρών που αποκολλήθηκαν, γενική αρμολόγηση και στεγανοποίηση του 

καταστρώματος, καθώς επίσης και συντήρηση του πέτρινου μονοπατιού που οδηγεί 

στη γέφυρα σε ορισμένα του τμήματα. 

 

 
Εικ. 10.4.5  Η «Σκάλα του Φίλου», που οδηγεί από το Χαλίκι στο γεφύρι. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.188) 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 217. 
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Ιστορικό 
Η γέφυρα χτίστηκε γύρω στα 1800 και χρηματοδότης του ήταν ο άρχοντας και 

αρχιτσέλιγκας του Χαλικιού Μιχαλάκης Φίλος. Έργα του είναι επίσης η περίφημη 

«Σκάλα» (καλντερίμι) που οδηγεί από το Χαλίκι στο γεφύρι και η ομώνυνη σκεπαστή 

βρύση (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 188. 
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Εικ. 10.4.6  Σκαρίφημα της γέφυρας του Μιχαλάκη Φίλου στο Χαλίκι.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 217). 
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10.5. Ανθούσα - Γέφυρα στην είσοδο του χωριού 
 

 
Θέση 

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

«Λεπενίτσης» που πηγάζει από τις Ν.Δ. πλαγιές του βουνού Τρίκορφο (1727μ.) του 

σχηματισμού της Μοράβας και χύνεται στον Ασπροπόταμο (1). 

Το γεφύρι εξυπηρετούσε την επικοινωνία των κατοίκων της Ανθούσας με τα άλλα 

χωριά της περιοχής Ασπροποτάμου (2). 

Η κατασκευή καινούριας γέφυρας δίπλα του είχε σαν αποτέλεσμα να τεθεί εκτός 

κυκλοφορίας (3). 

 

 
Εικ. 10.5.1  Η κατάντι όψη της γέφυρας της Ανθούσας. 

 

 

 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 190. 
(2) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 190. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 218. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (1)  
Πρόκειται για μικρό μονότοξο γεφύρι ανοίγματος τόξου 7,30 μ. και ύψους 4,00 μ. 

με πλάτος διαζώματος τόξου 0,35 μ. Το πλάτος του φορέα και του καταστρώματος 

είναι 2,70 μ. αφού δεν υπάρχουν πέτρινα στηθαία. 

Η γέφυρα έχει μήκος 12 μ. περίπου (ανάπτυγμα). Δίπλα στη γέφυρα έχει 

κατασκευαστεί πέτρινος τοίχος αντιστήριξης του δρόμου, ο οποίος ανυψώθηκε πάνω 

από τη στάθμη του καταστρώματος της γέφυρας.  

Θα πρέπει να σημειωθεί η ύπαρξη τριών μεταλλικών εγκάρσιων ελκυστήρων στο 

τόξο. 

 

 

Υλικά κατασκευής (2) 
Το υλικό κατασκευής της είναι ασβεστόλιθος πελεκητός για τα διαζώματα και 

αργολιθοδομή για το υπόλοιπο τμήμα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί η ύπαρξη τριών μεταλλικών εγκάρσιων ελκυστήρων στο 

τόξο. 

 

 
Εικ. 10.5.2  Το κατάστρωμα της γέφυρας. 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 218,219. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 219. 
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Στατική κατάσταση (1) 
Η γέφυρα, παρά το γεγονός ότι έγινε κάποια επιφανειακή συντήρηση, βρίσκεται 

σε καλή στατική κατάσταση. 

 

 
Εικ. 10.5.3  Λεπτομέρεια του τόξου. 

 

 

Προτάσεις  
Προτείνεται κατασκευή των στηθαίων, καθαρισμός του χώρου από τα βρύα και 

τις λειχήνες. 

 
 

Ιστορικό (2) 
Η ύπαρξη των σιδηρών ελκυστήρων μαρτυρεί ότι χτίστηκε μετά το πρώτο ήμισυ 

του 18ου  αιώνα. 

 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 219. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 219. 
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Εικ. 10.5.4  Σκαρίφημα της γέφυρας της Ανθούσας στην είσοδο του χωριού.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 219). 
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10.6. Γέφυρα Μίχου – Ανθούσα 
 

 
Θέση (1) 

Βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Τρία ποτάμια - Χαλίκι και λίγο πριν τη 

διακλάδωση προς Ματσούκι και Ανθούσα. 

Γεφυρώνει τον ποταμό Ασπροπόταμο του οποίου η ευρεία κοίτη έχει πλάτος 18 

μ., ενώ η βαθιά κοίτη περιορίζεται στο άνοιγμα του κυρίως τόξου. 

Η λειτουργία του γεφυριού είναι σημαντική ακόμη και σήμερα, αφού αποτελεί 

πέρασμα για το παρακείμενο μοναστήρι της Παναγίας Θεοτόκου Γαλακτοτροφούσας 

(έτος κατασκευής το 1799). 

 

 
Εικ. 10.6.1  Η ανάντι όψη της γέφυρας. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 196) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 
Η γέφυρα είναι δίτοξη με κυρίως τόξο και βοηθητικό, με το δεξιό ακρόβαθρο να 

πατάει πάνω σε βράχο. 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 220,221. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 221,224. 
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Εικ. 10.6.2  Δίπλα στο δεξιό ακρόβαθρο διακρίνεται ο πρόσθετος πέτρινος  

πτερυγότοιχος. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 222) 
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Το κυρίως τόξο έχει χαρακτηριστικά : 

- Άνοιγμα : 12,50 μέτρα 

- Ύψος : 5,30 μέτρα 

- Πάχος διαζώματος : 0,50 μέτρα 

 

Το μικρό τόξο έχει χαρακτηριστικά: 

- Άνοιγμα : 3,70 μέτρα 

- Ύψος : 2,80 μέτρα  

- Πάχος διαζώματος : 0,45 μέτρα 

- Το πλάτος του φορέα είναι 2,50 μ. και το πλάτος καταστρώματος 2,30 μ. 

 

 
Εικ. 10.6.3  Η ανάντι όψη του βοηθητικού τόξου και μεσόβαθρου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 221) 

 

Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 25,50 μ. (ανάπτυγμα). 

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, το αριστερό σκέλος της γέφυρας έχει πολύ 

μεγαλύτερη κλίση από το δεξιό. 

Τα στηθαία είναι εντελώς κατεστραμμένα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 έγινε 

συντήρηση στο δεξιό ακρόβαθρο και κατασκευάστηκε δίπλα πέτρινος πτερυγότοιχος.  
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Υλικά κατασκευής (1) 
Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο πελεκητό για τα τόξα και 

ασβεστολιθική λιθοδομή οριζόντιων αρμών για τα τύμπανα. 

 

 
Εικ. 10.6.4  Το πέτρινο βαθμιδωτό καλντεριμωτό κατάστρωμα του γεφυριού διατηρείται 

σε καλή κατάσταση, ενώ τα πέτρινα στηθαία δεν υπάρχουν πλέον. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 223) 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Η στατική κατάσταση της γέφυρας είναι καλή. 

Το κάτω τμήμα του δεξιού ακρόβαθρου το οποίο παρουσίασε πρόβλημα 

αποκόλλησης, συντηρήθηκε και ενισχύθηκε με πέτρινο τοίχο. 

 

 

Προτάσεις (3) 
Προτείνεται καθαρισμός, στεγανοποίηση και αρμολόγηση της γέφυρας. 

Κατασκευή των στηθαίων, κατασκευή μικρού πτερυγότοιχου για τη συγκράτηση του 

δρόμου στην είσοδο της γέφυρας πάνω από το δεξιό ακρόβαθρο καθώς και 

δημιουργία καλύτερων συνθηκών πρόσβασης στη γέφυρα από την πλευρά του 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 224. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 224. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 224. 
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επαρχιακού δρόμου προς Χαλίκι. 

 

 

Ιστορικό (1) 
Η παράδοση αναφέρει ότι το γεφύρι κτίστηκε μετά την ανέργεση της Ι.Μ. 

Κοιμήσεως Θεοτόκου (1779) της Ανθούσας.  

Επειδή σε αυτή την τοποθεσία ο Ασπροπόταμος ήταν αδιάβατος, κτίστηκε το 

γεφύρι για να εξυπηρετήσει την επικοινωνία του μοναστηριού με το χωριό 

Ανθούσα.Το γεφύρι ήταν επίσης πέρασμα και για τα χωριά Ματσούκι και Καλαρρύτες 

του Ν. Ιωαννίνων. 

Το όνομα του, το γεφύρι, το οφείλει μάλλον σε τυχαίο συμβάν. Λέγεται ότι 

κάποιος Μίχος έχασε την ζωή του στο γεφύρι (από ατύχημα ή συμπλοκή). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 192. 
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Εικ. 10.6.5  Σκαρίφημα της γέφυρας του Μίχου στην Ανθούσα.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 224). 
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10.7. Κρανιά - Γέφυρα Κατούνα στην είσοδο του χωριού 
 
 
Θέση (1) 

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Κρανιά γεφυρώνοντας παραπόταμο του 

Ασπροπόταμου, του οποίου η ευρεία κοίτη έχει πλάτος 20 μ., ενώ η βαθιά κοίτη 

βρίσκεται δίπλα στο αριστερό ακρόβαθρο, με πλάτος 5 μ. 

Σήμερα δεν κυκλοφορείται από τροχοφόρα αφού η κατασκευή του δρόμου 

επεβαλε την κατασκευή νέας γέφυρας. Παλιότερα, η γέφυρα συνέδεε τις δύο 

συνοικίες τον Άγιο Δημήτριο και την Αγία Παρασκευή εκατέρωθεν του ποταμού. Στην 

όχθη, υπήρχε πέτρινο μονοπάτι που τη συνέδεε με την εκκλησία της Αγίας 

Παρασκευής. 

 

 
Εικ. 10.7.1  Η ανάντι όψη της γέφυρας. 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 
Πρόκειται για μονότοξη γέφυρα με καταβιβασμένο τόξο με άνοιγμα τόξου 15,00 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 225,226. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 227. 
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μ., ύψος τόξου 6,00 μ. Το πάχος του διαζώματος ξεκινάει από 1,50 μ. στις γενέσεις 

για να καταλήξει στο κλείδωμα με 0,90 μ. Ο καταβιβασμός τόξου είναι 0,21 (το βέλος 

3,20 μ.). 

Το αριστερό βάθρο έχει ύψος 2,80 μ. ενω το δεξιό έχει μερικώς επιχωθεί από τη 

διάνοιξη του δρόμου. 

Το πλάτος του φορέα και του καταστρώματος είναι 4,00 μ. ενώ τα στηθαία έχουν 

διαστάσεις : ύψος 0,50 και πλάτος 0,45 μ. Το συνολικό μήκος της γέφυρας φθάνει τα 

29,00 μ. (ανάπτυγμα). 

Η βαθιά κοίτη του ποταμού βρίσκεται δίπλα στο αριστερό ακρόβαθρο. 

Για τη σύνδεση με το αμαξιτό δρόμο, κατασκευάστηκε τσιμεντένια σκάλα, ενώ 

συντηρήθηκαν τα στηθαία του γεφυριού. 

 

 
Εικ. 10.7.2  Η κατάντι όψη της γέφυρας. 

 

 

Υλικά κατασκευής (1) 

Για την κατασκευή της γέφυρας έχει χρησιμοποιηθεί ψαμμίτης. Στο διάζωμα του 

τόξου οι πέτρες είναι επιμελώς λαξευτές και οι αρμοί είναι πολύ λεπτοί, όπως επίσης 

και στις γενέσεις του τόξου. Τα τύμπανα κτίσθηκαν από αργολιθοδομή.  

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 228. 



 129 

 

 
Εικ. 10.7.3  Η κοίτη του ποταμού πιθανώς να δημιουργήσει μελλοντικά 

προβλήματα υποσκαφής της θεμελίωσης. 
 
 

 
Εικ. 10.7.4  Το κατάστρωμα και τα στηθαία από σκυρόδεμα της γέφυρας. 
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Στατική κατάσταση (1) 
Στο εσωρράχιο της γέφυρας και κάτω από το αριστερό διάζώμα, παρατηρείται 

σημαντική ρηγμάτωση λόγω της αποκόλλησης τμήματος του διαζώματος του τόξου 

από το υπόλοιπο σώμα του. Μια περαιτέρω διεύρυνση αυτού του ρήγματος θα 

μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την ευστάθεια του τόξου. Επίσης στη 

βάση του αριστερού βάθρου παρατηρείται διάβρωση της κοίτης. Το υπόλοιπο τμήμα 

της γέφυρας βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

 

 

Προτάσεις (2) 
Για την αποκατάσταση - συντήρηση του γεφυρισύ, απαιτούνται οι πιo κάτω 

εργασίες: 

- Επισκευή τυχόν ρηγμάτωσεων με χρήση κατάλληλου υλικού. 

- Κατασκευή κοιτόστρωσης του πυθμένα της κοίτης του ποταμού στη θέση της 

γεφύρωσης. 

- Αφαίρεση του σκυροδέματος με το οποίο επικαλύφθηκαν τα στηθαία και γενική 

αρμολόγηση της γέφυρας. 

 

 

Ιστορικό (3) 
Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι το γεφύρι χτίστηκε το 1860-70. Αυτό 

πιστοποιείται κι από την μορφή του τόξου (καταβιβασμένο). 

Το γεφύρι φέρει το όνομα «ΚΑΤΟΥΝΑ» από παλιά παρακείμενη ομώνυμη 

βρύση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 229. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 230. 
(3) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 193. 
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Εικ. 10.7.5  Σκαρίφημα της γέφυρας Κατούνας στην Κρανιά.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 230). 
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10.8. Γέφυρα Γκίκα – Κρανιά 
 

 
Θέση (1) 

Βρίσκεται ένα χιλιόμετρο περίπου ανατολικά του χωριού Κρανιά και γεφυρώνει το 

Κρανιώτικο ρέμα παραπόταμο του Ασπροπόταμου. 

Χρησιμοποιείται ως πρόσβαση στους βοσκότοπους από κτηνοτρόφους της 

περιοχής. 

 

 
Εικ. 10.8.1 Στο τέλος του χωματόδρομου αυτού διακρίνεται το γεφύρι του Γκίκα. 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 
Η γέφυρα είναι μονότοξη με ημικυκλικό τόξο και ασύμμετρη, επειδή λόγω της 

μορφολογίας του εδάφους, το δεξιό τμήμα της έχει μεγαλύτερο μήκος και μεγαλύτερη 

διαμήκη κλίση. Το αριστερό βάθρο πατάει πάνω σε συμπαγή βράχο.  

Το γεφύρι έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Άνοιγμα τόξου : 7,60 μέτρα 
                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 193. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 235. 
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- Ύψος τόξου : 4,80 μέτρα 

- Πάχος διαζώματος τόξου : 0,40 μέτρα 

- Πάχος φορέα - καταστρώματος : 2,70 μέτρα 

- Πλάτος στηθαίων : 0,45 μέτρα 

- Ύψος στηθαίων : 0,50 μέτρα 

- Συνολικό μήκος γέφυρας : 20,00 μέτρα (ανάπτυγμα) 

 

Τα στηθαία της γέφυρας έχουν συντηρηθεί και επικαλυφθεί με σκυρόδεμα. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε την παρουσία 4 μεταλλικών ελκυστήρων του τόξου, 

καθώς επίσης και τη λάξευση της γωνίας στο δεξιό βάθρο από την ανάντι πλευρά για 

τη μείωση των στροβιλισμών. 

 

 
Εικ. 10.8.2  Διακρίνονται οι ελκυστήρες στο τόξο. 

 

 

Υλικά κατασκευής (1) 

Το τόξο και τα βάθρα της γέφυρας είναι κατασκευασμένα από ψαμμίτη λαξευτό. 

Το υπόλοιπο τμήμα από αργολιθοδομή. 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 235. 
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Εικ. 10.8.3  Η κατάντι όψη της γέφυρας του «Γκίκα». 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.194) 

 

 

 
Εικ. 10.8.4  Το δεξιό βάθρο δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο διάβρωσης. 
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Στατική κατάσταση (1) 
Στο εσωρράχιο της γέφυρας παρατηρούνται μικρορωγμές, κυρίως κατά μήκος 

των διαζωμάτων. Στη βάση του δεξιού βάθρου οι πέτρες έχουν χάσει τη συνοχή τους 

και τείνουν να αποσπαστούν, δεδομένου ότι η συνεχής επαφή τους με το νερό έχει 

αφαιρέσει το κονίαμα. 

 

 
Εικ. 10.8.5  Το κατάστρωμα όπου διακρίνεται η επικάλυψη των στηθαίων με 

σκυρόδεμα. 
 

 

Προτάσεις (2) 
Προτείνεται : 

1. Ενίσχυση των βάθρων με σκυρόδεμα επενδυμένο με πέτρα για την αποφυγή της 

περαιτέρω διάβρωσης. 

2. Αφαίρεση του σκυροδέματος μπετόν από τη στέψη των στηθαίων, 

στεγανοποίηση του καταστρώματος και γενική αρμολόγηση της γέφυρας. 

 

 

Ιστορικό 
Η ύπαρξη εγκαρσίων ελκυστήρων στο τόξο, φανερώνει ότι η γέφυρα 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 235. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 235. 
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κατασκευάστηκε μετά το δεύτερο μισό του 18ου  αιώνα (1). 

Το γεφύρι πήρε το όνομα του από τον μυλωνά Γκίκα που είχε κοντά χτισμένο το 

νερόμυλο του (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 235. 
(2) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 193. 
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Εικ. 10.8.6  Σκαρίφημα της γέφυρας του Γκίκα στην Κρανιά.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 236). 
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10.9. Γέφυρα Μεσοχώρας ή Γέφυρα του Κόκκου Χατζηπέτρου 
 
 
Θέση (1) 

Βρίσκεται λίγο μετά τη Μεσοχώρα και γεφυρώνοντας τον ποταμό Αχελώο 

συνδέει τους οικισμούς Μεσοχώρας και Αρματολικού, αποτελώντας το μοναδικό 

πέρασμα της περιοχής, για πεζούς και τροχοφόρα. 

Η ευρεία κοίτη του ποταμού είναι 40 μέτρα ενώ η βαθεία 25 μέτρα περίπου. 

Οι εργασίες του φράγματος της Μεσοχώρας που γίνονται στην περιοχή, έχουν 

αλλοιώσει εντελώς το τοπίο και τμήμα της γέφυρας έχει επιχωθεί. 

 

 
Εικ. 10.9.1  Η γέφυρα επιχωμένη από τις εργασίες κατασκευής του φράγματος 

Μεσοχώρας. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 237) 

 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 237. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Το γεφύρι είναι χτισμένο σε τοπικό βραχοστένωμα του Αχελώου που του 

εξασφαλίζει ασφαλή θεμελίωση. Τα βάθρα του είναι θεμελιωμένα πάνω σε συμπαγή 

βράχο, γεγονός που αποτέλεσε κύριο κριτήριο για την επιλογή της θέσης και της 

μορφής του. Το γεφύρι αυτό είναι αποτέλεσμα συνδιασμού της υψηλής κατάρτισης 

των μηχανικών στο τέλος του 19ου αιώνα και μετέπειτα, με την αριστουργηματική 

επιδεξιότητα και τέχνη των Ηπειρωτών λαικών μαστόρων της εποχής (1).  

 Η γέφυρα είναι μονότοξη με δύο μεγάλα ανακουφιστικά ανοίγματα εκατέρωθεν 

του τόξου καθώς και άλλα 6 μικρότερων διαστάσεων, και είναι κατασκευασμένα με 

μεγάλη επιμέλεια (2). 

Το άνοιγμα του τόξου της γέφυρας είναι 30 μέτρα, το πλάτος του φορέα του 

καταστρώματος 3,00 μ. και το πάχος διαζώματος τόξου 0,70 μ. (3). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταβολή του πάχους του 2ου  διαζώματος, αρχίζει 

με πλάτος 1,80 μ. (στις γενέσεις) και καταλήγει σε πλάτος 0,40 μ. (στη θέση του 

κλειδιού) (4).  

 

 
Εικ. 10.9.2 Η γέφυρα Μπελευ μήκους 60 μ. περίπου έλυσε προσωρινά το 

κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Οι κραδασμοί όμως από την 
διέλευση βαρέων οχημάτων δημιούργησαν μικρορηγματώσεις κυρίως 
στα τόξα των βοηθητικών ανοιγμάτων καθώς και κατάρρευση τμημάτων 
των πέτρινων στηθαίων. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 237) 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 202. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 238. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 238. 
(4) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 238. 
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Τα δύο μεγάλα ανακουφιστικά ανοίγματα έχουν διαστάσεις πλάτος 7,50 μ. και 

ύψος 9 μ. και καταλήγουν σε ημικυκλικό τόξο (1). 

Πάνω από τη γέφυρα για την εξυπηρέτηση των τροχοφόρων έχει κατασκευαστεί 

γέφυρα Μπέλευ πλάτους 5 μέτρων και η οποία διοχετεύει τα φορτία στα ακρόβαθρα 

του τόξου (2). 

Η βαθιά κοίτη του ποταμού έχει μεταβληθεί από τις επιχώσεις (3). 

 

 
Εικ. 10.9.3  Λεπτομέρεια του εσωρράχιου του δεξιού βοηθητικού τόξου με τις 

ρηγματώσεις των διαζωμάτων. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 238) 

 

 

Υλικά κατασκευής (4) 
Η γέφυρα είναι χτισμένη από μαργαϊκό ψαμμίτη πελεκητό με λιθοδομή μορφής 

οριζόντιων αρμών. 

Θα πρέπει να τονισθεί η μεγάλη ακρίβεια και επιμέλεια με την οποία είναι 

λαξευμένες οι πέτρες των διαζωμάτων σε βαθμό που με δυσκολία διακρίνει κανείς 

την ύπαρξη των αρμών. 

Ως υλικό κονιάματος χρησιμοποιήθηκε ποζολάνη φερμένη από ηφαίστειο της 

Ιταλίας. 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 238. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 238. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 242. 
(4) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 242. 
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Στατική κατάσταση (1) 
Παρά τις μεγάλες της διαστάσεις, η γέφυρα διατηρείται σε καλή στατική 

κατάσταση, αν και στο εσωρράχιο των τόξων (κυρίως των βοηθητικών ανοιγμάτων) 

παρατηρείται απώλεια συνοχής των πετρών. 

Η έλλειψη συνοχής των πετρών, προήλθε από τους κραδασμούς που δημιουργεί 

η διέλευση βαρέων τροχοφόρων πάνω από τη γέφυρα Μπέλευ. 

 

 

Προτάσεις 

Λόγω της επικείμενης κατασκευής του φράγματος προτάσεις δεν χρειάζονται. 

 

 

Ιστορικό (2)  
Το γεφύρι χτίστηκε το 1894 με πιστώσεις που διατέθηκαν από το δημόσιο, 

ύστερα από ενέργειες του βουλευτή Τρικάλων Κων/νου (Κόκκου) Χαντζηπέτρου, 

αντιπροσώπου της περιοχής στη Βουλή, γι’ αυτό οι κάτοικοι των γύρω χωριών, σε 

ένδειξη ευγνωμοσύνης, δώσανε στο γεφύρι το όνομα του. Πρωτομάστορας-

εμπειροτεχνίτης ήταν ο Γεώργιος Μπέκας από το χωριό Πράμαντα Ιωαννίνων. Την 

επίβλεψη εκ μέρους του δημοσίου είχαν οι εργοδηγοί Γεώργιος Καζαμπάκος καιο 

Αχιλλέας Τακιντζής .   

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 242. 
(2)  Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 205. 
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Εικ. 10.9.4  Σκαρίφημα της γέφυρας της Μεσοχώρας. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 242) 
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10.10. Γέφυρα Βαλκάνου 
 
 
Θέση (1) 

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Βαλκάνο πάνω στο ρέμα Αρέντας που 

πηγάζει από τις ανατολικές πλαγιές του όρους Χατζή και χύνεται στον Αχελώου. 

Παλιά το γεφύρι εξυπηρετούσε την επικοινωνία των κατοίκων των χωριών του τέως 

Δήμου Κοθωνίων με τα χωριά των Αγράφων και με το Βαλκάνο. Σήμερα έχει 

απομείνει μόνο ένα μικρό τμήμα αυτής, επειδή η γέφυρα κατέρρευσε στις αρχές της 

δεκαετίας του '50 και η επικοινωνία με το χωριό γίνεται από καινούργια γέφυρα από 

μπετόν πού κατασκευάστηκε παραπλεύρως. 

 

 
Εικ. 10.10.1  Η κατάντι όψη του εναπομείναντος δεξιού βάθρου. Στο βάθος 

φαίνεται η νέα γέφυρα. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 243) 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι κατέρρευσε το 1950 από πτώση μεγάλου βράχου στο κλειδί από τον 

παρακείμενο κρημνό. Οι κάτοικοι, για να περνάνε τοποθέτησαν ξύλινο φορέα στα 

εναπομείναντα τμήματα. Αυτό δεν κράτησε πολύ, γιατί το γεφύρι κατέστει επικίνδυνο 
                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 181. 



 146 

και οι ίδιοι οι κάτοικοι το γκρέμισαν (1). 

Το δεξιό βάθρο είναι θεμελιωμένο στην κοίτη του ποταμού, ενώ το αριστερό ήταν 

πάνω σε βράχο και σε ψηλότερο επίπεδο από την κοίτη (2). 

Από τη γέφυρα διασώζεται σήμερα μόνο το δεξιό ακρόβαθρο, ενώ από τα 

αριστερά διακρίνεται τμήμα πέτρινου μονοπατιού μπαζωμένου λόγω της διάνοιξης 

του δρόμου (3). 

Από τη μελέτη του υπάρχοντος αυτού τμήματος συμπεραίνεται ότι πρόκειται για 

μονότοξη γέφυρα με πιθανό άνοιγμα τόξου 12 μέτρα και πιθανό ύψος 7,50 μ. (4) 

Το πλάτος διαζώματος τόξου είναι 0,45 μ. και το πλάτος του φορέα 

καταστρώματος 3,50 μ.(5) 

 

 
Εικ. 10.10.2  Λεπτομέρεια από το εναπομείναν τόξο που συνεχίζει να 

ταλαιπωρείται από τα νερά της βροχής που εξακολουθούν 
να το διαβρώνουν. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 244) 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 181. 
(2) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 181. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 243. 
(4) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 246. 
(5) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 246. 
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Υλικά κατασκευής (1) 
Η γέφυρα ήταν κατασκευασμένη από ψαμμίτη. 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Η ευστάθεια της βάσης του ακρόβαθρου είναι καλή. Εν τούτοις όμως η διάβρωση 

στο επάνω μέρος (στην προέκταση του τόξου) συνεχίζεται και θα έχει σαν 

αποτέλεσμα μια περαιτέρω αποκόλληση τμημάτων. 

 

 
Εικ. 10.10.3  Το καλοφτιαγμένο τμήμα του εσωρραχίου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 244) 

 
 
Προτάσεις (3) 

Καθαρισμός από τα δέντρα και από τις ρίζες, αρμολόγηση, στεγανοποίηση στο 

κατάστρωμα και στο τμήμα της προέκτασης του τόξου, ώστε να εμποδισθεί η 

περαιτέρω διάβρωση έτσι ώστε να διασωθεί αυτό το τμήμα της γέφυρας και να 

παραμείνει σαν ιστορική μαρτυρία. 

 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 246. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 246. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 246. 
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Ιστορικό (1) 
Για το χρόνο κατασκευής του γεφυριού ο Δημήτρης Αναγνώστου, στο 

δημοσίευμα «Το πέτρινο γεφύρι του Βαλκάνου», εφ. «Έρευνα» των Τρικάλων, 28-3-

96, σελ. 4, γράφει: «Οι γεροντότεροι του χωριού μαρτυρούν ότι το γεφύρι κτίστηκε 

"επί Τουρκίας" ή άλλιώς επί τουρκοκρατίας, μεταξύ 1700-1750, από Πpαμαντιώτες 

μαστόρους». 

Όταν μια γαμήλια πομπή, έφτανε μπροστά στο γεφύρι, οι οργανοπαίχτες 

σταματούσαν το τραγούδι, κι όλοι, πεζoί, σιωπηλοί και κατηφείς, περνούσαν στην 

άλλη όχθη. Μόνον η νύφη περνούσε καβάλαστο άσπρο άλογό της. Έθιμο 

απαράβατο μέχρι την κατάρρευση του γεφυριού, το 1950. 

 

 

 

 
Εικ. 10.10.4  Σκαρίφημα του γεφυριού Βαλκάνου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 246) 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 183. 
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10.11. Γέφυρα Νεραϊδοχωρίου 
 
 

Θέση (1) 
Βρίσκεται δύο περίπου χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του χωριού Νεραίδοχώρι και 

γεφυρώνει το Περτουλιώτικο ρέμα, λίγο πριν τη σμίξη του με το ρέμα Κόρμπου σε 

μικρή απόσταση από τη δασική οδό που οδηγεί προς την περιοχή Ελάτης και 

Στουρναρραίικων στο ύψος της καινούργιας  και σε απόσταση 400 μέτρων από αυτή. 

Το γεφύρι συνέδεε παλιά τα χωριά του Ασπροποτάμου, πέραν Νεραίδοχωρίου, με 

τον Τρικαλινό κάμπο. Συνδέεται με καλντεριμωτό μονοπάτι «Σκάλα Κόρμπου» που 

οδηγεί στην περιοχή της Ελάτης το οποίο κατασκευάστηκε επί Χατζηπέτρου. Το 

γεφύρι χρησιμοποιείται σήμερα μόνο από φυσιολάτρες. 

 

 
Εικ. 10.11.1  Το γεφύρι είναι θεμελιωμένο σε βράχο. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 247) 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 199. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (1) 
Η γέφυρα είναι μονότοξη με ημικυκλικό τόξο. Το αριστερό βάθρο είναι χτισμένο 

πάνω σε βράχους και ενώ το δεξιό σε γαιώδες έδαφος. 

Έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Άνοιγμα τόξου : 17,60 μέτρα 

- Ύψος τόξου : 7,70 μέτρα 

- Πάχος κλειδιού - διαζώματος : 0,55 μέτρα 

- Πλάτος φορέα – καταστρώματος : 2,80 μέτρα 

- Το συνολικό μήκος της γέφυρας (ανάπτυγμα) είναι 30 μέτρα. 

 

 
Εικ. 10.11.2  Η κατάντι όψη της γέφυρας Χαντζηπέτρου στο Νεραιδοχώρι. Πάνω από το 

αριστερό βάθρο διακρίνεται παραμόρφωση του τυμπάνου. Το γεφύρι, μετά 
την κατασκευή αμαξιτού δρόμου και νέας γέφυρας στον Καμναίτικο 
ποταμό, παρέμεινε σιωπηλό και ξεχασμένο, μνημείο της λαικής 
αρχιτεκτονικής παράδοσης. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.200) 

 

Η βαθιά κοίτη του ποταμού βρίσκεται κοντά στο αριστερό βάθρο. Λόγω της 

μορφολογίας του εδάφους, η γέφυρα παρουσιάζει ασυμμετρία στις κλίσεις του 

καταστρώματος, δεδομένου ότι το δεξιό σκέλος έχει διαμήκη κλίση ενώ το αριστερό 

είναι σχεδόν οριζόντιο. 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 249,250. 
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Εικ. 10.11.3  Λεπτομέρεια του κλειδώματος του τόξου. Παρατηρείται κάποια ασυμμετρία 

που πιθανώς να έγινε από κατασκευής της γέφυρας. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 249) 

 

Είναι εμφανείς οι επεμβάσεις που έγιναν από την Κοινότητα του χωριού κατά την 

τελευταία δεκαετία για να αποτραπεί η κατάρρευση της γέφυρας, (με τσιμεντόστρωση 

του καταστρώματος και τη δημιουργία υποτυπωδών τσιμεντένιων στηθαίων, την 

ανασύσταση τμήματος πάνω από το δεξιό βάθρο και το «γέμισμα» με σκυρόδεμα 

διαμπερούς οπής που δημιουργήθηκε στο μέσο περίπου του καταστρώματος επί του 

κεκλιμένου σκέλους της γέφυρας). 

 

 

Υλικά κατασκευής (1) 
Το γεφύρι είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από μαργαϊκό ψαμμίτη, λαξευτό, 

με λιθοδομή μορφής οριζόντιων αρμών. 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Μετά την πρόχειρη συντήρηση που έγινε από την κοινότητα, δεν υπάρχει 

κίνδυνος κατάρρευσης, στο άμεσο μέλλον, αλλά η ευστάθεια της γέφυρας είναι 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 252. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 252. 
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προβληματική λόγω της μετατόπισης που εμφανίστηκε στο κλειδί της γέφυρας και η 

οποία πιθανώς προέρχεται από καθίζηση διόγκωση των σχιστολιθικών πλακών 

πάνω στους οποίους πατάει το αριστερό βάθρο. 

Στον ίδιο ίσως λόγο να οφείλεται και κάποια μετατόπιση «ομάδας» πετρών, 

πάνω από το αριστερό ακρόβαθρο από την κατάντι πλευρά. 

 

 
Εικ. 10.11.4  Το δεξιό βάθρο. Στο εσωρράχιο διακρίνεται επισκευή με σκυρόδεμα. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 249) 
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Εικ. 10.11.5  Στο αριστερό βάθρο διακρίνεται παραμόρφωση του 

τυμπάνου από ώθηση του γεμίσματος της γέφυρας. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 251) 

 

 

Προτάσεις (1) 
Απαιτείται λεπτομερής μελέτη των συνθηκών ευστάθειας του γεφυριού, η οποία 

θα καθορίσει τον τρόπο και το βαθμό επέμβασης για τη διατήρησή του. 

 

 

Ιστορικό (2)  
Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι το γεφύρι χτίστηκε στο δεύτερο ήμισυ του 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 252. 
(2) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 199. 
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18ου  αιώνα περίπου το 1750 και χρηματοδότης του ήταν ο αρχιτσέλιγκας και 

επίσημος προεστός Ασπροποτάμου και με μεγάλη περιουσία Γούσιος (: δηλ 

Γεώργιος) Xατζηπέτρoς, πατέρας του αγωνιστή της Επανάστασης και στρατηγού 

Χριστόδουλου Xατζηπέτρου από το Νεραίδοχώρι (π.ο. Βετερνίκο). Ο Γούσιος 

Xατζηπέτρoς είχε συνδέσει το όνομά του με κοινωφελή έργα. Έργο του είναι και η 

περίφημη «Σκάλα Κόρμπου». Το όνομά του αναφέρεται στα μοναστήρια Αγ. 

Παρασκευής (1792) Νεραίδοχωρίου και Αγ. Τριάδος (1798) Δέσης και στις εκκλησίες 

Αγ. Νικολάου (1763) Νεραίδοχωρίου και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (1863) 

Περτουλίου. 
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Εικ. 10.11.6  Σκαρίφημα της γέφυρας του Νεραιδοχωρίου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 252) 
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10.12. Γέφυρα Παλιοκαρυάς 
 

 
Θέση - Περιγραφή τοπίου (1) 

Βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Πύλης - Παλιοκαρυάς, δύο χιλιόμετρα 

περίπου πριν από την κάτω Παλιοκαρυά και επί του Πορταϊκού ποταμού. Η 

κατασκευή της επαρχιακής οδού σε στάθμη πολύ ψηλότερη από εκείνη της γέφυρας, 

είχε σαν αποτέλεσμα η πρόσβαση σ' αυτήν να είναι πολύ δύσκολη. Η γέφυρα 

συνδέεται με πέτρινο μονοπάτι με κατεύθυνση προς Πύλη, κατασκευασμένο, (το 

πρώτο τμήμα του) πάνω σε βραχώδη περιοχή με αποτέλεσμα να διατηρείται σε καλή 

κατάσταση. Η γέφυρα παλαιότερα εξυπηρετούσε την επικοινωνία Πύλης - 

Μεσοχώρας. 

Στην ανάντι πλευρά της γέφυρας υπάρχει μικρό φράγμα πολύ κοντά σ' αυτήν, το 

οποίο δημιουργώντας καταρράκτη κάνει το τοπίο εντυπωσιακό. 

 

 
Εικ. 10.12.1  Το γεφύρι όπως φαίνεται από το μονοπάτι. 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 253,254. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 
Η γέφυρα είναι μονότοξη με ημικυκλικό τόξο χτισμένη πάνω σε βραχώδη 

απόκρυμνη περιοχή. Χτίστηκε σ' αυτή τη θέση, επειδή υπάρχει βραχώδες «στένεμα» 

της κοίτης του ποταμού. 

Η γέφυρα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Άνοιγμα τόξου: 19,00 μέτρα 

- Ύψος τόξου: 10,00 μέτρα 

- Πάχος κλειδιού: 0,55 μέτρα 

- Πάχος διαζώματος τόξου: 0,55 μέτρα 

- Πλάτος φορέα - καταστρώματος: 2,70 μέτρα 

- Διαστάσεις στηθαίων, πλάτος: 0,35 μέτρα 

- Διαστάσεις στηθαίων, ύψος: 0,55 μέτρα 

- Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 26,00 μέτρα. 

 

 
Εικ. 10.12.2  Η κατάντι όψη της γέφυρας της Παλιοκαρυάς ανάμεσα στους δύο 

καταρράκτες. 
 

Το έτος 1975, με την κατασκευή του φράγματος ενισχύθηκε το αριστερό βάθρο 

της γέφυρας με κοιτόστρωση, δεδομένου ότι υπήρχε κίνδυνος υποσκαφής του από 

το νερό. Επίσης κατασκευάστηκε μεταξύ του φράγματος και του αριστερού βάθρου, 

πέτρινος τοίχος (πτερυγότοιχος). 

Το έτος 1985, έγινε ανακατασκευή των στηθαίων τα οποία είχαν σχεδόν 

καταρρεύσει. 

 
                                            
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 254,256. 



 159 

 
Εικ. 10.12.3  Η γέφυρα και ο καταρράκτης. 

 
 

  
Εικ. 10.12.4  Το τύμπανο στην αρχή του καταστρώματος έχει αρχίσει 

και παραμορφώνεται.  
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Υλικά κατασκευής (1) 
Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη με πέτρα Παλιοκαρυάς, το διάζωμα με πελεκητή 

και το υπόλοιπο τμήμα με λιθοδομή μορφής οριζόντιων αρμών. 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Η γέφυρα σήμερα, μετά την προστασία με σκυρόδεμα του αριστερού βάθρου το 

οποίο είχε αρχίσει να διαβρώνεται από τη συνεχή επαφή του με το νερό και την 

κατασκευή του πέτρινου πτερυγοτοίχου, βρίσκεται σε πολύ καλή στατική κατάσταση. 

 

 
Εικ. 10.12.5  Το αριστερό τμήμα του εσωρράχιου. Διακρίνεται ο 

ανάντι ανάβαθμος και ο καταρράκτης.  
 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 256. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 256,257. 
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Προτάσεις 
Πρoτείνεται :  

1. Καθαρισμός της γέφυρας από τα βρύα και τις λειχήνες 

2. Επισκευή του τυμπάνου προς την πλευρά του καταρράκτη (Εικ. 10.12.4).   

 

 

Ιστορικό (1) 
Δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για την κατασκευή της 

γέφυρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 257. 
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Εικ. 10.12.6  Σκαρίφημα της γέφυρας της Παλιοκαρυάς.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 258). 
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10.13. Γέφυρα Πόρτας (Αγίου Βησσαρίωνα) 
 
 
Θέση – Ιστορικό (1) 

Βρίσκεται στο 22ο  χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρικάλων - Άρτας. Σήμερα είναι 

το δεύτερο σε μέγεθος μονότοξο γεφύρι του θεσσαλικού χώρου από όσα χτίστηκαν 

πριν από τον αιώνα μας (το πρώτο είναι του Τριζώλου). 

Γεφυρώνει τον ποταμό Πορταϊκό και αποτελούσε μέχρι το 1936 τη μοναδική 

σύνδεση του κάμπου με τα χωριά της Πίνδου. 

 

 
Εικ. 10.13.1  Η κατάντι όψη της γέφυρας της Πόρτας. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 268) 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 

Πρόκειται για μονότοξη γέφυρα, με ημικυκλικό τόξο ανοίγματος 28 μέτρων. Το 

μεγάλο άνοιγμα του τόξου δίνει στη γέφυρα μεγαλοπρέπεια και μοναδικότητα στην 

περιοχή. 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 259. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 267. 
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Το μέγιστο μήκος του τόξου είναι 13,20 μ. Το πάχος του διαζώματος είναι 0,60 μ. 

Τα στηθαία τα οποία ξανακατασκευάστηκαν έχουν ύψος 0,75 μ. και πλάτος 0,30 μ. 

Το πλάτος του καταστρώματος είναι 2,70 μ., ενώ το συνολικό μήκος της γέφυρας 

φθάνει τα 64 μ. (Ανάπτυγμα). 

 

 
Εικ. 10.13.2  Το ανακατασκευασμένο κατάστρωμα  και τα στηθαία της γέφυρας. 

 
 

Η βαθιά κοίτη του ποταμού βρίσκεται πλησίον του αριστερού βάθρου 

τηςγέφυρας. Στο παρελθόν για τη συντήρησή της έγιναν διάφορες επεμβάσεις. 

Κατά τη δεκαετία του '50 με πρωτοβουλία του Δασαρχείου κατασκευάστηκε 

πέτρινη αντιρίδα αντιστήριξης στο αριστερό τύμπανο ανάντι. 

Το 1966 έγινε αρμολόγηση, κυρίως στο κατάστρωμα, στεγανοποίηση, 
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επανακατασκευή των στηθαίων, καθώς επίσης και διαμήκης τοίχος αντιστήριξης της 

όχθης σε απόσταση 4 μέτρων από το δεξιό βάθρο για προστασία της από 

υποσκαφές. 

Το 1984 έγινε ενίσχυση του θεμελίου του αριστερού βάθρου, με κατασκευή από 

πέτρα και κοιτόστρωση από σκυρόδεμα, δεδομένου ότι η βαθιά κοίτη έχει εκτραπεί 

προς την πλευρά του αριστερού βάθρου. 

 

 
Εικ. 10.13.3  Η βάση από σκυρόδεμα και οι βοηθητικοί τοίχοι στήριξης του βάθρου. 

 

 

Υλικά κατασκευής (1) 

Για την κατασκευή του διαζώματος έχει χρησιμοποιηθεί πελεκητός ψαμμίτης ενώ 

για το υπόλοιπο τμήμα ασβεστολιθική αργολιθοδομή που θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί «επιμελής αργολιθοδομή». 

 
 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 267. 
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Εικ. 10.13.4  Η ανάντι όψη της γέφυρας της Πόρτας. 

 

 

 

Στατική κατάσταση  

Παρά τo μεγάλο άνοιγμα του τόξου η γέφυρα άντεξε στο χρόνο. Παρόλο αυτά 

από το 1996 μέχρι το 2005 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης. Γι’ αυτό η 

στατικότητα του γεφυριού τώρα είναι άριστη. 
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Εικ. 10.13.5  Πλήρως ανακατασκευασμένο το γεφύρι της Πόρτας. 

 

 

Ιστορικό (1) 
Χτίστηκε το 1514 από τον Μητροπολίτη Λάρισας Βησσαρίωνα που θεωρήθηκε ο 

«γεφυροποιός» της εποχής του.  

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 267. 
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Εικ. 10.13.6  Σκαρίφημα της γέφυρας της Πόρτας (Αγ. Βησσαρίωνα).  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 272). 
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10.14. Γέφυρα Πιαλείας 
 
 
Θέση (1) 

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Πιαλεία. Γεφυρώνει τον χείμαρρο Μπεντενής 

που κατεβαίνει από την ανατολική πλαγιά του Κόζιακα του οποίου η κοίτη έχει 

πλάτος 6 μέτρα. Παλιά συνέδεε το χωριό με τα υπόλοιπα πεδινά χωριά και τα 

Τρίκαλα. Η καινούργια γέφυρα με μπετόν που έγινε παραπλεύρως και η τωρινή 

διαμόρφωση του χώρου, είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη λειτουργικότητά της και 

σπανίως να χρησιμοποιείται από τους πεζούς. 

 

 
Εικ. 10.14.1  Η κατάντι όψη του γεφυριού. Στο βάθος διακρίνεται ο χιονισμένος 

Κόζιακας. 
(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 

Αθήνα 1995, σελ. 275) 

 
 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά - Υδραυλικά στοιχεία (2) 
Η γέφυρα είναι μονότοξη με ημικυκλικό τόξο και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Άνοιγμα τόξου : 4,00 μέτρα 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 273. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 274,276. 
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- Ύψος τόξου : 3,30 μέτρα 

- Πάχος κλειδιού : 0,35 μέτρα 

- Πλάτος διαζώματος τόξου : 0,35 μέτρα 

- Πλάτος φορέα – καταστρώματος : 1,90 μέτρα 

- Τα στηθαία έχουν πλάτος 0,30 μ. και ύψος (όπως είναι διαμορφωμένα σήμερα) 

0,10-0,15 μ. 

- Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 10,40 μ. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ο ιδιαίτερος τρόπος κατασκευής του διαζώματος τόξου, με 

την τοποθέτηση εναλλάξ, μια πέτρα μεγάλη και δύο μικρότερες. Η γέφυρα 

επιδιορθώθηκε το 1980 από τον εκπολιτιστικό σύλλογο Πιαλειωτών. Συντηρήθηκε το 

αριστερό ακρόβαθρο το οποίο είχε καταστραφεί στή βάση του από τη ροή του 

ποταμού. Επίσης έγινε μερική αποκατάσταση των στηθαίων καθώς και την 

αρμολόγηση της γέφυρας. Η επιφάνεια του καταστρώματος έχει πλακοστρωθεί. 

Επίσης έχει τσιμεντοστρωθεί η κοίτη του ποταμού μεταξύ των δύο ακρόβαθρων. 

 

 

Υλικά κατασκευής (1) 
Το διάζωμα του τόξου είναι κατασκευασμένο από πορόλιθο λαξευτό, τα βάθρα 

από ασβεστόλιθο πελεκητό. Ενώ το υπόλοιπο τμήμα έγινε από ασβεστολιθική 

αργολιθοδομή. Η επιφάνεια του καταστρώματος έχει επικαλυφθεί από πέτρα Πηλίου. 

 

 
Εικ. 10.14.2  Η ανάντι όψη του γεφυριού. 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 276. 
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Εικ. 10.14.3  Λεπτομέρεια του τόξου. Διακρίνεται ο ιδιαίτερος τρόπος κατασκευής του 

διαζώματος. 
 

 

Στατική κατάσταση (1) 
Η στατική κατάσταση μετά την πρόσφατη συντήρηση που έγινε είναι 

ικανοποιητική. 

 

 

Προτάσεις (2) 
Προτείνεται: 

1. Καθαρισμός και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της γέφυρας σε 

συνάρτηση με την παρακείμενη βρύση ώστε να είναι ορατή και επισκέψιμη. 

2. Να αφαιρεθούν οι πλάκες Πηλίου από την επιφάνεια ώστε να ξαναγίνει 

λιθόστρωτη και να γίνει επέκταση - συμπλήρωση των στηθαίων. 

 

 

Ιστορικό (3) 

Το 1904 με τη μεγάλη πλημμύρα η γέφυρα επιχώθηκε επειδή άλλαξε η κοίτη του 

ποταμού. Μεταγενέστερα επανήλθε η κοίτη και η γέφυρα στην αρχική τους 

κατάσταση. 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 276. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 276. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 276. 
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Εικ. 10.14.4  Σκαρίφημα της γέφυρας της Πιαλείας.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 276). 
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10.15. Γέφυρα Μπάλτας – Κακοπλεύρι 
 
 
Θέση (1) 

Βρίσκεται ένα χιλιόμετρο πριν από το χωριό Κακοπλεύρι και σε αποσταση 800 

περίπου μέτρων από το δρόμο. Γεφυρώνει παραπόταμο του Ίωνα. 

Από εδώ γινόταν παλιά η επικοινωνία με την Καλαμπάκα σε συνδυασμό με τη 

γέφυρα του Ξηροκάμπου. Αξίζει να σημειωθεί η ομορφιά του τοπίου, στο οποίο 

υπάρχουν ακόμα ερείπια πολλών νερόμυλων. 

Μπροστά στη γέφυρα και επί της κοίτης του ποταμού υπάρχει πηγή (παλιά 

υπήρχε βρύση). Εκατέρωθεν της γέφυρας υπάρχει μικρό πέτρινο μονοπάτι. 

 

 
Εικ. 10.15.1  Το γεφύρι της Μπάλτας στο σημείο αυτό που τα νερά του ρέματος κυλούν 

αφρισμένα μέσα από το, γεμάτο βράχια, στενό πέρασμα. 
 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 
Η γέφυρα είναι μονότοξη σε ημικυκλικό τόξο, χτισμένη πάνω σε βραχώδη 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 277,278. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 278. 
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περιοχή. Έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Άνοιγμα τόξου : 5,50 μέτρα 

- Ύψος τόξου : 5,50 μέτρα 

- Πάχος κλειδιού : 0,50 μέτρα 

- Πλάτος διαζώματος τόξου : 0,50 μέτρα 

- Πλάτος φορέα - καταστρώματος : 2,00 μέτρα 

- Συνολικό μήκος γέφυρας : 14,00 μέτρα 

- Τα στηθαία της γέφυρας έχουν καταρρεύσει. 

 

 
Εικ. 10.15.2  Το γεφύρι της Μπάλτας είναι κατασκευασμένο σε πετρώδη περιοχή. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 277) 

 

 
Εικ. 10.15.3  Λεπτομέρεια στην περιοχή του κλειδιού και το εσωρράχιο. 
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Υλικά κατασκευής (1) 
Το τόξο είναι κατασκευασμένο από ψαμμίτη λαξευτό. Το υπόλοιπο τμήμα από 

ψαμμιτική αργολιθοδομή. Οι προσθήκες έγιναν με ασβεστολιθική αργολιθοδομή.  

 

 

 
Εικ. 10.15.4  Λεπτομέρεια στην περιοχή του τυμπάνου. Επίσης παρατηρούμε την 

θεμελίωση του βάθρου πάνω στο βράχο. 
 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Το χτίσιμο της γέφυρας πάνω σε βράχους και η βαθιά κοίτη του ποταμού 

επέτρεψαν στην καλή διατήρηση του τόξου παρ’ ότι δεν έγινε καμιά συντήρηση. Το 

μεταγενέστερο τμήμα παρουσιάζει μεγαλύτερη φθορά και έλλειψη συνοχής των 

πετρών. 

 

 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 278. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 278. 
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Προτάσεις (1) 
Προτείνεται να γίνει καθαρισμός της γέφυρας από τα φυτά, επανακατασκευή των 

στηθαίων, συντήρηση του κενού στο μέρος που υπήρχε η επιγραφή, γενική 

αρμολόγηση, στεγανοποίηση του καταστρώματος και καθαρισμός από τους 

θάμνους, του πέτρινου μονοπατιού που οδηγεί στη γέφυρα. Επίσης θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί η παρακείμενη πηγή με την κατασκευή βρύσης. 

 

 

 

 
Εικ. 10.15.5  Το κατάστρωμα του γεφυριού. Είναι απαραίτητη η συντήρηση του. 

 

 

Ιστορικό (2) 
Στις 23 Νοεμβρίου 1809 πέρασε από το γεφύρι, ερχόμενος από το Μέτσοβο, ο 

άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και περιηγητής, Ουίλλιαμ-Μάρτιν Ληκ. Μας τα 

περιγράφει ο ίδιος: «Kατεβαίνovτας τα υψώματα και προχωρώντας προς τον ποταμό 

Κράτζοβα ή Μερίτσα, τον οποίο περάσαμε από μία ψηλή γέφυρα, ανοίχθηκε 

μπροστά μας η θέα της εισόδου στη Θεσσαλία, ανάμεσα στους εξαίσιους βράχους 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 278. 
(2) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 128. 
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των Μετεώρων. Σε απόσταση 6 ή 8 μίλια, στα αριστερά μας, φαίνεται το μεγάλο 

χωριό Μερίτσα». Ο ποταμός Kράτζoβας ή Μερίτσας ή Κακοπλευρίτης ξεκινάει από 

το βουνό Κράτσοβο (1554μ.), ανάμεσα από τα χωριά Τρυγώνα και Κακοπλεύρι, 

περνάει από τον οικισμό Ξηρόκαμπος και εκβάλλει στον Ίωνα ή Μουργκάνη. 

Μερίτσα είναι το σημερινό χωριό Οξύνεια. Τα παραπάνω αναφέρονται στο 

Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 1996, σελ. 33. Επομένως το γεφύρι χτίστηκε πριν από το 

έτος 1809. 
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Εικ. 10.15.5  Σκαρίφημα της γέφυρας της Μπάλτας – Κακοπλεύρι. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 282). 
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10.16. Γέφυρα Ξηροκάμπου (Περιοχή «Βακαρέτσια») 
 

 

Θέση (1)  
Βρίσκεται αμέσως μετά το τέλος του οικισμού Ξηρόκαμπος (της Κοινότητας 

Κακοπλευρίου) στη θέση «Βακαρέτσια». Γεφυρώνει τον παραπόταμο «Μπούτνια» 

και αποτελεί το πέρασμα για τους παρακείμενους βοσκοτόπους. 

Κοντά στη γέφυρα υπάρχουν τα υπολείμματα τριών νερόμυλων τους οποίους 

πρωτίστως εξυπηρετούσε η γέφυρα. Η κοίτη του ποταμού έχει πλάτος 8 μ. περίπου. 

 

 
Εικ. 10.16.1  Στο κατάστρωμα της γέφυρας είναι εμφανής η αποκόλληση πετρών. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 283) 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 
Η γέφυρα είναι μονότοξη με ημικυκλικό τόξο και είναι ασύμμετρη καθ' όσον το 

αριστερό σκέλος είναι πιo μακρύ και πιo επικλινές.  

Έχει τα εξής χαρακτηριστικά :  

- Άνοιγμα τόξου : 6,50 μέτρα 

- Ύψος τόξου : 4,70 μέτρα 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 283,284. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 284. 
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- Πάχος κλειδιού : 0,45 μέτρα 

- Πλάτος διαζώματος : 0,45 μέτρα 

- Πλάτος φορέα – καταστρώματος : 2,10 μέτρα 

- Συνολικό μήκος γέφυρας : 15,70 μέτρα 

- Τα στηθάία της γέφυρας έχουν καταρρεύσει εντελώς. 

 

Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες επεμβάσεις από την Κοινότητα με σκοπό τη 

συντήρηση και διατήρηση της γέφυρας κυρίως στα ακρόβαθρα, τα οποία άρχισε να 

καταστρέφει η ορμή του νερού. 

 

 
Εικ. 10.16.2  Το αριστερό ακρόβαθρο επενδεδυμένο με σκυρόδεμα. Είναι εμφανής η 

ανάγκη κοιτόστρωσης. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 285) 

 

Συγκεκριμένα στο δεξιό ακρόβαθρο έχει γίνει επένδυση τμήματος αυτού. Μέχρι 

ύψος 1,70 πλαισιώνονται εκατέρωθεν με πέτρινους τοίχους αντιστήριξης. 

Το αριστερό ακρόβαθρο έχει επενδυθεί με σκυρόδεμα μέχρι ύψους 1,00 μέτρου. 

Έχει γίνει επίσης υποτυπώδης αρμολόγηση σε διάφορα σημεία. Οι αρμοί των 

διαζωμάτων του τόξου έχουν κανονικό πάχος. Στα υπόλοιπα τμήματα έχουν μεγάλο 

πάχος. Στη γέφυρα υπήρχε μαρμάρινη πλάκα με ημερομηνία κατασκευής της 

γέφυρας η οποία αφαιρέθηκε τελευταία. 
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Υλικά κατασκευής (1) 
Το διάζωμα και τα ακρόβαθρα είναι από ψαμμίτη πελεκητό. Το υπόλοιπο της 

γέφυρας είναι ψαμμιτική αργολιθοδομή. Οι προσθήκες είναι από φαιόλιθο. 

 

 
Εικ. 10.16.3  Λεπτομέρεια του εσωρραχίου της γέφυρας. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 285) 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Οι επεμβάσεις στα ακρόβαθρα αν και αντιαισθητικές έσωσαν τη γέφυρα από την 

κατάρρευση. Με εξαίρεση τα ακρόβαθρα και το εσωρράχιο όπου έγινε υποτυπώδης 

αρμολόγηση, στο υπόλοιπο σώμα παρατηρείται παντελής έλλειψη κονιάματος από 

τους αρμούς με αποτέλεσμα την αποκόλληση πετρών σε διάφορες θέσεις της 

γέφυρας με απειλή κατάρρευσης τμημάτων στα τύμπανα. 

Παρά τα ανωτέρω η στατική κατάσταση του τόξου της γέφυρας παραμένει καλή 

και δεν παρουσιάζει παραμορφώσεις. 

Εάν η γέφυρα παραμείνει ασυντήρητη σύντομα θα δημιουργηθούν στατικά 

προβλήματα και στο τόξο. 

Οι ρίζες των πλατάνων και οι θάμνοι που πλαισιώνουν τη γέφυρα έχουν μεγάλη 

συμβολή στη φθορά της γέφυρας. 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 286. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 286,289. 
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Εικ. 10.16.4  Το δεξιό βάθρο από ανάντι με το μεταγενέστερο 

μπάλωμα. Πάνω από αυτό διακρίνεται το τύμπανο σε 
αποσύνθεση. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 286) 

 

 

Προτάσεις (1) 
Προτείνεται: 

1. Καθαρισμός της γέφυρας από θάμνους και δέντρα που έχουν φυτρώσει στο 

σώμα της. Συμπλήρωση των πετρών που έχουν αποκολληθεί πλευρικά πάνω 

από τα βάθρα. 

2. Ενίσχυση και υποθεμελίωση της από σκυρόδεμα επένδυσης με κατασκευή 

κατάστρωσης πάνω στην οποία θα θεμελιωθεί τοίχος επένδυσης. 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 289. 
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3. Συμπλήρωση των πετρών που έχουν αποκολληθεί από το κατάστρωμα (κυρίως 

στο αριστερό σκέλος) με τρόπο ώστε να ξαναδημιουργηθεί καλντεριμωτό 

κατάστρωμα. 

4. Επανακατασκευή των στηθαίων, γενική αρμολόγηση και στεγανοποίηση των 

καταστρωμάτων. 

 

 

Ιστορικό (1) 
Η γέφυρα κατασκευάστηκε το 1860 από τον Ηγούμενο Άνθιμο Σταγιάδων κυρίως 

για να εξυπηρετεί τους τρείς διπλανούς νερόμυλους αλλά και για την σύνδεση με το 

Κακοπλεύρι. Τα στοιχεία ήταν γραμμένα σε κτητορική επιγραφή η οποία αφαιρέθηκε 

πρόσφατα από τη γέφυρα. 

 

 
Εικ. 10.16.5  Γενική άποψη απέναντι από την γέφυρα, όπου 

διακρίνονται τα ερείπια των νερόμυλων τους οποίους 
η γέφυρα εξυπηρετούσε. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 284) 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 289. 
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Εικ. 10.16.6  Σκαρίφημα της γέφυρας του Ξηρόκαμπου στην περιοχή «Βακαρέτσια».  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 289). 
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10.17. Γέφυρα «Ντελή» - Ξηρόκαμπος 
 
 

Θέση (1) 
Βρίσκεται στη βόρεια άκρη του οικισμού Ξηρόκαμπος της Κοινότητας 

Κακοπλευρίου. Γεφυρώνει το ρέμα «Κακοπλευρίτη» λίγο μετά την ένωση του με το 

χείμαρρο «Μπουζντάς». 

Παλιά αποτελούσε το πέρασμα για το Κακοπλεύρι, σήμερα εξυπηρετεί τους 

παρακείμενους βοσκότοπους και κτήματα, χρησιμοποιούμενη από τους κατοίκους. Η 

γέφυρα Ντελή βρίσκεται σε τοποθεσία με πυκνή βλάστηση. 

 

 
Εικ. 10.17.1  Η κατάντι όψη της γέφυρας του Ντελή – Ξηρόκαμπος. 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 
Η γέφυρα είναι μονότοξη με ημικυκλικό τόξο, με τα ακρόβαθρα χτισμένα πάνω σε 

βράχους, και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Άνοιγμα τόξου : 7,80 μέτρα 

- Ύψος τόξου : 6,20 μέτρα 

- Πλάτος κλειδιού - διαζώματος : 0,45 μέτρα 

- Πλάτος φορέα – καταστρώματος : 2,30 μέτρα 

- Συνολικό μήκος γέφυρας : 17,50 μέτρα περίπου (ανάπτυγμα) 
                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 128. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 291. 
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Εικ. 10.17.2  Η ανάντι όψη της γέφυρας μέσα σε πυκνή βλάστηση. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 290) 

 

Τα στηθαία της γέφυρας έχουν καταρρεύσει εντελώς και έχουν αντικατασταθεί 

από πρόχειρα συρμάτινα προστατευτικά κιγκλιδώματα. 

 

 
Εικ. 10.17.3  Το κατάστρωμα της γέφυρας όπου διακρίνονται τα συρμάτινα στηθαία. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 292) 
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 Επίσης επιχώθηκε το κατάστρωμα της γέφυρας για να μειωθεί η διαμήκης κλίση 

και να γίνει διελεύσιμη και από τροχοφόρα. 

Στη γέφυρα υπήρχε κτητορική επιγραφή η οποία αφαιρέθηκε. 

 
 
Υλικά κατασκευής (1) 

Το διάζωμα της γέφυρας είναι κατασκευασμένο από ψαμμίτη λαξευτό. Το 

υπόλοιπο τμήμα από ψαμμίτη επίσης υπό μορφή οριζόντιων αρμών με εξαίρεση το 

πρόσθετο τμήμα το οποίο αποτελείται από ασβεστολιθική λιθοδομή μορφής 

μωσαϊκού. 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Εκτός από την εγκατάλειψη, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ευστάθεια της 

γέφυρας προέρχεται από τις ρίζες των δέντρων, κυρίως στο αριστερό βάθρο, και από 

τους θάμνους που κυριολεκτικά περιζώνουν τη γέφυρα. Σε πολλά σημεία της 

γέφυρας παρατηρείται έλλειψη συνοχής των πετρών λόγω απουσίας κονιάματος. 

 

 
Εικ. 10.17.4 Λεπτομέρεια του διαζώματος και του εσωρραχίου του τόξου. Διακρίνεται 

δύο αρκάδες που απέμειναν από τα στηθαία. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 292) 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 293. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 293. 
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Εικ. 10.17.5  Το αριστερό ακρόβαθρο έχει «πνιγεί» από τις ρίζες των δένδρων. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 293) 

 

 

Προτάσεις (1) 
Απαιτείται:  

1. Καθαρισμός από τα φυτά που περιζώνουν τη γέφυρα. 

2. Εκρίζωση των δέντρων που έχουν εισχωρήσει στο αριστερό ακρόβαθρο και 

ενδεχομένως ανακατασκευή τμήματος αυτού.  

3. Κατασκευή των στηθαίων. 

4. Στεγανοποίηση του καταστρώματος και αρμολόγηση. 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 293. 
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Εικ. 10.17.6  Το δεξιό βάθρο της γέφυρας. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 291) 

 

 

Ιστορικό (1) 
Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι τι γεφύρι είναι παλαιότερο από εκείνο στα 

«Βακαρέτσια» (1860) και ότι χρηματοδότης του ήταν κάποιος αρματολός και κλέφτης 

των Χασιών ονόματι Ντελής. Αυτός είχε «τάμα», όταν γλύτωσε από ενέδρα Τούρκων 

κοντά στην περιοχή. Μάλλον πρέπει να χτίστηκε μεταξύ 1810-1860. 

 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 129. 
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Εικ. 10.17.7  Σκαρίφημα της γέφυρας του Ντελή στον Ξηρόκαμπο.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 294). 
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10.18. Η γέφυρα του Ψείρα  
 
 
Θέση (1) 

Βρίσκεται κοντά στο 18ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Καλαμπάκας Δεσκάτης 

στην περιοχή της Ασπροκκλησιάς, 300 μέτρα μετά τη διασταύρωση προς Ψήλωμα. 

Γεφυρώνει τον ποταμό Μήκανη παραπόταμο του Πηνειού του οποίου η ευρεία 

κοίτη στη θέση γεφύρωσης είναι 18,00 μέτρα. Παλιότερα συνέδεε τη Δεσκάτη με την 

Καλαμπάκα. 

 

 
Εικ. 10.18.1  Η κατάντι όψη του γεφυριού του Ψείρα που φαίνονται και τα δύο 

ανοίγματα. 
(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.130) 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 
Το γεφύρι είναι μονότοξο με ένα ανακουφιστικό άνοιγμα. Το κυρίως τόξο έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

- Άνοιγμα : 12,50 μ. 

- Ύψος : 6,20 μ. 

- Πλάτος διαζώματος : 0,65 μ. 

 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 295,302. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 302. 
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Το ανακουφιστικό τόξο έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Ελεύθερο άνοιγμα : 3,20 μ. 

- Ύψος : 3,20 μ. 

- Πλάτος διαζώματος : 31,00 μ. 

 

 
Εικ. 10.18.2  Το ανακουφιστικό άνοιγμα του γεφυριού. Είναι εμφανής η διάβρωση της 

θεμελίωσης του δεξιού ακρόβαθρου του. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 296) 

 

 

Υλικά κατασκευής (1)  
Οι πέτρες κατασκευής του τόξου και των τυμπάνων είναι πελεκητές, το δε 

πέτρωμά τους ψαμμιτικό. . 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 302. 
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Η προσθήκη των στηθαίων έγινε από αργολιθοδομή. 

Το γεφύρι συντηρήθηκε το 1980 από την Κοινότητα Ασπροκκλησιάς. 

(Αρμολόγηση - ανακατασκευή στηθαίων - τσιμεντόστρωση καταστρώματος και άνω 

επιφάνειας στηθαίων - συμπλήρωση τμήματος της ανάντι πλευράς του 

ανακουφιστικού ανοίγματος). 

 

 

Στατική κατάσταση (1) 
Εχει διαβρωθεί το πέτρωμα θεμελίωσης της αριστερής γέννεσης του κυρίως 

τόξου, καθώς και η θεμελίωση του δεξιού ακρόβαθρου. Επίσης από το εσωρράχιο 

του ανακουφιστικού τόξου έχει αποσπαστεί μικρός αριθμός λίθων. 

 

 
Εικ. 10.18.3  Είναι εμφανέστατη η διάβρωση του πετρώματος θεμελίωσης της 

αριστερής όχθης του γεφυριού. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 298) 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 302. 
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Εικ. 10.18.4  Τμήμα της ανάντι όψης της γέφυρας. Διακρίνεται το ανακουφιστικό 

άνοιγμα και τα κακότεχνα στηθαία. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 299) 

 

 

Προτάσεις (1) 
Σε πρώτη φάση προτείνεται η κατασκευή κοιτόστρωσης από σκυρόδεμα κάτω 

και από τα δύο ανοίγματα της γέφυρας και η υποθεμελίωση τόσο του πετρώματος 

θεμελίωσης του κυρίως ανοίγματος όσο και του θεμελίου του δεξιού ακρόβαθρου. 

Δεν θα θεωρούσαμε περιττή την επένδυση της κοιτόστρωσης με πέτρα.  

Επίσης για τη συντήρηση του εσωρράχειου του μικρού ανοίγματος, απαιτείται 

αποκάλυψη - καθαρισμός των αρμών, συμπλήρωση των αποκολληθέντων λίθων και 

αρμολόγηση με ισχυρό κονίαμα. 

Σε δεύτερη φάση απαιτείται η καθαίρεση του σκυροδέματος τόσο από το 

κατάστρωμα της γέφυρας όσο και από τα πέτρινα στηθαία, η αποκάλυψη των αρμών 

και η έντεχνη αρμολόγησή τους. 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 302. 
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Ιστορικό 
Ο Χρ. Μόκας στο βιβλίο του «Ιστορικές - Λαογραφικές Σημειώσεις Χασίων και 

Ασπροκκλησιάς - Αθήνα 1985» (σελ 34) αναφέρει ότι η γέφυρα χτίστηκε από τον 

ληστή Ψύρρα γύρω στο 1700 μ.χ (1). 

Ο Ν. Φιλιππίδης στο βιβλίο του «Η Επανάστασης και η καταστροφή της 

Ναούσης - Αθήνησι 1881» (σελ 16) γράφει ότι από το όνομα του γερο - Ψείρα 

«ωνομάσθη η εν Θεσσαλία ιστορική γέφυρα των Χασίων - Γέφυρα του Ψήρα». 

Επίσης ότι «ο γενάρχης των Ψειραίων, (ο Γιάννης Ψείρας) έζησε και έδρασε ανάμεσα 

στα 1750 και 1800» (2). 

Επομένως η κατασκευή του γεφυριού του Ψείρα πρέπει να τοποθετηθεί στο 

δεύτερο ήμισυ του 18ου  αιώνα (3).  

Ο Γιάννης Ψείρας υπήρξε γενναίος πολεμιστής (κλεφταρματωλός) αλλά και 

άνθρωπος με σημαντική κοινωνική δράση. Εκτός από τη χορηγεία για την κατασκευή 

της γέφυρας, χρηματοδότησε την αγιογράφιση και περάτωση του ναού Αγίου 

Δημητρίου στο Ψήλωμα το Φεβρουάριο του 1791. (Κώστα Σπανού Θεσσαλικό 

Ημερολόγιο τόμος 20ός) (4). 

Στα 1878 κοντά στο γεφύρι «Ψείρα», στη θέση «Φούρνος», δόθηκε μάχη από το 

σώμα του καπετάν Θανάση Λύγκου με πολυάριθμους Τούρκους, όπου σκοτώθηκε ο 

Λύγκος πολεμώντας γενναία (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 302. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 302. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 302. 
(4) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 302. 
(5) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 131. 
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Εικ. 10.18.5  Σκαρίφημα της γέφυρας του Ψείρα.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 303). 
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10.19. Το γεφύρι της «Αγριελιάς» ή το γεφύρι του «Βλαχάβα» 
 
 

Θέση (1) 
Βρίσκεται στα όρια των κτηματικών περιφερειών των Κοινοτήτων Αγριελιάς και 

Λιόπρασο, στη θέση «Γκιοφύρια». 

Το γεφύρι είναι ορατό από τον επαρχιακό δρόμο Τρικάλων - Παλαιοπύργου, 

Αγριελιάς και απέχει από αυτόν 200 μ. περίπου στην πιο πάνω θέση. 

Γεφυρώνει το χείμαρρο Νεοχωρίτη του οποίου η ευρεία κοίτη στη θέση 

γεφύρωσης έχει πλάτος 10 μέτρα. 

Παλαιότερα συνέδεε την Αγριελιά και τα τριγύρω χωριά με τα Τρίκαλα. Σήμερα 

χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από κτηνοτρόφους της περιοχής. 

 

 
Εικ. 10.19.1  Η ανάντι όψη της γέφυρας της Αγριελιάς. 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 
Το μονότοξο, γεφύρι αποτελείται από ένα πλήρως ημικυκλικό τόξο, ελευθέρου 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 304,306. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 306. 
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ανοίγματος 7,90 μ. Το μέγιστο ύψος του τόξου είναι 4,70 μ. πάνω από τη θερινή 

στάθμη του νερού. 

Το πλάτος του φορέα είναι 2,50 μ. και το πάχος του διαζώματος του τόξου είναι 

0,60 μέτρα. 

Το ολικό μήκος της γέφυρας είναι 44 μ. και το κατάστρωμά της οριζόντιο, 

γεγονός που επιτρέπει τη διέλευση τροχοφόρων με ευχέρεια. 

 

 

 
Εικ. 10.19.2  Είναι χαρακτηριστικό το οριζόντιο κατάστρωμα του γεφυριού. 

 

 

Υλικά κατασκευής (1)  
Το τόξο και κυρίως των διαζωμάτων είναι κατασκευασμένο από λιθοδομή 

πελεκητή μετρίας επεξεργασίας. Τα τύμπανα κατασκευάστηκαν από αργολιθοδομή 

με μικρού βαθμού επεξεργασμένη (πελεκημένη) πέτρα. Το πέτρωμα των λίθων είναι 

ψαμμιτικό. 

 

 

 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 307. 
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Στατική κατάσταση (1) 

Το γεφύρι βρίσκεται σε αρκετά καλή στατική κατάσταση, ίσως το αριστερό βάθρο 

να έχει υποστεί μικρή διάβρωση. 

 

 
Εικ. 10.19.3  Διακρίνεται η ελαφρά διάβρωση της θεμελίωσης του αριστερού βάθρου.  

 

 

Προτάσεις (2) 
Προτείνεται κατασκευή κατάστρωσης από σκυρόδεμα ώστε να αποφευχθεί η 

διάβρωση των βάθρων. Η στάθμη της κατάστρωσης οφείλει να είναι χαμηλότερη από 

τη στάθμη του θερινού νερού στη θέση της γέφυρας. 

Επίσης απαιτείται καθαρισμός ορισμένων αρμών και αρμολόγησή τους (κυρίως 

του καταστρώματος και του εσωρραχίου), καθώς και ανακατασκευή των πέτρινων 

στηθαίων που έχουν καταρρεύσει. 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 307. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 307. 
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Ιστορικό (1) 
Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότί το γεφύρι χτίστηκε μεταξύ 1760-1770 και 

χρηματοδότης του ήταν ο Καπετάνιος στο Αρματολίκι των Χασίων, Αθανάσιος 

Βλαχάβας ή Γερο-Βλαχάβας, από το χωριό Βλαχάβα των Χασίων, τόπος καταγωγής 

των προγόνων του. 

Ο Νικ. Γιαννούλης στο βιβλίο του «ΧΑΣΙΑ-Αθήνα 1990», σελ. 10, γράφει ότι «στο 

Αρματολίκι των Χασίων πρώτος Καπετάνιος, πάντα κατά Κασομούλη, ήταν ο Γερο-

Βλαχάβας ακμάζων από το 1770 μέχρι το 1780». Στη μεγάλη εξέγερση του 1770 

(Ορλωφικά) ο Βλαχάβας ξεσήκωσε τα Χάσια μαζί με το Ζήνδρο και το Λάζo του 

Ολύμπου. 

Ο Γεώργιος Ζιάκας στο βιβλίο του «Αρχαιολογικός-Τουριστικός Οδηγός Ν. Τρικάλων 

- Τρίκαλα 1976», σελ. 89, γράφει για δωρεές του Βλαχάβα που αναφέρονται μέσα 

από ενθυμήσεις σε Ευαγγέλια της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου (1872) Αγρελιάς. 

Επίσης ο ΓεροΒλαχάβας, πατέρας του Παπαθύμιου και του Θεοδωράκη, κατά το 

1765 είχε ανακαινίσει τη Μονή των Μετεώρων «Της Υπαπαντής» κατά τον Ν. Βέη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 155. 
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Εικ. 10.19.4  Σκαρίφημα της γέφυρας της Αγριελιάς.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 307). 
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10.20. Γέφυρα «Μουκόσι» - Πεύκη   
 
 
Θέση (1) 

Βρίσκεται επί του Μαλακασιώτικου ποταμού στην περιοχή μεταξύ Πεύκης και 

Ματονερίου και στο οποίο οδηγεί χωματόδρομος δύο περίπου χιλιομέτρων, με 

πρόσβαση από την Εθνική Οδό Καλαμπάκας - Ιωαννίνων και στο ύψος της Πεύκης.  

 

 
Εικ. 10.20.1  Η ανάντι όψη του γεφυριού του « Μουκόσι». 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.122) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 
Γέφυρα μονότοξη με ημικυκλικό τόξο και δύο ασύμμετρα ανακουφιστικά 

ανοίγματα εκατέρωθεν του τόξου, τα βάθρα του οποίου ξεκινάνε από διαφορετικό 

ύψος, δεδομένου ότι, το δεξιό στηρίζεται πάνω σε βράχο, ενώ το αριστερό 

χαμηλότερα κατ' ευθείαν στο έδαφος. 

Έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Άνοιγμα τόξου : 13,00 μέτρα 

- Ύψος τόξου : 7,20 μέτρα 

- Πλάτος κλειδιού : 0,40 μέτρα 

- Πλάτος διαζώματος τόξου : 0,40 μέτρα 

- Πλάτος φορέα – καταστρώματος : 2,70 μέτρα 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 308. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 311. 
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Το αριστερό ανακουφιστικό άνοιγμα έχει άνοιγμα 1,80 μ. και ύψος 1,80 μ. και 

βρίσκεται χαμηλότερα του δεξιού, το οποίο έχει άνοιγμα 2,20 μ. και ύψος 2,20 μ. και 

το οποίο διαπερνά αρδευτικό αυλάκι. 

Το πλάτος διαζώματος των τόξων των ανακουφιστικών ανοιγμάτων είναι 0,35 μ. 

Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 30,00 μ. 

Η βαθιά κοίτη του ποταμού εφάπτεται του αριστερού ακρόβαθρου. 

 

 
Εικ. 10.20.2  Το ημικυκλικό τόξο της γέφυρας του «Μουκόσι» με τα δύο ασύμμετρα 

ανακουφιστικά ανοίγματα εκατέρωθεν του τόξου (ανάντι όψη). 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.122) 

 

 

Υλικά κατασκευής (1) 
Τα υλικά κατασκευής των διαζωμάτων και των βάθρων είναι ψαμμίτης λαξευτός, 

των δε τυμπάνων είναι ψαμμιτική λιθοδομή, μορφής οριζόντιων αρμών . 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Η γέφυρα βρίσκεται σε στάδιο αποσύνθεσης και η πλήρης κατάρρευσή της είναι 

θέμα χρόνου. Συγκεκριμένα έχει καταρρεύσει μεγάλο τμήμα του τόξου αριστερά του 

κλειδιού, ενώ στο κλειδί παρατηρείται παραμόρφωση της καμπυλότητας του τόξου. 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 315. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 311. 
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Το αριστερό βάθρο λόγω της επαφής του με το νερό και εξαιτίας των ριζών των 

δέντρων τα οποία το πλαισιώνουν, διαβρώθηκε και έχουν αποσπαστεί τμήματα 

αυτού. Επίσης, τμήμα της γέφυρας έχει αποσπαστεί πάνω από το δεξιό 

ανακουφιστικό άνοιγμα, καθώς και τμήμα του καταστρώματος, στην αριστερή είσοδο 

της γέφυρας. 

Το δεξιό βάθρο το οποίο είναι κτισμένο πάνω σε βράχο διατηρείται σχετικά σε 

καλή κατάσταση. 

 

 
Εικ. 10.20.3  Τμήμα του διαζώματος του τόξου έχει καταρρεύσει. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 311) 
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Εικ. 10.20.4  Το διάζωμα του ανακουφιστικού ανοίγματος έχει καταρρεύσει. Το άνοιγμα 

διαπερνά αρδευτικό κανάλι. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 314) 

 
 
Προτάσεις (1) 
 Προτείνεται : 

q 1η φάση: Αποκατάσταση. 

- Καθαρισμός και εκρίζωση των δένδρων του αριστερού βάθρου. 

- Συμπλήρωση των τμημάτων που έχουν καταρρεύσει και κατασκευή 

κοιτόστρωσης από σκυρόδεμα επενδυμένης με πέτρα. Συμπλήρωση του 

τμήματος του τόξου που έχει καταρρεύσει, με πέτρες, με χρησιμοποίηση 

ρητινών και πολυμερικού σκυροδέματος. 

- Επίσης ανακατασκευή τμήματος του τόξου του δεξιού ανακουφιστικού 

ανοίγματος. 

q 2η φάση: Συντήρηση - Εμφάνιση. 

- Γενική αρμολόγηση της γέφυρας, στεγανοποίηση του καταστρώματος, 

καθώς και της επιφάνειας του δεξιού ανακουφιστικού ανοίγματος όπου 

περνάει το αρδευτικό αυλάκι και επανακατασκευή των στηθαίων. 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 316. 
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Ιστορικό (1) 
Χτίστηκε με πρωτοβουλία του Αλή Πασά μεταξύ 1785 και 1820 και ήταν 

πέρασμα για το Μέτσοβο και τα Γιάννενα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 316. 
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Εικ. 10.20.5  Σκαρίφημα της γέφυρας του Μουκόσι.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 315). 
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10.21. Γέφυρα Σωτήρα (Βαβέτσου)  
 
 

Θέση (1) 
Βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Τρικάλων - Λεπτοκαρυάς αμέσως μετά τη 

διακλάδωση προς Σωτήρα και επί του ποταμού Ληθαίου, ο οποίος σ' αυτή τη θέση 

έχει ευρεία κοίτη 25 μ. περίπου και βαθιά κοίτη 7,00μ. 

Αποτελούσε για πολλά χρόνια το πέρασμα από το Σωτήρα προς Τρίκαλα. 

 

 
Εικ. 10.21.1  Διακρίνονται τα δύο βάθρα που ακούμπαγε η ξύλινη κατασκευή 

ανοίγματος 21.00 μ.  
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 

Την ύπαρξη της γέφυρας, μαρτυρεί σήμερα το αριστερό ακρόβαθρο, ενώ δεξιά 

υπάρχει τοξωτός φορέας με καταβιβασμένο τόξο. Το ακρόβαθρο και το μεσόβαθρο 

του φορέα απέχουν μεταξύ τους 21,00 μ. 

Το καταβιβασμένο τόξο έχει άνοιγμα 8,00 μ., πάχος διαζώματος 0,60 μ., βέλος 

3,00 μ., καταβιβασμό τόξου 0,37 μ., ενώ το πλάτος του φορέα καταστρώματος είναι 

3,80 μ. 

Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη από ψαμμιτική και ασβεστολιθική λαξευτή 

λιθοδομή, με επιμέλεια και με πολύ λεπτούς αρμούς. 
                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 317. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 318. 
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Εικ. 10.21.2  Ο τοξωτός φορέας της δεξιάς όχθης πνιγμένος στους θάμνους. 

 

 

Στατική κατάσταση (1) 
Η στατική κατάσταση είναι πολύ καλή. 

 

 

Προτάσεις (2) 
Απαιτείται καθαρισμός της γέφυρας και του χώρου, στεγανοποίηση του 

καταστρώματος του τοξωτού φορέα. 

 

 

Ιστορικό (3) 
Το 1910 χτίστηκαν το αριστερό ακρόβαθρο και ο τοξωτός φορέας, μορφής 

καταβιβασμένου τόξου, από τον πελοποννήσιο μηχανικό Βαβέτσο. 

Το δημιουργηθέν άνοιγμα των 21,00 μ., δεν καλύφθηκε από ξύλινο φορέα και η 

γέφυρα παρέμενε ημιτελής επί 19 χρόνια. 

Το 1929 ο τρικαλινός εργολάβος Κακαράτζας, γεφύρωσε το άνοιγμα αυτό με 

ξυλοκατασκευή η οποία είχε λίγο χρόνο ζωής. 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 318. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 318. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 318. 
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Εικ. 10.21.3  Σκαρίφημα της γέφυρας του Σωτήρα.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 318). 
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10.22. Γέφυρα Φλαμουλίου  
 
 

Θέση (1) 
Βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Φλαμουλίου - Καρυών και γεφυρώνει το 

Αγιομονιώτικο ποτάμι. 

 

 
Εικ. 10.22.1  Η ανάντι όψη του γεφυριού του «Φλαμουλίου» τον χειμώνα. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 319) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2)  
Πρόκειται για δίτοξη γέφυρα με ένα κυρίως τόξο και ένα βοηθητικό. Η κοίτη του 

ποταμού έχει επιχωθεί με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της γέφυρας, και κυρίως το 

βοηθητικό τόξο, δύσκολα να διακρίνονται. 

Το κατάστρωμα έχει επικαλυφθεί με σκυρόδεμα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες 

της οδικής κυκλοφορίας δεδομένου ότι το μεγάλο πλάτος του επιτρέπει τη διέλευση 

τροχοφόρων. 

Κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών παροχών του ποταμού και το μεγάλο τόξο 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 319. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 319,322. 
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του γεφυριού καλύπτεται από τα πλημμυρικά νερά. 

Η γέφυρα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Άνοιγμα τόξου : 7,00 μέτρα 

- Ύψος τόξου : 2,70 μέτρα 

- Πάχος διαζώματος : 0,45 μέτρα 

- Πάχος κλειδιού : 0,45 μέτρα 

- Το άνοιγμα του βοηθητικού τόξου είναι περίπου 2,00 μ. ενώ το μεσόβαθρο έχει 

πλάτος 2,80 μ. περίπου. 

 

 
Εικ. 10.22.2  Η ανάντι όψη του γεφυριού του «Φλαμουλίου» την άνοιξη. 

 

 

Υλικά κατασκευής (1) 
Για την κατασκευή της γέφυρας χρησιμοποιήθηκε ψαμμίτης στο μεν διάζωμα 

πελεκητός, στα δε τύμπανα αργολιθοδομή μορφής μωσαϊκού. 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 322. 
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Στατική κατάσταση (2) 
Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα στατικά προβλήματα. Θα πρέπει όμως να ελεγχθεί το 

τμήμα της γέφυρας που έχει μπαζωθεί καθώς και οι βάσεις των βάθρων του κυρίως 

τόξου που βρίσκονται μoνίμως σκεπασμένες από νερό. 

 

 
Εικ. 10.22.3  Η γέφυρα εξυπηρετεί τη διέλευση των τροχοφόρων της επαρχιακής οδού 

Φλαμουλίων- Καρυών. Παρατηρούμε δίπλα από το γεφύρι αγωγό ομβρίων 
υδάτων. 

 

 

Προτάσεις (2) 
 Απαιτείται : 

1. Η άρση των προσχώσεων και η εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού. 

2. Η καθαίρεση του σκυροδέματος του καταστρώματος της γέφυρας και κατασκευή 

των στηθαίων με πέτρα.  

3. Αρμολόγηση και στεγανοποίηση.  

4. Παραλλαγή της επαρχιακής οδού με την κατασκευή νέας οδικής γέφυρας για τη 

διέλευση των τροχοφόρων. 

5. Αφαίρεση του αγωγού ομβρίων υδάτων. 

                                            
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 322. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 322. 
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Ιστορικό (1) 
Προφορικές μαρτυρίες αναφέορυν ότι το γεφύρι κτίστηκε από την εταιρία 

«Αγαθοκλή & Σια» γύρω στα 1866. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 100. 
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Εικ. 10.22.4  Σκαρίφημα της γέφυρας του Φλαμουλίου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 322). 
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10.23. Το γεφύρι στο Κεραμίδι 
 
 

Θέση (1) 
Βρίσκεται στη νότια είσοδο του χωριού Κεραμίδι. Γεφυρώνει τον Ενιπέα μετά τη 

σμίξη του με τον ποταμό Καλέντζη. Παλαιότερα εξυπηρετούσε την επικοινωνία 

Καρδίτσας – Φαρκαδόνας – Λάρισας. Σήμερα χρησιμοποιείται μόνο από τοπυς 

γεωργούς. 

 

 
Εικ. 10.23.1  Το γεφύρι στο Κεραμίδι με τα χαρακτηριστικά οξύκορφα κλειδώματα 

των ανακουφιστικών ανοιγμάτων. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 323) 

 
 
Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2) 

Πρόκειται για ένα τρίτοξο γεφύρι με ημικυκλικής μορφής ανοίγματα και δύο 

ανακουφιστικά ανοίγματα στα βάθρα. Το μεσαίο άνοιγμα έχει μήκος 8,50 μ. και ύψος 

6,00 μ. Τα ακραία ανοίγματα έχουν μήκος 7,00 μ. και ύψος 5,80 μ. Τα διαζώματα 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 160. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 325. 
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έχουν πάχος 0,60 μ. το κύριο και 0,20 το δευτερεύον. 

Τα ανακουφιστικά ανοίγματα έχουν πλάτος 1,80 μ. και ύψος 2,80 μ. Τα 

διαζώματά τους έχουν πάχος 0,35 το κύριο και 0,10 το δευτερεύον. Το συνολικό 

μήκος του γεφυριού είναι 38,00 μ. και το πλάτος του 3,60 μ. Το στηθαίο έχει ύψος 

0,50 μ. και πλάτος 0,30 μ. 

Τα βάθρα έχουν πλάτος 3,00 μ. και ανάντι έχουν τριγωνικούς προβόλους μήκους 

1,00 μέτρου. 

 

 
Εικ. 10.23.2  Η φύση πλαισίωσε καταλλήλως το δεύτερο ανακουφιστικό άνοιγμα με 

το ψαλιδωτό του τόξο. Είναι εμφανής η παραμόρφωση του. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 324) 

 

Υλικά κατασκευής (1) 
Το υλικό κατασκευής του γεφυριού έχει παρθεί από τους γειτονικούς λόφους που 

είναι ασβεστολιθικοί (τόξα από πελεκητές πέτρες, τύμπανα από αργολιθοδομή 

επιμελημένης κατασκευής). 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 325. 
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Εικ. 10.23.3  Λεπτομέρεια του πρώτου ανοίγματος και ανακουφιστικού ανοίγματος 

από ανάντι.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 324) 

 

 
Στατική κατάσταση (1) 

Το γεφύρι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. 

 

 

Προτάσεις (2) 
Είναι απαραίτητη η συντήρηση του γεφυριού ύστερα από σχετική μελέτη 

δεδομένου ότι κατακλύζεται από τα πλημμυρικά νερά του Ενιπέα. 

 

 

Ιστορικό (3) 
Δεν είναι γνωστό το πότε κατασκευάστηκε. Τα οξύκορφα κλειδώματα των 

ανακουφιστικών ανοιγμάτων μαρτυρούν κατασκευή μεταξύ 13ου και 16ου αιώνα. 

 

 

 

                                            
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 325. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 325. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 325. 
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Εικ. 10.23.4  Σκαρίφημα του  γεφυριού στο Κεραμίδι.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 325). 
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10.24. Το γεφύρι του Αγ. Γεωργίου στον Κλεινό (1)  
 

 

Θέση 
Βρίσκεται 1600 μέτρα, δυτικά, από το κέντρο του χωριού Κλεινό και πάνω στο 

παλιό μονοπάτι προς το εξωκλήσι του Αγ. Γεωργίου. Γεφυρώνει χείμαρρο που 

χύνεται στο Κλεινοβίτικο ρέμα. Χτίστηκε για να εξυπηρετήσει την επικοινωνία των 

κατοίκων με το εξωκλήσι και τα κτήματά τους. 

 

 
Εικ. 10.24.1  Το γεφύρι του Αγ. Γεωργίου στον Κλεινό (όψη κατάντι), τυλιγμένο 

από τον κισσό και την υδρόβια βλάστηση. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.133) 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι μονότοξο, με ημικυκλική μορφή τόξου. Το άνοιγμα του τόξου έχει 

μήκος 4,60 μέτρα και ύψος 3,50 μ. Το πάχος του κλειδιού και του διαζώματoς είναι 

0,45 μ. Τα βάθρα του είναι θεμελιωμένα πάνω σε συμπαγή βράχο και το ύψος του 

γεφυριού από την κοίτη του ρέματος είναι 5,20 μ. Το πλάτος του φορέα και του 

καταστρώματος (καλντερίμι) είναι 2,00 μ. και το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 

13,70 μέτρα. Το στηθαίο του γεφυριού έχει καταρρεύσει πριν πολλά χρόνια. 

 
 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 131-133. 
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Υλικά κατασκευής 
Οι πέτρες κατασκευής του διαζώματoς του γεφυριού είναι από πελεκητό γκρι 

ασβεστόλιθο. Το εσωρράχιο είναι από πελεκητό ασβεστόλιθο λιθοδομής oριζoντίων 

αρμών και τα τύμπανα από ψαμμίτη σε αργολιθοδομή. 

 

 
Εικ. 10.24.2    Λεπτομέρεια της λιθοδομής του τόξου επί του αριστερού βάθρου 

και του τυμπάνου στο γεφύρι του Αγ. Γεωργίου. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.132) 
 
 
Προτάσεις 

Κρίνεται απαραίτητη η κοπή και εκρίζωση των δέντρων και των φυτών που 

περιζώνoυν το γεφύρι. Επίσης πρέπει να γίνει πλήρης καθαρισμός και γενική 

συντήρηση αυτού. 
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Ιστορικό 
Yπoλoγίζεται ότι χτίστηκε μεταξύ 1770 -1800 για να εξυπηρετήσει κυρίως την 

επικοινωνία με το εξωκλήσι του Αγ. Γεωργίου που κατασκευάστηκε πριν το 1778. 
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Εικ. 10.24.3    Σκαρίφημα της γέφυρας του Αγίου Γεωργίου στον Κλεινό.  

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.132) 
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10.25. Το γεφύρι «Κεραμίδι» στον Άγιο Βησσαρίωνα (Δούσικο) (1) 
 

 

Θέση  
Βρίσκεται δυτικά του χωριού Άγιος Βησσαρίων, στην τοποθεσία Κεραμίδι. 

Γεφυρώνει χείμαρρο που χύνεται στον Πορταίκό ποταμό. Παλαιότερα εξυπηρετούσε 

την επικοινωνία προς το μοναστήρι του Σωτήρος των Μεγάλων Πυλών ή Δουσίκου ή 

Αγίου Βησσαρίωνος που βρίσκεται στην ανατολική πλαγιά του Kόζιακα σε υψόμετρο 

650μ. 

 

 
Εικ. 10.25.1  Η κατάντι όψη της γέφυρας στο Κεραμίδι του Αγ. Βησσαρίωνα. 

Προβληματική καθίσταται η ύπαρξή του στο μέλλον, καθώς τα 
νερά της βροχής και οι πάγοι του χειμώνα, διαβρώνουν το 
κατάστρωμα και την τοιχοποιία και το γεφύρι απειλείται με 
κατάρρευση, αν δεν γίνει άμεση επισκευή και συντήρησή του. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.148) 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι χτισμένο σε θέση όπου η κοίτη του χειμάρρου στενεύει και οι 

όχθες του είναι πετρώδεις. Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι, ημικυκλικής μορφής και 

έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Άνοιγμα τόξου: 3,00 μ., ύψος τόξου: 2,00 μ., πάχος 

διαζώματoς τόξου: 0,35 μ., πλάτος φορέα - καταστρώματος: 1,10 μ. Συνολικό μήκος 

γεφυριού (ανάπτυγμα) 7,20 μ. 

Τα βάθρα του γεφυριού είναι θεμελιωμένα πάνω σε βράχο και το ύψος του 

γεφυριού από την κοίτη του χειμάρρου είναι 3,60 μ. Δεν υπάρχουν στηθαία στο 

γεφύρι. 

 
                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 147-148. 
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Υλικά κατασκευής 
Το υλικό κατασκεύης του γεφυριού είναι ο ψαμμίτης και ο ασβεστόλιθος. Τα 

διαζώματα του τόξου από λαξευτές πέτρες, το εσωρράχιο από λιθοδομή μορφής 

oριζόντιων αρμών και τα τύμπανα από αργολιθοδομή. 

 

 

Προτάσεις 
Στο γεφύρι επιβάλλεται να γίνει άμεση συντήρηση, γιατί από το δεξιό βάθρο έχει 

αποκολληθεί ένα κομμάτι βράχου με τμήμα του τόξου και κινδυνεύει έτσι με 

κατάρρευση. 

 

 

Ιστορικό 
Η προφορική παράδοση της περιοχής αναφέρει ότι το γεφύρι χτίστηκε την ίδια 

εποχή, που ο Άγιος Βησσαρίων «έκτισε» εκ βάθρων τη Μονή του Σωτήρος των 

Μεγάλων Πυλών (1527-1535). Φέρεται δε και αυτό ως δικό του έργο. 
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10.26. Το γεφύρι του Διπόταμου (1) 
 

 

Θέση 
Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, δίπλα στην πλατεία. Γεφυρώνει τον ποταμό 

Κουμέρκη, παραπόταμο του Πηνειού. Σήμερα το παλιό γεφύρι είναι ενσωματωμένο 

κάτω από την νέα γέφυρα από μπετόν, που κατασκευάστηκε μετά την διαπλάτυνση 

του δρόμου.  

 

 
Εικ. 10.26.1  Η κατάντι όψη του γεφυριού του Διπόταμου, κάτω από την τσιμεντένια 

γέφυρα.  
 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.149) 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ημικυκλικό τόξο, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Άνοιγμα τόξου: 3,00 μέτρα, ύψος τόξου: 1,50 μέτρα, πάχος διαζώματoς τόξου: 

0,30 μέτρα, πλάτος φορέα - καταστρώματος: 3,50 μέτρα. Το πιθανό συνολικό μήκος 

της γέφυρας είναι 9,00 - 10,00μ.  

 
 
Υλικά κατασκευής 

Το διάζωμα του τόξου είναι κατασκευασμένο από πωρόλιθο λαξευτό ενώ τα 

υπόλοιπα τμήματα από ασβεστολιθική επιμελημένη λιθοδομή. 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 148-149. 
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Ιστορικό 
Η τοπική παράδοση αναφέρει ότι υπήρχε από την εποχή της τουρκοκρατίας και 

εξυπηρετούσε την επικοινωνία των χωριών που βρίσκονται στα οριά του Kόζιακα με 

τα Τρίκαλα. 
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Εικ. 10.26.2  Σκαρίφημα της γέφυρας του Διποτάμου.  

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.148) 
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10.27. Το γεφύρι του Ανάποδου (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται 600 μέτρα έξω από το συνοικισμό Ματσουκιώτικα του Βαλτινού, στα 

δεξιά (50 μ.) από την καινούργια γέφυρα στο δρόμο προς τη Φήκη, μέσα σε ένα 

μαγευτικό καταπράσινο τοπίο από δένδρα, ώστε να είναι δύσκολη η φωτογράφησή 

του. Γεφυρώνει τον ποταμό Ανάποδο λίγα μέτρα μετά τη συμβολή του με το ρέμα 

Μπουσωτάς. Παλαιότερα εξυπηρετούσε την επικοινωνία μεταξύ των χωριών 

Βαλτινού και Φήκης.  

 

 
Εικ. 10.27.1  Η ανάντι όψη της γέφυρας του Ανάποδου. Τμήμα του διαζώματος έχει 

καταρρεύσει. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.150) 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι μονότοξο, με ημικυκλική μορφή τόξου. 

Το άνοιγμα του τόξου έχει μήκος 6,00 μέτρα και το ύψος του γεφυριού, από την 

κοίτη του ποταμού είναι 2,70 μ. Είναι θεμελιωμένο μέσα στην κοίτη του ποταμού. Το 

πάχος του διαζώματoς είναι 0,50 μ. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του γεφυριού 

είναι το μεγάλο πλάτος του φορέα και του καταστρώματος, που είναι 4,10 μέτρα. Το 

συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 14,30 μ. Το 1986, με τον αναδασμό, μπoυλντόζα 

επιχείρησε να γκρεμίσει το γεφύρι, για να μεγαλώσει η κοίτη του ποταμού. Λόγω της 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 149-150. 
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μεγάλης του, όμως, ανθεκτικότητας, κατόρθωσε να αποκολλήσει μόνον μερικές 

πέτρες από το διάζωμα (δεξιό βάθρο ανάντι) και τμήμα του αριστερού τυμπάνου. Το 

αριστερό βάθρο βρίσκεται μέσα στη νέα κοίτη του ποταμού (από το1986). 

 
 
Υλικά κατασκευής 
 Οι πέτρες κατασκευής του γεφυριού είναι από ασβεστολιθικά πετρώματα. 

πελεκημένες, ορθογωνικής μορφής, στο διάζωμα και το εσωρράχιο και 

αργολιθοδομή στα τύμπανα. 

 

 

Προτάσεις 
 Προτείνεται η διάσωση του γεφυριού γιατί αποτελεί ιδιαίτερη κατασκευή. Κατ' 

αρχήν απαιτείται καθαρισμός και διαμόρφωση του χώρου ανάντι και κατάντι ώστε να 

αποκαλυφθεί πλήρως το γεφύρι και στη συνέχεια να γίνει, συμπλήρωση των 

τυμπάνων και του διαζώματoς και συντήρηση αυτού. 

 

 

Ιστορικό 
 Δεν είναι γνωστός ο αιώνας κατασκευής του. Η προφορική παράδοση αναφέρει 

ότι χτίστηκε στα βυζαντινά χρόνια. Πάντως βρίσκεται πάνω στον αρχαίο δρόμο που 

ένωνε τις αρχαίες πόλεις Αιγίνιο (Καλαμπάκα) και Γόμφοι. 
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Εικ. 10.27.2  Σκαρίφημα της γέφυρας του Ανάποδου.  

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.149) 
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10.28. Το γεφυράκι του Δροσερού στο «Ποτόκι» (1)  
 

 

Θέση 
Στην τοποθεσία «Ποτόκι», ΝΑ του χωριού και σε απόσταση 2100 μέτρων από το 

κέντρο του, σώζεται ένα μικρό γεφύρι. Γεφυρώνει τις όχθες ενός παραπόταμου του 

Πηνειού. Παλαιότερα εξυπηρετούσε την επικοινωνία του Δροσερού με τα χωριά 

Μουριά και Λαζαρίνα. 

 

 
Εικ. 10.28.1  Το δεξιό τμήμα της ανάντι όψης του γεφυριού του Δροσερού. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.151) 
 

 
                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 150-151. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφυράκι είναι μονότοξο με ημικυκλικής μορφής τόξο. Το άνοιγμα έχει μήκος 

3,60 μέτρα και ύψος τόξου 1,80 μ. Το διάζωμα έχει πλάτος 0,45 μ. Το πλάτος του 

φορέα και του καταστρώματος είναι 2,00 μ. και το συνολικό μήκος του είναι 6,30 μ. 

Δεν υπάρχει στηθαίο στο γεφύρι. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Το γεφυράκι είναι κατασκευασμένο από ψαμμιτικές πέτρες με μικρή επεξεργασία 

τους. 

 

 

Προτάσεις 
Επειδή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, καθώς το κατάστρωμά του και τα τύμπανα 

έχουν καλυφθεί από χώματα και χόρτα, προτείνεται αρχικώς ο καθαρισμός του και 

κατόπιν, έπειτα από σχετική μελέτη, η γενική συντήρησή του. 

 

 

Ιστορικό 
Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την κατασκευή του. Η παράδοση αναφέρει ότι 

χτίστηκε επί τουρκοκρατίας. 
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10.29. Το γεφύρι Μπαμπαλίνα στα Μεγ. Καλύβια (1) 
 

 

Θέση 
Βρίσκεται ΝΑ του χωριού, στη θέση «Μπαμπαλίνα», σε απόσταση 2300 μέτρων 

από το κέντρο του. Γεφυρώνει τον παραπόταμοτου Πηνειού «Μυλαύλακα», μεταξύ 

των τοποθεσιών «Πλεξίδα» και «Αράπη». Εξυπηρετεί ακόμη και σήμερα την 

επικοινωνία των κατοίκων του χωριού με τα κτήματά των, αφού από πάνω του 

διέρχονται και τροχοφόρα, αλλά και προς Μαγούλα. 

 

 
Εικ. 10.29.1  Η ανάντι όψη του γεφυριού της Μπαμπαλίνας. Το αριστερό του 

τμήμα καλύπτεται από πυκνή υδρόβια βλάστηση. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.152) 
 

 

Περιγραφή-Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι μονότοξο, ελευθέρου ανοίγματος 10,80 μ. και το κλειδί του 

ημικυκλικού τόξου του απέχει από την κοίτη 4,80 μ. 

Το διάζωμα του τόξου είναι ισοπαχές 0,60 μ. Το πλάτος του φορέα της γέφυρας 

είναι 3,00 μ. ενώ το πλάτος του καταστρώματος είναι 2,40 μ. Τα παλιά πέτρινα 

στηθαία, που γκρεμίστηκαν, είχαν πλάτος 0,30 μ. και ύψος 0,40 μ. Πάνω από το 

κατάστρωμα έγινε τσιμεντόστρωση και κατασκευάστηκε στηθαίο από σκυρόδεμα. Το 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 151-153. 
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τσιμεντένιο κατάστρωμα έχει πλάτος 3,00 μ. και το στηθαίο έχει πλάτος 0,32 μ. και 

ύψος 0,60 μ. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 18,20 μ. 

 

 
Εικ. 10.29.2  Λεπτομέρεια της λιθοδομής του τυμπάνου και του τόξου του 

γεφυριού της Μπαμπαλίνας. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.153) 
 

 

Υλικά κατασκευής 
Το διάζωμα του τόξου είναι κατασκευασμένο από πελεκημένο λευκό 

ασβεστόλιθο με τοποθέτηση εναλλάξ των πετρών (μια πέτρα μεγάλη και δύο 

μικρότερες). Τα τύμπανα από γκρι και λευκό ασβεστόλιθο μωσαικού τύπου. Το 

εσωρράχιο έχει υποστεί επιμελημένη αρμολόγηση από τσιμεντοκονία. 

 

 

Ιστορικό 

Τα παρακάτω στοιχεία μας διατέθηκαν από τον Νικ. Χιώτη, από το υπό έκδοση 

βιβλίο του για τα Μεγ. Καλύβια, τ. 2ος. 

 

Κατασκευή τοξωτής γέφυρας Μπαμπαλίνας (Μπουμπουλίνας) 

Συνεδρίαση 19ης Νοεμβρίου 1933. Συντάχτηκε το πρακτικό αριθμ. 34 που 

αφορά: «Απόφαση κοινοτικού συμβουλίου περί επιβολής προσωπικής εργασίας για 

την κατασκευή της γέφυρας «Μπαμπαλίνα» του ποταμού Μυλαύλακα». Η 

προσωπική εργασία θα χρησιμοποιηθεί: α) για εκσκαφή θεμελίων, β) για μεταφορά 
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λίθων εκ του λατομείου Φανάρ - Μαγούλας δια κάρρων, γ) για εξόρυξιν άμμου και 

μεταφορά της, δ) για μεταφοράν ασβέστου εκ Moυζακίoυ, ε) για μεταφοράν τσιμέντου 

και ξυλείας εκ του σιδηροδρομικού σταθμού Στεφανοσαίων ή εκ Τρικάλων, στ) δια 

εκσκαφάς και μεταφοράς λοιπών υλικών και ) για προμήθεια και μεταφορά ύδατος 

κ.λ.π. Στη θέση αυτή υπήρχε κάποια γέφυρα για εξυπηρέτηση των κατοίκων η οποία 

κάθε χρόνο πάθαινε σοβαρές ζημιές και χρειαζόταν συνεχείς επισκευές και 

συντηρήσεις. Συνέδεε μεγάλες καλλιεργήσιμες περιοχές μεταξύ τους και περιόριζε το 

χρόνο μετάβασης σ' αυτές κατά μερικές ώρες. Η κατασκευή νέας και καλής γέφυρας 

ήταν επιθυμία όλων των κατοίκων. Η αρχή έγινε προεδρεύοντος του Βασιλείου 

Κεφαλά. 

 

Συνέχιση εργασιών κατασκευής της «Μπαμπαλίνας». 

Οι εργασίες κατασκευής της γέφυρας συνεχίστηκαν από τον Πρόεδρο Θεοδόσιο 

Χαχάμη. Συνεδρίαση 21ης Ιουνίου 1934. 

Συντάχτηκαν τα πρακτικά αριθμ. 8 και 9 που αφορούν: α' «Απόφαση κοινοτικού 

συμβουλίου περί απαλλοτριώσεως μέρους της εκτάσεως αγρού του Βάιου 

Παπαντώνη στη θέση «Μπαμπαλίνα» και ανταλλαγής με διπλάσια έκταση της 

παρακείμενης κοινής βοσκής προς διευκόλυνση της συγκοινωνίας». β' «Απόφαση 

κοινοτικού συμβουλίου περί επιβολής προσωπικής εργασίας για την κατασκευή της 

γέφυρας στη θέση «Μπαμπαλίνα» και προσδιορισμού του αντιτίμου της εργασίας 

των κατοίκων και των κάρων. Το κοινοτικό συμβούλιο απoφασίζει την απαλλοτρίωση 

μέρους του αγρού του Βάιου Παπαντώνη με ανταλλαγή του με διπλάσια έκταση στην 

παρακείμενη κοινή βοσκή της κοινότητας ή των πλεονασμάτων στη θέση 

«Kυραζώη». Αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και: 1. Επιβάλλει προσωπική εργασία, 

για την κατασκευή της γέφυρας στη θέση «Μπαμπαλίνα» υπό του Ταμείου 

Οδοποιοίας Τρικάλων, πέντε ημερών στους κατοίκους και δημότες, και τριών ημερών 

στα κάρα. 2. Πρoσδιoρίζει το αντίτιμο για κάθε ημέρα εργασίας σε 40 δραχμές και 

στα κάρα για κάθε ημέρα εργασίας σε 80 δραχμές, το οποίο θα εισπραχθεί από το 

Κοινοτικό Ταμείο σύμφωνα με κατάλογο που θα καταρτισθεί, για όσους αρνηθούν 

την προσωπική εργασία. Αρνήθηκε να υπογράψει ο Δημήτριος Πατρίκαλος. 

 

Τέλος των εργασιών για την κατασκευή της γέφυρας. 

Με νέα απόφαση του Προέδρου Θεοδοσίου Χαχάμη συνεχίστηκαν και 

αποπερατώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της γέφυρας, η οποία παραδόθηκε για 

χρήση. Συνεδρίαση 13ης Αυγούστου 1934. Συντάχτηκε το πρακτικό αριθμ. 13 που 

αφορά: «Απόφαση κοινοτικού συμοουλίου περί προσωπικής εργασίας και διάθεσης 

των κάρων και των κτηνών για κατασκευή της γέφυρας στη θέση «Μπαμπαλίνα». 
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Κατά τη συνεδρίαση το Κ.Σ. αποφαίνεται: Kανoνίζει όπως οι μεν κάτοικοι διαθέσωσιν 

την πενθήμερον προσωπικήν εργασίαν αυτών εις την αποσύνθεσιν της παλαιάς 

γεφύρας, εκσκαφήν και εκβάθυνσιν της κοίτης του Μυλαύλακα εις μεν την πρώτην δι' 

εργαλείων των εργολάβων εις δε την δευτέρα την δι' ιδίων αυτών εργαλείων, τα δε 

κάρρα διατεθώσιν εναναλογία δια την μεταφοράν των αργολίθων εκ του λατομείου 

Moυζακίoυ, ασβέστων, υλικών κ.λ.π. και δια την μεταφοράν άμμου, αμμοχαλίκου εκ 

του Πηνειού ποταμού και των λίθων εκ της παλαιάς γεφύρας και ότι έκαστος οδηγός 

κάρρου θα απαλλάσσεται της προσωπικής εργασίας. 
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10.30. Το γεφυράκι του Καλόγερου στη Λαγκαδιά (Κόρμποβον) (1) 
 

 

Θέση 
Βρίσκεται νότια και κοντά στο χωριό Λαγκαδιά (π.ο. Κόρμποβον) και απέχει από 

τα Τρίκαλα 13,5 χιλιόμετρα. Γεφυρώνει χείμαρρο που ξεκινάει πιο πάνω από το 

χωριό και χύνεται στον Πηνειό ποταμό. Παλαιότερα εχρησιμοποιείτο για 

προσπέλαση στο παλαιό μοναστήρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου και 

αργότερα στο νέο μοναστήρι που είναι θεμελιωμένο σε ψηλό βράχο. 

 

 
Εικ. 10.30.1  Η κατάντι όψη του γεφυριού του Καλόγερου στη Λαγκαδιά. Ο 

καταράκτης, η λιμνούλα και το γεφύρι συνθέτουν ένα τοπίο 
μοναδικού κάλους. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.156) 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 156-157. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι μονότοξο με ημικυκλικό τόξο, θεμελιωμένο πάνω σε συμπαγή 

βράχο και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Άνοιγμα τόξου: 2,30 μέτρα, ύψος τόξου: 1,50 μέτρα, πάχος διαζώματoς τόξου: 

0,42 μέτρα, πλάτος φορέα - καταστρώματος: 2,0 μέτρα. Συνολικό ύψος του 

γεφυριού: 2,50 μέτρα. Συνολικό μήκος του γεφυριού: 5,60 μέτρα. Δεν υπάρχουν 

πέτρινα στηθαία στο γεφύρι. 

 

 
Εικ. 10.30.2  Η ανάντι όψη του γεφυριού του Καλόγερου. Το γεφύρι 

παρουσιάζει ορισμένες φθορές στις όψεις και στα βάθρα και 
χρειάζεται άμεση συντήρηση. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.157) 
 

 

Υλικά κατασκευής 
Το υλικό κατασκευής του γεφυριού είναι ο ψαμμίτης. Τα διαζώματα του τόξου 

είναι κατασκευασμένα από ορθογωνισμένες πέτρες, ενώ το υπόλοιπο τμήμα από 

αργολιθοδομή. 

 

 

Ιστορικό 
Σε κώδικα του 16ου αιώνος της Μονής του Μετεώρου αναγράφεται ότι το 1592-93 

υπήρχαν πατέρες στο μοναστήρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου. 
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Στο υπ' αριθ. 16 μηνός Μαρτίου 1336 Χρυσόβουλο, που εξέδωσε ο Bυζαντινός 

αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ’ ο Παλαιολόγος, υπέρ της Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου 

Ζαβλαντίων, μαρτυρείται ότι το Κόρμποβον παρέχεται στην Ι.Μ. Ζαβλαντίων (σημ. 

Παλαιόπυργος) ως μετόχι. 

Επομένως το μοναστήρι ιδρύθηκε πριν από το 1336. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες 

όμως για το χρόνο κατασκευής του γεφυριού. Υπολογίζεται ότι κατασκευάστηκε τον 

16ο  αιώνα όταν το Μοναστήρι ήταν ανεξάρτητο και οικονομικά εύρωστο. Κοντά στο 

γεφύρι υπάρχει και η «βρύση του Καλόγερου». Κάτω από το γεφύρι ο χείμαρρος 

σχηματίζει μικρό καταρράκτη που κάνει το τοπίο μαγευτικό. 
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10.31. Το γεφύρι «Καμάρες» στον Πλάτανο (1) 
 

 

Θεση 
Βρίσκεται στην τοποθεσία «Καμάρες», νοτιοδυτικά του χωριού, 1100 μ. από το 

κέντρο και γεφύρωνε ρέμα που χύνεται στο Ληθαίο. Εξυπηρετούσε την επικοινωνία 

του χωριού με το Pίζωμα. 

 

 
Εικ. 10.31.1  Η κατάντι όψη του γεφυριού «Καμάρες» στον Πλάτανο, μετά την 

αποκάλυψη του.  
 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.158) 
 

 

Περιγραφή – Τεχνικά χαρακτηριστικα 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ημικυκλικής μορφής τόξο. Μέχρι τον Ιούλιο του 

2003 ολόκληρο το γεφύρι ήταν επιχωματωμένο στην αριστερή όχθη του ρέματος, 

μετά την αλλαγή της κοίτης του προς τη δεξιά όχθη. 

Ήδη το γεφύρι ανασκάπτεται και μελετάται η αναστήλωσή του και η 

αναπαλαίωσή του. Το γεφύρι έχει μήκος 11,00 μ. και πλάτος 3,80 μ. Το άνοιγμα του 

τόξου έχει μήκος 4,20 μέτρα και ύψος 2,10 μ. Το πάχος του κλειδιού και του δια 

ώματoς είναι 0,45 μ. Τα στηθαία του γεφυριού έχουν καταρρεύσει πριν πολλά 

χρόνια. 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 157-158. 
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Υλικά κατασκευής 
Οι πέτρες κατασκευής του διαζώματoς του γεφυριού είναι από λαξευτό ψαμμίτη 

και τα τύμπανα από ψαμμίτη σε αργολιθοδομή. 

 

 

Ιστορικό 
Υπήρχε από την εποχή της τουρκοκρατίας. 

Η τοπική εφημερίδα «ΠΡΩϊΝΟΣ ΛΟΓΟΣ», φ. 12-8-2003, γράφει:  

«Στον Πλάτανο του Δήμου Παραληθαίων, αποκαλύφθηκε τοξωτό πέτρινο γεφύρι. 

Μετά από ανασκαφικές εργασίες στη θέση «Καμάρες» με πρωτοβουλία του 

προέδρου του Δ.Σ. κ. Θεοδ. Νημά. 

Μια παλιά πέτρινη τοξωτή γέφυρα στη σέση «Καμάρες» του δημοτικού 

διαμερίσματος Πλατάνου του Δήμου Παραληθαίων, έφεραν στο φως οι ανασκαφικές 

εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, με πρωτοβουλία του προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρου Νημά. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της γέφυρας, την οποία μόνο οι ηλικιωμένοι κάτοικοι 

θυμούνται, αφού είχε καταχωστεί πριν από σαράντα περίπου χρόνια, είναι το μεγάλο 

πλάτος της (3,5 μέτρα) γεγονός που την κάνει να θεωρείται από τις πιο φαρδιές 

παλαιές γέφυρες του νομού. 

Οι εργασίες για την ανάδειξη της γέφυρας (βρίσκεται στο δρόμο που συνδέει τον 

Πλάτανο με το Ρίζωμα) ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες όταν οι εργάτες του Δήμου 

με τη βοήσεια μηχανήματος προσπάθησαν να απομακρύνουν τα μπάζα που 

υπήρχαν. Επειδή όμως από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται γραμμή του ΟΤΕ, οι 

προσπάθειες σταμάτησαν προκειμένου να ενημερωθεί η διοίκηση του Οργανισμού 

και να προβεί στη μετατόπισή της. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Παραληθαίων και πρόεδρος του ΦΙΛΟΣ κ. Νημάς, 

ενημέρωσε σχετικά και τη διεύθυνση της 7ης Εφορίας Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για την γέφυρα, η οποία χρονολογείται πριν από την 

τουρκοκρατία, προκειμένου να αναλάβει την ανάδειξη και αποκατάστασή της. 

Να σημειωθεί τέλος πως το 1954 στην περιοχή Πλατάνου, κατεδαφίστηκε μια 

άλλη πολύ σημαντική πέτρινη γέφυρα για να κατασκευαστεί στη θέση της μια νέα 

από μπετόν ». 
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10.32. Το γεφύρι του Κλοκοτού (1) 
 

 

Θέση 
Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού ερχόμενοι από Τρίκαλα και γεφύρωνε τις 

όχθες του Νεοχωρίτη, παραπόταμο του Πηνειού, μέχρι την αλλαγή της κοίτης του το 

1938, νοτιοδυτικά του χωριού. Εξυπηρετούσε την επικοινωνία του χωριού με τα 

Τρίκαλα, τη Φαρκαδόνα και τη Λάρισα. 

 

 
Εικ. 10.32.1  Η κατάντι όψη του γεφυριού του Κλοκοτού. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.160) 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Σήμερα σώζoνται 4 πλήρως ημικυκλικά τόξα, ενώ το πέμπτο τόξο που είχε 

καταρρεύσει το 1935, συμπληρώθηκε το ίδιο έτος με φορέα από σκυρόδεμα. Έχει 

τρία ανακουφιστικά ανοίγματα στα μεσόβαθρα. Η παλιά κοίτη του ποταμού έχει 

επιχωθεί, με αποτέλεσμα όλα τα τόξα να είναι επιχωμένα και από τις δύο πλευρές. 

Το άνοιγμα του τόξου, προς την αριστερή όχθη, έχει μήκος 4,00 μ. και ύψος 1,00 

μ. Τα άλλα τρία ανοίγματα είναι όμοια μεταξύ τους και έχουν άνοιγμα τόξου μήκους 

5,00 μ. και ύψος 1,00 μ. Το πέμπτο άνοιγμα έχει μήκος 4,00 μ. και ύψος 0,80 μ. Τα 

ανακουφιστικά ανοίγματα έχουν πλάτος 0,80 μ., ύψος 1,00 μ. και πάχος διαζώματος 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 158-160. 
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0,20 μ. Τα διαζώματα των ανοιγμάτων έχουν πλάτος 0,32 μ. Το πλάτος του φορέα 

είναι 4,00 μ., όσο και του καταστρώματος το οποίο είναι καλντερίμι. Παλιότερα 

υπήρχαν στηθαία ύψους 0,70 μ. τα οποία αφαιρέθηκαν μετά την αλλαγή της κοίτης 

του ποταμού το 1938. Το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 42,50 μ. 

 
 
Υλικά κατασκευής 

Το πέτρωμα κατασκευής του γεφυριού είναι από λαξευτό πωρόλιθο τα 

διαζώματα και από γκρι ασβεστόλιθο τα τύμπανα σε αργολιθοδομή. 

 
 
Προτάσεις 

Απαιτείται η άρση των προσχώσεων, η εκβάθυνση της κοίτης και η συντήρηση 

του γεφυριού γιατί από στατικής πλευράς βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

 
 
Ιστορικό 

Δεν είναι γνωστό πότε χτίστηκε το γεφύρι. Τα οξυκόρυφα κλειδώματα των 

ανακουφιστικών ανοιγμάτων μαρτυρούν κατασκευή μεταξύ 13ου και 16ου  αιώνα. Από 

τον καιρό της τουρκοκρατίας υπήρχε. 
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Εικ. 10.32.2  Σκαρίφημα της γέφυρας του Κλοκοτού.  

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.159) 
 



 253 

10.33. Το γεφύρι στα Βαζούρια του Κεραμιδιού (1) 
 

 

Θέση 
Βρίσκεται δυτικά του χωριού, 150 μέτρα από την τσιμεντένια γέφυρα, στην 

τοποθεσία «Bαζoύρια». Γεφυρώνει παραπόταμο του Πηνειού δίπλα από τον ποταμό 

Ενιπέα. Παλαιότερα εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία των χωριών της Καρδίτσας με τη 

Φαρκαδόνα, το Ζάρκο και τη Λάρισα. Το καλντεριμωτό μονοπάτι περνούσε από τα 

γεφύρια Κεραμιδίου (νότια και δυτικά) και από το γεφύρι του Αλή Εφένδη. Σήμερα, το 

γεφύρι, εξυπηρετεί τους κατοίκους του χωριού στις γεωργικές τους εργασίες. 

 

 
Εικ. 10.33.1  Η κατάντι όψη της γέφυρας στα «Βαζούρια» του Κεραμιδίου. 

Διακρίνονται μόνο τα τρία μεσαία τόξα. Τα δύο ακριανά έχουν 
καλυφθεί από την πυκνή βλάστηση και τις προσχώσεις. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.164) 
 

 

 

 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός 
Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 165. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για πεντάτοξο γεφύρι με ημικυκλικής μορφής ανοίγματα και με ίδιες 

διαστάσεις. 

Έχουν άνοιγμα τόξου 4,00 μ. και ύψος 2,00 μ. Το πάχος διαζώματος των τόξων 

είναι 0,50 μ. Το πλάτος του φορέα είναι 3,80 μ. και του καταστρώματος 3,10 μ. Τα 

στηθαία έχουν πλάτος 0,35 μ. και ύψος 0,40 μ. Το στηθαίο προς τα κατάντι έχει σχεδόν 

καταρρεύσει. Το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 32,00 μ. Τα μεσόβαθρα έχουν 

πλάτος 1,60 μ. Τα δύο ακρόβαθρα προστατεύονται από δύο πτερυγότοιχους 

εκατέρωθεν του κάθε βάθρου. Εντυπωσιακά είναι τα «κλειδιά» με την θαυμάσια λαξευτή 

μορφή τους. 

 

 
Εικ. 10.33.2  Λεπτομέρεια από την όψη του κλειδιού του τόξου και του 

τυμπάνου, της γέφυρας στα «Βαζούρια» του Κεραμιδίου.  

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.165) 
 

 

Υλικά κατασκευής 
Το υλικό κατασκευής είναι ο λευκός ασβεστόλιθος. Τα τόξα από πελεκητές πέτρες 

και τα τύμπανα από λιθοδομή μορφής oριζόντιων αρμών. 
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Προτάσεις 
Απαιτείται καθαρισμός του καταστρώματος από το παχύ στρώμα (0,40 μ.) χωμάτων 

και αγριόχορτων. Κατασκευή των στηθαίων (κατάντι), στεγανοποίηση του 

καταστρώματος και γενική συντήρηση του γεφυριού. Τουριστική αξιοποίηση γιατί είναι το 

μοναδικό πεντάτοξο γεφύρι που σώζεται ολόκληρο σήμερα στο νομό Τρικάλων. 

 
 
Ιστορικό 

Χτίστηκε την εποχή της Τουρκοκρατίας, ίσως μαζί με το γεφύρι του Αλή - Εφένδη και 

το γεφύρι νότια του Κεραμιδίου, κατά τον 15ο  ή 16ο  αιώνα. Και τα τρία γεφύρια ήταν 

πάνω στο δρόμο Καρδίτσας - Φαρκαδόνας – Ζάρκου - Λάρισας. 
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Εικ. 10.33.3  Σκαρίφημα του γεφυριού στα «Βαζούρια» του Κεραμιδίου.  

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.163) 
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10.34. Το νεότερο γεφύρι της Δέσης (1)  
 

 

Θέση 
Βρίσκεται 200,00μ. περίπου πριν το χωριό ερχόμενοι από Τρίκαλα, δίπλα από τον 

καινούργιο δρόμο. Γεφυρώνει το ρέμα Παλαιομάντρι που χύνεται στον Καμναίτικο 

ποταμό. Παλαιότερα εξυπηρε τούσε τη συγκοινωνία των Τρικάλων με τη Δέση. 

 

 
Εικ. 10.34.1  Η κατάντι όψη του νεότερου γεφυριού της Δέσης. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.195) 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ημικυκλικής μορφής τόξο. Το άνοιγμα του τόξου 

είναι 8,40μ. και το ύψος (κλείδωμα - κοίτη) 4,20 μ. Το πλάτος του από σκυρόδεμα 

διαζώματoς τόξου είναι 0,50 μ. Το πλάτος του φορέα είναι 10,60 μ. και του 

καταστρώματος 9,50 μ. Τα στηθαία έχoυv πλάτος 0,50 μ. και ύψος 0,60 μ. Το συνολικό 

μήκος του γεφυριού (ανάπτυγμα) είναι 33,10 μ. 

 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός 

Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 193-195. 
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Υλικά κατασκευής 
Πρόκειται για κατασκευή από σκυρόδεμα, επενδεδυμένη από επιμελημένη λιθοδομή 

με πελεκητούς λίθους. Το αρμολόγημα είναι επιμελημένο και έγινε από  

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μεγάλης περιεκτικότητας σε τσιμέντο. 

 
 
Ιστορικό 

Η γέφυρα κατασκευάστηκε το 1956 επί προέδρου, πρώην Κοινότητας Δέσης, 

Μαγγιώση Κων/νου. 
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10.35. Το παλαιό γεφύρι της Πύρρας (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στη νότια είσοδο του χωριού και γεφυρώνει το ρέμα Κρυόβρυση 

(Πυργιώτικο) που χύνεται στον Καμναίτικο ποταμό. Απέχει από τα Τρίκαλα 58 χλμ. δια 

μέσου Περτουλίου και 52 χλμ. δια μέσου της τοποθεσίας Κόρμπου (δασικός δρόμος). Το 

γεφύρι συνέδεε παλιά την Πύρρα με το Νεραίδοχώρι (Βετερνίκο) δια μέσου ενός 

απότομου και επικίνδυνου καλντεριμωτού μονοπατιού (Σκάλα Πύρρας), που άρχιζε 

κοντά στο γεφύρι. Το μονοπάτι καταστράφηκε από τα μπάζα κατά την διάνοιξη του 

δασικού δρόμου Νεραίδοχωρίου - Πύρρας το 1954. 

 

 
Εικ. 10.35.1  Η κατάντι όψη του γεφυριού της Πύρρας. Η πυκνή παραπόταμια βλάστηση το 

καθιστά σχεδόν αθέατο, μέσα στη δασωμένη ρεματιά, από τον αμαξωτό 
δρόμο. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.196) 
 
 
 
                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός 

Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 195-197. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι μονότοξο με ημικυκλικό τόξο και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Άνοιγμα τόξου: 8,20 μέτρα, ύψος τόξου: 3,90 μέτρα, πάχος διαζώματoς τόξου: 0,60 

μέτρα, πλάτος φορέα - καταστρώματος: 2,65 μέτρα, συνολικό μήκος γεφυριού 

(ανάπτυγμα): 18,30 μέτρα. Τα στηθαία του γεφυριού έχουν καταρρεύσει εντελώς. 

 

 
Εικ. 10.35.2  Οργιάζει η βλάστηση την άνοιξη, γύρω από το παλαιό γεφύρι της Πύρρας. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.197) 
 
 
Υλικά κατασκευής 

Το διάζωμα και τα ακρόβαθρα είναι από ψαμμίτη λαξευτό, το εσωρράχιο από 

ψαμμιτική λιθοδομή μορφής oριζόντιων αρμών και το υπόλοιπο τμήμα από ψαμμιτική 

αργολιθοδομή. 

 
 
Ιστορικό 

Το 1823 οι Τουρκαρβανίτες, του Δερβέναγα Τρικάλων Σελιχτάρ Μπόδα, εισέβαλαν 

στο «Ασπροπόταμο» και πυρπόλησαν τα χωριά Περτούλι, Βετερνίκο (Νεραιδοχώρι) και 
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Πύρρα. Μετά την καταστροφή της Πύρρας οι Τουρκαρβανίτες έπεσαν σε ενέδρα του 

Καπετάνιου των Χασίων Νάσιου Μάνταλου, στη στενή και απότομη «Σκάλα» της 

Πύρρας κοντά στο πέτρινο γεφύρι. Ο πανικός των Αρβανιτάδων, ήταν τέτοιος, ώστε 

τσακίστηκαν έως ότου περάσουν την τοποθεσία «Κόρμπου» και τα στενά του Δραμιζιoύ 

(Κοτρώνι). Το Νάσιο Μάνταλο είχε καλέσει για βοήθεια, ο αρχηγός της Επανάστασης 

Νικολός Στορνάρης. Η παράδοση αναφέρει ότι οι Τουρκαρβανίτες κατεβαίνοντας τη 

μεγάλη «Σκάλα» της Πύρρας, δεν μπόρεσαν να περάσουν στο πέτρινο γεφύρι του 

μεγάλου Πυργιώτικου ρέματος. Λένε ότι η Αγία Παρασκευή εμπόδισε τους αρβανίτες να 

περάσουν το γεφύρι, για να προφυλάξει το χωριό. Μερικοί αρβανίτες καβαλλικεμένοι, 

πέσανε στο ρέμα και πνιγήκανε. Μερικοί όμως περάσανε και κάψανε το χωριό. Μετά 

έπεσαν σε ενέδρα του Νάσιου Μάνταλου. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το γεφύρι 

κτίστηκε πριν το 1823. Άγνωστη παραμένει όμως η ακριβής χρονολογία κατασκευής του. 
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10.36. Το νεότερο γεφύρι της Πύρρας (1) 
 

 

Θέση 
Βρίσκεται πάνω στην εθνική οδό Τρικάλων - Άρτας, μεταξύ των χωριών 

Νεραίδοχωρίου και Πύρρας. Γεφυρώνει το ρέμα Κρυόβρυση που χύνεται στον 

Καμναίτικο ποταμό. Σήμερα εξυπηρετεί την συγκοινωνία προς τα χωριά Πύρρα, Δέση, 

Γαρδίκι κ.ά. 

 

 
Εικ. 10.36.1  Το νεότερο πέτρινο της Πύρρας τον χειμώνα (όψη κατάντι). 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.195) 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το ελεύθερο άνοιγμα των 16,50 μ. του μονότοξου γεφυριού έχει μορφή ημικυκλικού 

τόξου. Το μέγιστα ύψος (απόσταση κλειδιού-πυθμένα κοίτης) είναι 18,50 μ., ενώ το 

βέλος του τόξου είναι 8,20 μ. Το πλάτος του από σκυρόδεμα διαζώματoς είναι 0,70 μ. Το 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός 

Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 197. 
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πλάτος του φορέα είναι 8,60 μ. και του καταστρώματος 7,50 μ. Τα στηθαία έχουν πλάτος 

0,50 μ. και ύψος 0,65 μ. Το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 57,10 μ. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Πρόκειται για κατασκευή από σκυρόδεμα, επενδεδυμένη, από επιμελημένη λιθοδομή 

με πελεκητούς λίθους. Το αρμολόγημα έχει γίνει με μεγάλη επιμέλεια, από 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μεγάλης περιεκτικότητας σε τσιμέντο. 

 

 

Ιστορικό 
Η γέφυρα κατασκευάστηκε το 1965. 
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10.37. Το γεφύρι του «Κορακονησίου» (1) 
 
 
Θέση 

Γεφυρώνει το ρέμα Αρέντας, 400 μέτρα περίπου, πριν τη συμβολή του με τον 

Αχελώο, στην τοποθεσία «Κορακονήσι». Εξυπηρετούσε την επικοινωνία των χωριών 

Μυροφύλλου & Πολυνερίου με τα Ελληνικά και από εκεί προς Moυζάκι, Τρίκαλα, 

Καρδίτσα. Η παράδοση αναφέρει ότι από το γεφύρι περνούσε η αρχαία οδός 

«Αμβρακία» που ένωνε τη Θεσσαλία με την Ήπειρο. Σήμερα το γεφύρι είναι 

απροσπέλαστο. Τα παλιά μονοπάτια, που οδηγούσαν σ' αυτό, έκλεισαν από διάφορες 

επιχωματώσεις και κατολισθήσεις. 

 

 
Εικ. 10.37.1  Η κατάντι όψη της γέφυρας στο Κορακονήσι. 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.206) 
 
 
Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το γεφύρι είναι μονότοξο με ημικυκλική μορφή τόξου. 

                                            
(1) Γοργoγέτας Σωτήριος Αποστ., “ Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων “, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός 
Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ. 205-207. 
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Το άνοιγμα του τόξου έχει μήκος 9,20 μέτρα και το ύψος του γεφυριού από την κοίτη 

του ποταμού είναι 6,30 μ. Το διάζωμα τόξου έχει πάχος 0,45 μ. και το κλειδί του 

διαζώματoς 0,50 μ. Το πλάτος του φορέα είναι 2,50 μ. και το πλάτος καταστρώματος 

2,20 μ. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 23,30 μ. (ανάπτυγμα). 

Το δεξιό βάθρο του είναι θεμελιωμένο σε συμπαγή βράχο και το αριστερό στην κοίτη 

του ποταμού. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, το αριστερό σκέλος της γέφυρας έχει 

πολύ μεγαλύτερη κλίση από το δεξιό. Τα στηθαία είναι εντελώς κατεστραμμένα. 

Υπάρχουν μεμονωμένες «αρκάδες» (όρθιες πέτρες). 

 

 
Εικ. 10.37.2  Το γεφύρι του Κορακονησιού στο φαράγγι του Αρέντα (όψη κατάντι). 

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.207) 
 
 
Υλικά κατασκευής 

Για την κατασκευή της γέφυρας έχει χρησιμοποιηθεί ψαμμίτης. Στο διάζωμα του 

τόξου οι πέτρες είναι επιμελώς λαξευτές και στο εσωρράχιο με λιθοδομή μορφής 

oριζόντιων αρμών. Τα τύμπανα κτίστηκαν από αργολιθοδομή. 

 

 
Ιστορικό 

Εντοιχισμένη πλάκα, στο αριστερό τύμπανο (κατάντι) του γεφυριού, φέρει 

χρονολογία κατασκευής 1201. 
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Όμως η τεχνοτροπία κατασκευής της γέφυρας ανάγεται στον 18ο αιώνα. Ίσως η 

εντοιχισμένη πλάκα με την χρονολογία να ανήκει σε παλιότερο γεφύρι που ήταν στη 

θέση του σημερινού. 
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11.  ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 

 

11.1. Το γεφύρι του Τριζώλου (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται 3 περίπου χιλιόμετρα κατάντη της σημερινής γέφυρας της Αγορασιάς, 

συνοικισμού της Καρυάς (Τριζώλου). 

Γεφυρώνει το Λιασκοβίτικο ποτάμι μετά τη συμβολή του Ανθηριώτικου ποταμιού 

με το Κνισοβίτικο (Αργιθεάτικο), παραπόταμο του Ασπροπόταμου (Αχελώου). 

Είναι το δεύτερο από άποψη σπουδαιότητας αλλά και μεγέθους γεφύρι της 

περιοχής Αργιθέας, μετά τη γέφυρα Κοράκου που υπήρξε το μεγαλύτερο μονότοξο 

γεφύρι του ελληνικού χώρου και ίσως του Βαλκανικού. Ένωνε τα χωριά της 

ανατολικής και δυτικής Αργιθέας. 

 

 
Εικ. 11.1.1  Η κατάντι όψη του γεφυριού 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 328 ) 

 

Σήμερα είναι το μεγαλύτερο μονότοξο στη Θεσσαλία. 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 328-335. 
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 Το πιo κοντινό χωριό στο γεφύρι είναι η Καρυά (Τριζώλο) στο οποίο οφείλεται 

και η ονομασία του. 

Σήμερα δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, αφού έχουν 

καταστραφεί τα μονοπάτια που οδηγούν σ' αυτό, παρά μόνον ενός κοπαδιού γιδιών 

που πολλές φορές περνάει πάνω από το γεφύρι. Σώζονται μόνο μικρά τμήματα 

μονοπατιών εκατέρωθεν της γέφυρας, με επακόλουθο ο επισκέπτης να διανύει δύο 

περίπου χιλιόμετρα μέσα στην κοίτη του Λιασκοβίτικου ποταμού, που παρά τα 

λιγοστά νερά του αποτελεί εμπόδιο για κάποιον επισκέπτη που θέλει να κρατήσει τα 

πόδια του στεγνά. 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το γεφύρι είναι θεμελιωμένο πάνω σε συμπαγή βράχο. 

Το ελεύθερο άνοιγμα του τόξου του είναι 30 μ. περίπου, ενώ το ύψος του είναι 

15,50 μ. (βέλος τόξου 15 μ.). 

Το πλάτος του φορέα του είναι 2,00 μ., ενώ το κατάστρωμα του γεφυριού είναι 

2,20 μ. αφού επεκτείνεται 0,10 μ. εκατέρωθεν του φορέα. 

Το πάχος του τόξου, μετρουμένου επί του διαζώματος, είναι 0,80 μ. 

Πέτρινα στηθαία δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες των 

κατοίκων της περιοχής, υπήρχαν παλαιότερα και όπως διαβεβαίωναν οι ίδιοι, μερικές 

πέτρες τις έσπρωχναν μέσα στο ποτάμι (στα παιδικά τους χρόνια) για να ακούσουν 

τον παφλασμό τους στα ορμητικά χειμερινά νερά του ποταμού. 

 

 
Εικ. 11.1.2   Η ανάντι όψη του γεφυριού με το καλογραμμένο τόξο. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 328 ) 
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Υλικά κατασκευής 

Το πέτρωμα από το οποίο ελήφθησαν οι πέτρες των λιθοδομών είναι καθαρός 

ασβεστόλιθος ο οποίος αφθονεί στην περιοχή του γεφυριού. 

 Το τόξο κατασκευάστηκε από πελεκητές πλάκες ενώ τα τύμπανα από 

αργολιθοδομή. 

 

 
Εικ. 11.1.3  Λεπτομέρεια του καταστρώματος του γεφυριού. Διακρίνεται το μονοπάτι της 

δεξιάς όχθης 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 331 ) 

 

 

Στατική κατάσταση 

Το γεφύρι δεν παρουσιάζει προβλήματα ευστάθειας, γεγονός που οφείλεται στην 

επιμελή κατασκευή του, καθώς και στο συμπαγή πυρήνα του βράχου θεμελίωσης. 

 
 
Προτάσεις  

Απαιτείται: 

a) Η αρμολόγηση - σφράγιση του καταστρώματος και τμημάτων του εσωρραχίου. 

b) Η ανακατασκευή των στηθαίων, ύστερα από σχετική μελέτη. 

c) Το επιμελές αρμολόγημα του τοξωτού φορέα στην περιοχή των γενέσεών του. 
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Εικ. 11.1.4  Λεπτομέρεια του τόξου-καταστρώματος ανάντι με το εναπομείναν τμήμα του 

μονοπατιού της δεξιάς όχθης. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 329 ) 

 
 

 
Εικ. 11.1.5  Λεπτομέρεια της περιοχής του τόξου γύρω από το κλείδωμα. Δεξιά 

διακρίνεται η ανάγκη αρμολόγησης-στεγανοποίησης του καταστρώματος 
του γεφυριού. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 331 ) 
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Ιστορικό 

Το γεφύρι φέρεται ότι κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα και θεωρείται από τους 

κατοίκους της περιοχής, το παλαιότερο της δυτικής Αργιθέας. 
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Εικ. 11.1.6  Σκαρίφημα της γέφυρας του Τριζώλου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 335). 
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11.2. Το Γεφύρι του Καταφυλλίου (ή Αυλακίου) (1)  
 
 
Θέση 

Γεφυρώνει τον ποταμό Αχελώο στα όρια των νομών Καρδίτσας, Ευρυτανίας και 

Αιτωλοακαρνανίας, συνδέοντας τα χωριά των Αγράφων μετά χωριά του Βάλτου και 

της Ευρυτανίας. 

Τα πλησιέστερα χωριά στο γεφύρι, είναι : του Αυλακιού Αιτωλοακαρνανίας, του 

Νέου Aργυρίoυ Ευρυτανίας και οι οικισμοί του Καταφυλλίου. (Ανδράνοβο, 

Μακρύκαμπος, Αργύρη κ.ά.). 

Η διαδρομή από τη Λάρισα (μέσω Μουζακίου - Τυμπάνου) μέχρι την Αργιθέα, 

έχει γίνει λιγότερο κουραστική, αφού ασφαλτοστρώθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του 

δρόμου, μεταξύ αυχένα Κορομηλιών και γέφυρας Αγορασιάς. 

  Η «περιπέτεια» ξεκινά από τη γέφυρα Αγορασιάς μέχρι τη γέφυρα του 

Κοράκου και κορυφώνεται στο τμήμα του δρόμου μεταξύ της γέφυρας Κοράκου και 

γέφυρας Αυλακιού. Είναι αναμφίβολο αν ο χωματόδρομος αυτός μπορεί να 

κυκλοφορηθεί υπό βροχή, δεδομένου ότι καθίσταται πολύ ολισθηρός, ενώ οι 

υπάρχουσες μισαγάγγειες, που παροχετεύουν τα νερά τους πάνω από το 

κατάστρωμα του χωματόδρομου, αποθέτουν φερτά υλικά. 

 

 
Εικ. 11.2.1  Η κατάντι όψη του γεφυριού 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 345) 

 

 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 336-345. 



 276 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι αυτό, όπως και τ' άλλα δύο, που χτίστηκαν την ίδια εποχή, (της 

Τέμπλας και της Μεσοχώρας, στον Αχελώο κι αυτά) είναι αποτέλεσμα συνδυασμού 

της υψηλής τεχνικής κατάρτισης των μηχανικών της αρχής του αιώνα μας, με την 

αριστουργηματική επιδεξιότητα και τέχνη των Ηπειρωτών λαϊκών μαστόρων της 

εποχής. 

Η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε, είναι ψαμμιτική και προέρχεται από το κοντινό 

βουνό, την Αγία Παρασκευή. Είναι αξιοσημείωτος ο άριστος βαθμός επεξεργασίας 

των πετρών όλων των τμημάτων του γεφυριού. 

Το γεφύρι αποτελείται από πέντε πλήρως ημικυκλικά τόξα. Το κύριο τόξο του 

γεφυριού έχει άνοιγμα 24,00 μ. και γεφυρώνει τη βαθιά κοίτη του ποταμού, πλάτους 

30,00 μ. στη θέση γεφύρωσης. Το ύψος του κλειδιού από τη χαμηλή στάθμη του 

νερού, (20 Οκτ. 1993) που είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 50 χρόνων, είναι 

13,00 μ. (βέλος τόξου 12,00 μ.). 

 

 
Εικ. 11.2.2  Η κατάντι όψη του γεφυριού. Διακρίνονται οι δενδροστοιχίες του δρόμου 

που οδηγεί στο Αυλάκι. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 345) 

 

Τα δευτερεύοντα ανοίγματα (τρία στη δεξιά και ένα στην αριστερή όχθη) έχουν 

ύψος βάθρων γύρω στα 10,00 μ. και ανοίγματα τόξων μήκους 5,00 μ. Το τόξο του 

κυρίως ανοίγματος στη θέση του κλειδιού, έχει πάχος 0,95 μ., ενώ στις θέσεις των 

γενέσεων, το πάχος του αυξάνεται σε 4,50 μ. 
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Εικ. 11.2.3  Η κατάντι όψη του γεφυριού. Διακρίνονται, στην δεξια όχθη τα τρία 

δευτερεύοντα ανοίγματα της ευρείας κοίτης και στην αριστερή το ένα. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 345) 

 

Τα τόξα των δευτερευόντων ανοιγμάτων έχουν σταθερό πάχος 0,50 μ. και το 

κλειδί προεξέχει του λοιπού διαζώματος. 

Οι δίδυμες ψευτοκαμάρες, έχουν άνοιγμα 1,70 μ. και η ποδιά τους απέχει 7,20 μ. 

από τη στάθμη της γένεσης του κυρίου τόξου. Τα βάθρα του γεφυριού είναι 

θεμελιωμένα πάνω σε συμπαγή βράχο, γεγονός που αποτέλεσε κύριο κριτήριο για 

την επιλογή της θέσης και της μορφής του γεφυριού. 

 

 
Εικ. 11.2.4  Λεπτομέρεια των ανακουφιστικών ανοιγμάτων (ψευτοκαμάρες) του κύριου 

τόξου. Διακρίνεται η μορφής μωσαικού λιθοδομή του τυμπάνου-μετώπου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 345) 
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Το πλάτος του φορέα του γεφυριού είναι 4,05 μ. και το πλάτος του αμφικλινούς 

καταστρώματος είναι 3,20 μ. 

Τα πέτρινα στηθαία έχουν ύψος 1,25 μ., πάχος 0,47 μ. και η στέψη τους 

καλύπτεται από μονοκόμματες λαξευτές πέτρες με καμπυλωτή ράχη. 

Η καλογραμμένη κορωνίδα έχει πάχος 0,25 μ. και το συνολικό μήκος του 

καταστρώματος (ανάπτυγμα) του γεφυριού είναι 76,50 μ. 

 

 
Εικ. 11.2.5  Λεπτομέρεια των υψηλών μεσοβάθρων των δευτερευόντων ανοιγμάτων της 

ευρείας κοίτης του ποταμού. Τα κλειδιά των τόξων του προεξέχουν από το 
λοιπό διάζωμα. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 339) 



 279 

Υλικά κατασκευής  
Όπως προαναφέρθηκε, το πέτρωμα από το οποίο ελήφθησαν οι πέτρες 

κατασκευής του γεφυριού, είναι ψαμμιτικό. 

Οι λιθοδομές των τόξων, βάθρων, κορωνίδας και στηθαίων, είναι ορθογωνικές 

λαξευτές, με άριστο βαθμό επεξεργασίας των λίθων. Αποτέλεσμα των πιο πάνω, 

ήταν να προκύψουν λεπτότατοι αρμοί που μόλις, διακρίνονται. 

Τα τύμπανα κατασκευάσθηκαν από λιθοδομή μορφής μωσαϊκού με λεπτό πάχος 

αρμών. 

Το κονίαμα που χρησιμοποιήθηκε, πρέπει να ήταν τσιμεντοκονίαμα μεγάλης 

περιεκτικότητας σε τσιμέντο (ή κάποιο ειδικό κονίαμα π.χ. ποζολάνη) για τα τόξα - 

βάθρα και ασβεστοκονίαμα για τα τύμπανα, μέτωπο και στηθαία. 

 

 

Στατική κατάσταση 

Το γεφύρι δεν παρουσιάζει κανένα στατικό πρόβλημα. Σύμφωνα με μαρτυρίες 

των κατοίκων της περιοχής, δημιουργείται πρόβλημα από τη διέλευση τροχοφόρων 

πάνω από τη γέφυρα, τα οποία προσκρούοντας στα στηθαία κατέστρεψαν τμήμα 

τους. 

Επίσης το κατάντι τύμπανο του αριστερού ακροβάθρου έχει υποστεί διόγκωση 

αποκλίνοντας από την κατακόρυφο, με συνέπεια τη δημιουργία κατακόρυφων 

ρηγματώσεων και αποσύνθεση της λιθοδομής. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα δημιουργείται όταν κατά τη διάρκεια των 

πλημμύρων του ποταμού συσσωρεύονται κορμοί δένδρων, κλαδιά, θάμνοι κλπ. στα 

δευτερεύοντα ανοίγματα του γεφυριού, με αποτέλεσμα μειώνεται η υδραυλική 

διατομή τους και ταυτόχρονα να ανέρχεται η ανάντη στάθμη του ποταμού. 

Στην περίπτωση αυτή, δημιουργούνται αυξημένες υδραυλικές πιέσεις που 

ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα στο γεφύρι. Παλαιότερα, οι κάτοικοι 

της περιοχής έκαιγαν τα ξύλα για να απελευθερώσουν τα ανοίγματα του γεφυριού. 

 

 

Προτάσεις 

a. Για την ασφάλεια του γεφυριού και των διακινουμένων πάνω σ' αυτό βαρέων 

οχημάτων, προτείνεται να συνταχθεί μελέτη για την εξακρίβωση του μέγιστου 

φορτίου που μπορεί να ανεχθεί το γεφύρι (κλασικοποίηση του γεφυριού), έτσι 

ώστε να επιτραπεί ή όχι, η διέλευση ερπιστριοφόρων και λοιπών βαρέων 

οχημάτων πάνω από αυτό. 

b. Προτείνεται επίσης, η συντήρηση - συμπλήρωση των κατεστραμμένων στηθαίων 
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και η αποκατάσταση του - αποκλίνοντος από την κατακόρυφο - τύμπανου, 

c. Τέλος, πρέπει να αναζητηθεί άλλος τρόπος απομάκρυνσης των κορμών, 

δένδρων, κλαδιών κλπ, δεδομένου ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται από την καύση, ενδεχομένως να προκαλέσουν φθορές στα 

βάθρα του γεφυριού, Για το λόγο αυτόν, προτείνεται, με μέριμνα των 

Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των «συγγενών» νομών να απομακρύνονται 

τα δένδρα - ξύλα με τεμαχισμό, (Ανάλογη εργασία έγινε στη γέφυρα της 

Γιάννουλης Λάρισας). 

 

 
Εικ. 11.2.6  Λεπτομέρεια του μεσοβάθρου του κύριου ανοίγματος. Η στάθμη των 

ανακουφιστικών ανοιγμάτων (ψευτοκαμάρες) φανερώνει το ύψος της 
πλυμμηρικής στάθμης του ποταμού. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 345) 
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Ιστορικό 
Το γεφύρι χτίστηκε από το 1907 μέχρι το 1911, με πιστώσεις που διατέθηκαν 

ύστερα από ενέργειες του βουλευτή της περιοχής Βάλτου, Νίκου Στράτου, μετέπειτα 

υπουργού Εσωτερικών και Ναυτικών. Ανάδοχος του έργου ήταν ο Κων/νος Ν, 

Παρίσης και πρωτομάστοροι οι Ηπειρώτες Γ. Σταμάτης και Β, Σούλης. 
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Εικ. 11.2.7  Σκαρίφημα του γεφυριού του Καταφυλλίου (Αυλακίου).  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 345). 
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11.3. Το γεφύρι της Τέμπλας (1) 
 

 

Θέση 
Σε χρόνο λιγότερο της ώρας, από Αυλάκι προς Αγρίνιο βρίσκεται το γεφύρι της 

Τέμπλας. Γεφυρώνει κι αυτό τον ποταμό Αχελώο, που αποτελεί το φυσικό όρια της 

επαρχίας Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. Βέβαια δεν είναι θεσσαλικό 

γεφύρι, αλλά επειδή παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες μ' αυτό του Αυλακιού, θα 

ήταν παράλειψή μας η μη μνημόνευσή του. 

Τα πλησιέστερα χωριά που συνδέει είναι τα Βρουβιανά Αιτωλοακαρνανίας με τα 

Τοπόλιανα Ευρυτανίας. 

Είναι χτισμένο σε τοπικό βραχοστένωμα του Αχελώου που του εξασφαλίζει 

ασφαλή θεμελίωση. Η χαμηλή (βαθιά) κοίτη του ποταμού στη θέση γεφύρωσης είναι 

μόνο 15 μ. Το ίδιο περίπου πλάτος έχει η κοίτη του ποταμού επί μήκους 150 μ.. 

Kατάντι της γέφυρας, απ’ όπου το νερό εξερχόμενο από τον ασβεστολιθικό 

σχηματισμό, απλώνεται σε κοίτη μεγαλύτερη των 400 μ. πλάτους.  

 

 
Εικ. 11.3.1  Γενική άποψη της περιοχής του γεφυριού από κατάντι. Διακρίνεται το 

περιορισμένο, από ασβεστολιθικούς σχηματισμούς, πλάτος της κοίτης του 
Αχελώου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 346) 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 346-356. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι μονότοξο, αποτελούμενο από το κύρια τόξο του ανοίγματος 24 μ. 

που γεφυρώνει τη βαθιά κοίτη του ποταμού και από πέντε δευτερεύοντα ανοίγματα 

(τέσσερα στην αριστερή όχθη και δύο στη δεξιά). Εκατέρωθεν του κυρίου τόξου 

υπάρχουν συμμετρικά δύο ανακουφιστικά τόξα (ψευτοκαμάρες) που προέκυψαν 

μάλλον από αισθητικές απαιτήσεις, παρά από υδραυλικές. 

 

 
Εικ. 11.3.2  Η κατάντι όψη του γεφυριού. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 346) 

 

Η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από τους ασβεστολιθικούς 

σχηματισμούς της περιοχής. 

Αξιοσημείωτος είναι ο άψογος βαθμός επεξεργασίας των λαξευτών πετρών όλων 

των ειδών λιθοδομής του γεφυριού. 

Το ύψος του κλειδιού του κυρίου τόξου, από τη χαμηλή στάθμη του νερού είναι 

12,50 μ. (βέλος 12,00 μ.).  

Τα δευτερεύοντα (ανακουφιστικά) ανοίγματα έχουν ύψος γύρω στα 5,00 μ. και 

μήκος 3,00 μ.   

Το τόξο του κυρίου ανοίγματος στη θέση του κλειδιού έχει πάχος 1,00 μ. ενώ στις 

θέσεις των γενέσεων αυξάνεται σε 2,40 μ. 

Τα τόξα των δευτερευουσών ανοιγμάτων έχουν ενιαίο πάχος 0,4 μ. και άνοιγμα 

3,00 μ. (βέλος 1,50 μ.). 
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Οι ψευτοκαμάρες του κυρίου τόξου έχουν άνοιγμα 3,00 μ. και μεταβλητό ύψος 

γύρω στα 6,50 μ. 

 

 
Εικ. 11.3.3  Λεπτομέρεια μεσοβάθρων, δευτερευόντων ανοιγμάτων κορωνίδας, 

στηθαίων. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 350) 

 

Τα βάθρα του γεφυριού είναι θεμελιωμένα σε συμπαγή ασβεστόλιθο, γεγονός 

που αποτέλεσε κύριο κριτήριο για την επιλογή της θέσης και της μορφής του 

γεφυριού.  

Το πλάτος του φορέα είναι 4,05 μ. και το πλάτος του καταστρώματος του 

γεφυριού είναι 3,30 μ. 

Τα πέτρινα στηθαία έχουν ύψος 0,95 μ. πάχος 0,45 και η στέγη τους καλύπτεται 

από μονοκόμματες λαξευτές πέτρες. 

Το συνολικό μήκος του γεφυριού (ανάπτυγμα) είναι 75,00 μ. 

 

 

Υλικά κατασκευής 

Όπως προαναφέρθηκε το πέτρωμα από το οποίο ελήφθησαν οι πέτρες των 

λιθοδομών του γεφυριού είναι ασβεστολιθικό. 

Οι λιθοδομές των τόξων, βάθρων, κορωνίδας και στηθαίων είναι ορθογωνικές 

λαξευτές με άψογο βαθμό επεξεργασίας των λίθων. Αποτέλεσμα της άριστης 

επεξεργασίας των λίθων, ήταν να προκύψουν λεπτότατοι αρμοί των λιθοδομών που 
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μόλις διακρίνονται. 

Τα τύμπανα κατασκευάστηκαν από λιθοδομή μορφής μωσαϊκού. Το κονίαμα που 

χρησιμοποιήθηκε, πρέπει να ήταν ασβεστοτσιμεντοκονίαμα ή κάποιο ειδικό κονίαμα 

(ποζολάνες).  

Το κατάστρωμα έχει επιχωθεί με αμμοχάλικο οδοστρωσίας προφανώς για 

διευκόλυνση της κυκλοφορίας αφού έτσι μειώνονται οι διαμήκεις κλίσεις του. 

 

 
Εικ. 11.3.4  Λεπτομέρεια του εσωρράχιου του κύριου τόξου. Διακρίνεται οι διαμήκεις και 

εγκάρσιες ρηγματώσεις στην περιοχή του κλειδώματος. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 353) 
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Στατική κατάσταση 
Στο γεφύρι παρατηρούνται οι ακόλουθες βλάβες : 

a) Στην κατάντη πλευρά του εσωρραχίου κοντά στο κλειδί του τόξου, εμφανίζονται 

έντονες διαμήκεις ρηγματώσεις σημαντικού εύρους (1-5 εκ.) και εγκάρσιες. 

b) Το πέτρινο κατάντη στηθαίο έχει επισκευαστεί πρόχειρα με σκυρόδεμα. 

c) Στο κατάντη διάζωμα του γεφυριού κοντά στο κλειδί του τόξου υπάρχει επισκευή 

με χρήση σκυροδέματος. 

 
Επειδή οι βλάβες με την πάροδο του χρόνου ενδεχομένως να επιδεινώνονται 

απαιτείται σύνταξη μελέτης που θα ερευνήσει την ευστάθεια της γέφυρας.  

 

 
Εικ. 11.3.5  Λεπτομέρεια θεμελίωσης του δεξιού μεσόβαθρου του κυρίου τόξου. 

Διακρίνονται υπολείμματα λιθοδομής προγενέστερης κατασκευής. Ίσως 
πάνω σ’ αυτή πατούσε η τέμπλα (κορμός δένδρου) από την οποία πήρε 
τα’ όνομα του το γεφύρι. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 349) 

 

 

Προτάσεις 
Επειδή το κατάστρωμα του γεφυριού έχει επιχωθεί με αμμοχάλικο οδοστρωσίας 

αρχικά πρέπει στην ευρύτερη περιοχή του κλειδιού να αποκαλυφθεί για να 

διαπιστωθεί αν έχει γίνει σκυροδέτηση του. 
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Από την κατάσταση του καταστρώματος εξαρτάται η πορεία της περαιτέρω 

μελέτης. Υπάρχουν πάντως ενδείξεις ότι εισέρχονται όμβρια νερά στο σώμα του 

τόξου, γεγονός που ενδεχομένως να δημιουργήσει επιδείνωση των υπαρχόντων 

βλαβών του γεφυριού. 

Ίσως θα ήταν σκόπιμη η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μέχρι να 

διαπιστωθεί αν το επιτρέπει η σημερινή κλίση του γεφυριού. Επίσης πρέπει να 

κοπούν οι θάμνοι που έχουν φυτρώσει στα βάθρα και τύμπανα του γεφυριού. 

  

 
Εικ. 11.3.6  Λεπτομέρεια του τόξου γύρω από το κλειδί. Διακρίνονται οι πρόχειρες 

επισκευές του στηθαίου και του τόξου με σκυρόδεμα. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 351) 

 

 

Ιστορικό 
Η ονομασία του γεφυριού οφείλεται στο γεγονός ότι στη σημερινή θέση 

γεφύρωσης, τον προηγούμενο αιώνα, είχε κατασκευαστεί ξύλινο γεφύρι, που τον 

φορέα του αποτελούσε ένας τεράστιος κορμός ελάτου (τέμπλα). 

Μάλιστα και η γύρω περιοχή ονομάζεται μέχρι σήμερα Τέμπλα. 

Το ξυλογέφυρο ήταν επίσης γνωστό και σαν πράσινο γεφύρι λόγω του χρώματός 

του. 

Προ της κατασκευής της ξυλογέφυρας οι κάτοικοι των γύρω περιοχών 
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χρησιμοποιούσαν αυτοσχέδιες κατασκευές άλλοτε πλωτές και άλλοτε εναέριες, με 

συνέπεια να χάνουν τη ζωή τους παρασυρόμενοι από τα ορμητικά νερά του Αχελώου 

τη χειμερινή περίοδο. 

Η ξυλογέφυρα της Τέμπλας καταστράφηκε στις αρχές του αιώνα μας, όταν ένας 

βοσκός περνώντας από τα χωριά του Βάλτου για Ευρυτανία, έσπασε η Τέμπλα με 

αποτέλεσμα άνθρωπος και ζώα να βρεθούν - Δεκέμβρη μήνα στα ορμητικά νερά του 

ποταμιού. Ευτυχώς σώθηκε ο βοσκός χάνοντας όμως το μεγαλύτερο μέρος του 

κοπαδιού του. 

Το σημερινό γεφύρι χτίστηκε από το 1909 μέχρι το 1911 με πιστώσεις που 

διατέθηκαν από τον Νίκο Στράτο όπως και το γεφύρι του Αυλακίου. Εργολάβος ήταν 

πάλι ο Κων/νος Παρίσης και πρωτομάστοροι οι Γ. Σταμάτης και Β. Σούλης . 

Λέγεται από κατοίκους της περιοχής, ότι για το κύριο τόξο χρησιμοποιήθηκε ο 

ίδιος ξυλότυπος με τη γέφυρα του Αυλακιού. Όταν τελείωσε το τόξο της γέφυρας του 

Αυλακιού, επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος επικοινωνίας των δύο θέσεων, έριχναν 

τους ξυλοτύπους μέσα στο ποτάμι για να ξαναστηθούν στην Τέμπλα. 

Ίσως γι' αυτό το λόγο και τα δύο γεφύρια έχουν το ίδιο κύριο άνοιγμα (24,00 μ.). 

Το 1927, ύστερα από μεγάλη πλημμύρα, το γεφύρι έπαθε σημαντικές ζημιές και 

διακόπηκε η κυκλοφορία. Συντηρήθηκε και πάλι από Ηπειρώτες τεχνίτες έτσι όπως 

αρχικά ήταν.  
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Εικ. 11.3.7  Σκαρίφημα του γεφυριού της Τέμπλας.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 356). 
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11.4. Γέφυρα Αστρίτσας (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται 1 χιλιόμετρο πριν από το χωριό ερχόμενοι από Καρδίτσα δίπλα από 

την καινούργια γέφυρα. Γεφυρώνει τον παραπόταμο του ποταμού Φαρσαλίτη 

Χτούρη. 

 

 
Εικ. 11.4.1  Τμήμα του γεφυριού της Αστρίτσας όπου φαίνονται τα τρία τόξα. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 357) 

 
 
Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το γεφύρι είναι τετράτοξο με πλήρως ημικυκλικά τόξα. Ενδεχομένως να υπήρχε 

κι άλλο τόξο το οποίο να επιχώθηκε. Επίσης τα δύο τόξα είναι επιχωμένα από τη μία 

τους πλευρά. 

Το τρίτο άνοιγμα, (πρέπει να ήταν το μεσαίο) στο οποίο βρίσκεται η βαθιά κοίτη 

του ποταμιού, έχει μήκος 4,40 μ. και ύψος 3,60 μ. Αριστερά και δεξιά βρίσκονται 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 357-359. 
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συμμετρικά ως προς αυτό σε απόσταση 3,40 μ. και όμοια μεταξύ τους το δεύτερο και 

τέταρτο άνοιγμα (το τέταρτο είναι επιχωμένο από τη μια του πλευρά). Το δεύτερο 

άνοιγμα έχει μήκος 3,50 μ. και ύψος 1,20 μ. Το πρώτο άνοιγμα, είναι επιχωμένο κι 

αυτό από τη μια του πλευρά, βρίσκεται σε απόσταση 4,50 μ. από το δεύτερο, έχει 

μήκος 3,00 μ. και ύψος 1,30 μ. 

 

 
Εικ. 11.4.2  Το τρίτο άνοιγμα του γεφυριού. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 358) 

 

Το διάζωμα στο πρώτο άνοιγμα έχει πλάτος 0,30 μ. και στα υπόλοιπα 0,40 μ. 

Πάνω από το διάζωμα του πρώτου και τρίτου διαζώματος υπάρχει ένα δεύτερο είδος 

διαζώματος πάχους 5 εκ. μάλλον για λόγους αισθητικής. 

Το πλάτος του φορέα είναι 3,40 μ., όσο και του καταστρώματος το οποίο έχει 

ασφάλτινο οδόστρωμα. Στο κατάστρωμα υπάρχει ένα είδος πεζοδρομίου στην 

προέκταση του φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλάτους 0,90 μ., πάχους 0,10 μ. 

και μήκους 30,00 μ. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Το πέτρωμα κατασκευής του γεφυριού είναι ο λευκός και γκρι πελεκητός 
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ασβεστόλιθος ο οποίος χρησιμοποιείται σε όλα τα στοιχεία του. Τα τύμπανα και τα 

εσωρράχια είναι κατασκευασμένα από επιμελημένη αργολιθοδομή. 

Το γεφύρι είναι αρμολογημένο εξ’ ολοκλήρου με τσιμεντοκονίαμα. 

 

 

Προτάσεις 
Κύριο μέλημα αποτελεί ο καθαρισμός του χώρου γύρω από το γεφύρι που έχει 

καταντήσει σκουπιδότοπος. Προτείνεται η αρμολόγηση του εσωρράχιου του 

γεφυριού και η καθαίρεση των σκυροδεμάτων του καταστρώματος. 

 

 

Στατική κατάσταση  
Επειδή μέχρι πριν λίγα χρόνια το γεφύρι εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία η στατική 

κατάστασή του είναι πολύ καλή. 

 

 

Ιστορικό 
Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την κατασκευή του γεφυριού. Πιστεύεται ότι 

κατασκευάστηκε επί τουρκοκρατίας, στα τέλη του 18ου  με αρχές του 19ου  αιώνα. 
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Εικ. 11.4.3  Σκαρίφημα του γεφυριού της Αστρίτσας.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 359). 
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11.5. Γέφυρα Ματαράγκας (1)  
 

 

Θέση 
Βρίσκεται στο δρόμο Καρδίτσας - Ματαράγκας, 1 χλμ. πριν το χωριό, δίπλα στην 

καινούργια γέφυρα. Γεφυρώνει τον παραπόταμο του ποταμού Σοφαδίτη, Οργόζινο. 

 

 
Εικ. 11.5.1  Το γεφύρι της Ματαράγκας. Αριστερά διακρίνεται το καινούργιο κομμάτι του  

γεφυριού. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 360) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι ήταν τρίτοξο μορφής καταβιβασμένων τόξων. Τώρα υπάρχουν τα δύο 

ανοίγματα ενώ το τρίτο συμπληρώθηκε με οπλισμένο σκυρόδεμα (επειδή η γέφυρα 

εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία μέχρι πριν λίγα χρόνια). 

Τα τόξα των ανοιγμάτων έχουν μήκος 6,00 μέτρα και ύψος 1,20 μ. Τα διαζώματα 

έχουν πλάτος 0,50 μ. και το κλειδί πλάτος 0,55 μ. 

Τα μεσόβαθρα έχουν πλάτος 1,20 μ. και ύψος 1,10 μ. Προστατεύονται από 

πρόβολο ακτίνας 0,60 μ. ημικυκλικής μορφής. Τα θεμέλιά τους. έχουν συμπληρωθεί 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 360-362. 
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με σκυρόδεμα. 

Ο φορέας του γεφυριού έχει πλάτος 4,00 μ. και το κατάστρωμα, το οποίο 

ασφαλτοστρώθηκε έχει πλάτος 3,60 μ. Το στηθαίο είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

έχει πλάτος 0,20 μ., ύψος 0,60 μ. και μήκος 26,00 μέτρα και προφανώς αποτελεί 

μεταγενέστερη προσθήκη. 

 

 
Εικ. 11.5.2  Κοντινό πλάνο ενός ανοίγματος. Φαίνεται το ένα βάθρο, οι γενέσεις των 

τόξων και το κλειδί του τόξου καθώς και το τσιμεντένιο στηθαίο. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 361) 

 
 
Υλικά κατασκευής 

Οι πρόβολοι, τα βάθρα και τα διαζώματα του γεφυριού είναι κατασκευασμένα 

από λαξευτό ασβεστόλιθο. Το εσωρράχιο των τόξων είναι από ξεστό ασβεστόλιθο 

μορφής οριζοντίων ορμών, τα τύμπανα από ξεστό ασβεστόλιθο μορφής μωσαϊκού. 

Οι αρμοί στα διαζώματα και στα βάθρα είναι αρκετά λεπτοί, έχουν πάχος από 1 

έως 3 εκατοστά. Στο εσωρράχιο και στα τύμπανα έχουν μεγαλύτερο πάχος, 2 έως 5 

εκ.   

 

 
Στατική κατάσταση 

Επειδή μέχρι πριν λίγα χρόνια το γεφύρι εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία η στατική 
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κατάστασή του είναι πολύ καλή και τα τμήματα τα οποία είχαν πρόβλημα 

συμπληρώθηκαν με σκυρόδεμα. 

 

 
Προτάσεις 

Προτείνεται ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου, η κοπή των δένδρων που 

το περιβάλλουν, η καθαίρεση των σκυροδεμάτων και η συμπλήρωση των 

καθαιρεθέντων τμημάτων με κατάλληλη λιθοδομή. 

 

 

Ιστορικό 
Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την ιστορία του γεφυριού. Η κατασκευή του 

τοποθετείται χρονικά περίπου στα τέλη του 19ου  και αρχές του 20ου  αιώνα 

λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή των τόξων (καταβιβσμένα). 
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Εικ. 11.5.3  Σκαρίφημα του γεφυριού της Ματαράγκας.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 362). 
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11.6. Γέφυρα Μακρυχωρίου (1)  
 
 
Θέση 

Στο δρόμο από το Μακρυχώρι προς το Ψαθοχώρι, στρίβωντας αριστερά μέσα 

στα χωράφια, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το χωριό Μακρυχώρι, στον ποταμό 

Πάμισο (Μπλιούρη) βρίσκεται το γεφύρι αυτό, το οποίο εξυπηρετεί ακόμη τις ανάγκες 

των αγροτών. 

  

 
Εικ. 11.6.1  Το γεφύρι του Μακρυχωρίου. 

 
 
Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Το γεφύρι είναι δίτοξο μορφής καταβιβασμένων τόξων. Στο πρώτο άνοιγμα 

βρίσκεται η βαθιά κοίτη του ποταμού και παρουσιάζει υψομετρική διαφορά 1,20 μ. 

από την κοίτη του άλλου ανοίγματος. 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 363-366. 
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Εικ. 11.6.2  Η άποψη του γεφυριού από την δεξιά όχθη. 

 

Τα τόξα των ανοιγμάτων έχουν μήκος 12,00 μ. και ύψος 2,10 μ. Το μεσόβαθρο 

έχει πλάτος 2,00 μ. και ύψος 1,60 μ. Προστατεύεται από πρόβολο ημικυκλικής 

μορφής ακτίνας 1,00 μ. 

Χαρακτηριστικό του γεφυριού είναι το μεταβλητού πάχους διάζωμα. Στις 

στηρίξεις ξεκινά με πάχος 1,10 μ. και «κλειδώνει» σε πάχος 0,80 μ.  

Το πλάτος του φορέα είναι 4,00 μ. και το πλάτος του καταστρώματος είναι 2,80 

μ. Τα στηθαία που είναι ημικατεστραμένα, έχουν πλάτος 0,60 μ., ύψος 0,20 μ. 

 

 
Εικ. 11.6.3 Το κατάστρωμα του γεφυριού και τα κατεστραμμένα στηθαία. 

 
Έντονη εντύπωση προκαλεί η αισθητική του γεφυριού και η σημασία στη 

λεπτoμέρεια που έχει δώσει ο πρωτομάστορας.  
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Οι αρμοί στην πρόσοψη και στα βάθρα είναι αρκετά λεπτοί, έχουν πλάτος από 1 

έως 3 εκατοστά. Στο εσωρράχιο έχουν μεγαλύτερο πάχος, 2 έως 5 εκ. 

 

 
Εικ. 11.6.4  Το μεσόβαθρο του γεφυριού με τις γενέσεις των τόξων. 

 

 

Στατική κατάσταση 
Η στατική κατάσταση του γεφυριού είναι πολύ καλή, δεδομένου ότι 

χρησιμοποιείται και από αγροτικά μηχανήματα τα οποία πολλές φορές φέρουν 

μεγάλα φορτία. Τα στηθαία έχουν καταστραφεί. 

 

 
Εικ. 11.6.5  Το αριστερό βάθρο παραμένει άρτιο. 
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Προτάσεις 
Προτείνεται η ανακατασκευή των στηθαίων ύστερα από σχετική μελέτη και η 

διάλυση του χοιροστασίου. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Τα διαζώματα και τα βάθρα στήριξης του γεφυριού είναι κατασκευασμένα από 

λαξευτό ασβεστόλιθο, το εσωρράχιο των τόξων από λαξευτό ασβεστόλιθο, μορφής 

οριζοντίων αρμών, τα τύμπανα από λαξευτό ασβεστόλιθο με λιθοδομή μορφής 

μωσαϊκού. 

 

 

Ιστορικό 
Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την ιστορία του γεφυριού. Η κατασκευή του 

τοποθετείται χρονικά περίπου στα τέλη του 19ου  και αρχές του 20ου  αιώνα 

λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή των τόξων (καταβιβασμένα). 

 

 
Εικ. 11.6.6  Η άποψη του γεφυριού από την δεξιά όχθη. Παρατηρούμε ότι το ένα 

άνοιγμα έχει καταντήσει χοιροστάσιο. 
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Εικ. 11.6.7  Σκαρίφημα του γεφυριού του Μακυχωρίου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 366). 
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11.7. Γέφυρα Μοσχάτου (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται 2 χιλιόμετρα πριν από το χωριό Μοσχάτο δίπλα στην καινούργια 

γέφυρα. Γεφυρώνει ένα παραπόταμο του ποταμού Παμίσου (Μπλιούρη).  

 

 
Εικ. 11.7.1  Το γεφύρι του Μοσχάτου ανάντι. 

 
 
Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Το γεφύρι είναι μονότοξο με ημικυκλικής μορφής άνοιγμα. Το άνοιγμα έχει μήκος 

6,00 μέτρα και ύψος 3,10 μ. Το διάζωμα έχει πλάτος 0,40 μ. Το πλάτος του φορέα 

και του καταστρώματος είναι 2,20 μ. (δεν υπάρχει στηθαίο) και το συνολικό μήκος 

του γεφυριού ανάντι είναι 10,00 μ. 

 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 367-369. 
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Εικ. 11.7.2  Το τόξο μήκους 6 μέτρων.  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Το γεφύρι είναι κατασκευασμένο από ασβεστολιθικές πέτρες με μικρή 

επεξεργασία τους. Οι αρμοί έχουν πάχος 3 εκατοστά.  

 

 
Εικ. 11.7.3  Λεπτομέρεια της περιοχής του κλειδώματος του τόξου.  
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Εικ. 11.7.4  Το κατάστρωμα χωρίς στηθαία του γεφυριού του Μοσχάτου. 

 

 

Στατική κατάσταση 
Το γεφύρι βρίσκεται σε πολύ καλή στατική κατάσταση. Κάποιες παραμορφώσεις 

παρατηρούνται στο πάνω μέρος του τόξου χωρίς καμία επίδραση στη στατική 

ευστάθεια της κατασκευής. 

 

 

Προτάσεις 
Προτάσεις δεν υπάρχουν αφού πραγματοποιήθηκε συντήρηση του γεφυριού. 

 

 

Ιστορικό 
Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την ιστορία του γεφυριού. Η κατασκευή του 

τοποθετείται χρονικά επί τουρκοκρατίας περίπου στα τέλη του 18ου  και αρχές του 

19ου  αιώνα. 
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Εικ. 11.7.5  Σκαρίφημα του γεφυριού του Μοσχάτου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 369). 
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11.8. Γέφυρα Ραχούλας (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα έξω από το χωριό της Ραχούλας, στο δρόμο προς το 

Παλαιοζουγλόπι. Η πρόσβαση προς το γεφύρι είναι πολύ δύσκολη (150 μέτρα από 

τον αγροτικό δρόμο) και δεν φαίνεται παρά μόνο από πολύ κοντά γιατί το δάσος είναι 

πυκνό. Γεφυρώνει έναν παραπόταμο του ποταμού Καράμπαλη. 

 

 
Εικ. 11.8.1  Κοντινό πλάνο ενός ανοίγματος. Φαίνεται το ένα βάθρο, οι 

γενέσεις των τόξων και το κλειδί του τόξου καθώς και το 
τσιμεντένιο στηθαίο. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 370) 

 

  

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Όπως τα περισσότερα γεφύρια στα ορεινά είναι μονότοξο ημικυκλικής μορφής 

θεμελιωμένο σε βράχο. 

Το άνοιγμα του τόξου έχει μήκος 5,50 μ. και ύψος 5,20 μ. από την κοίτη του 

ποταμού. Το διάζωμα έχει πλάτος 0,50 μ. και η κορωνίδα 0,15 μ. Το πλάτος του 

φορέα και του καταστρώματος είναι 2,90 μ. (δεν υπάρχουν στηθαία). Το συνολικό 

μήκος του γεφυριού είναι 12,80 μ. 

Παρατηρείται πάνω από το διάζωμα του τόξου δεύτερο διακοσμητικό διάζωμα 

πάχους 15 εκατοστών (εικ. 11.8.2). 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 370-371. 
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Εικ. 11.8.2  Λεπτομέρεια του «κλειδώματος» του τόξου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 370) 

 

Υλικά κατασκευής 
Το γεφύρι είναι κατασκευασμένο από πελεκητό ασβεστόλιθο. Τα τύμπανα 

αποτελούνται από λιθοδομή με οριζόντιους αρμούς το πάχος των οποίων είναι 3 εκ. 

 

 

Στατική κατάσταση 

Η στατική κατάσταση του γεφυριού είναι πολύ καλή λόγω της σταθερής 

θεμελίωσης. Οι φθορές στην κατασκευή είναι ελάχιστες (κάποιες πέτρες έχουν φύγει 

στη βάση του εσωρραχίου από τη μία πλευρά). 

 

 

Προτάσεις 
Προτείνεται η αρμολόγηση του γεφυριού και συμπλήρωση των πετρών που 

έχουν αποκολληθεί. 

 

 

Ιστορικό 
Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την ιστορία του γεφυριού. Η κατασκευή του 

τοποθετείται χρονικά επί τουρκοκρατίας περίπου στα τέλη του 18ου και αρχές του 

19ου αιώνα. 
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Εικ. 11.8.3  Σκαρίφημα του γεφυριού της Ραχούλας.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 371). 
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11.9. Γέφυρα Αγναντερού (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού (από Καρδίτσα), στα δεξιά. Γεφυρώνει την 

παλαιά κοίτη του Μπλιούρη (Βουβουλίνα). 

 

 
Εικ. 11.9.1  Το γεφύρι όπως είναι σήμερα κατάντι. 

 

 

Περιγραφή-Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι τρίτοξο με ημικυκλική μορφή τόξων. Το κύριο χαρακτηριστικό του 

είναι η ανομοιομορφία ανοιγμάτων και βάθρων. Είναι πιθανό κατά την αρχική 

κατασκευή του γεφυριού να υπήρχαν και άλλα τόξα τα οποία μπορεί να 

καταστράφηκαν και να τα έφτιαξαν αργότερα συμπαγή βάθρα ή βρίσκονται 

επιχωμένα.  

Τα ανοίγματα, από αριστερά προς τα δεξιά, έχουν μήκος 4,50, 5,50 και 5,50 

μέτρα και ύψος 1,30, 1,50 και 2,70 μ. αντίστοιχα ( εικ. 11.9.2 )    
 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 372-375. 
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Εικ. 11.9.2  Τα τρία ανοίγματα που αποτελούν το γεφύρι του Αγναντερού. 

 

Τα πλάτη των βάθρων είναι 1,50 και 9,70 μ. αντίστοιχα. Τα διαζώματα έχουν το 

ίδιο πλάτος σ' όλα τα ανοίγματα 0,40 μ.  

Ο φορέας έχει πλάτος 4,50 μ. ενώ το κατάστρωμα 3,60 μ. Το στηθαίο έχει 

πλάτος 0,45 και ύψος 0,40 μ. Το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 61,00 μ. 

 

 
Εικ. 11.9.3  Λεπτομέρειες του διαζώματος, του φορέα και του καταστρώματος. 
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Εικ. 11.9.4  Το κατάστρωμα του γεφυριού. 

 
 

Υλικά κατασκευής 
Το διάζωμα του γεφυριού είναι κατασκευασμένο από ξεστό ασβεστόλιθο και τα 

υπόλοιπα τμήματά του από επιμελημένη αργολιθοδομή. 

Το γεφύρι είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του αρμολογημένο με τσιμεντοκονίαμα 

εκτός από μικρά τμήματά του στα οποία φαίνεται ότι το πάχος των αρμών είναι 

κανονικό. 

 

 

Στατική κατάσταση 
Δεδομένου ότι το γεφύρι εξυπηρετεί κυρίως την αγροτική συγκοινωνία (χωρίς 

αυτό να αποκλείει και βαριάς μορφής κυκλοφορία) βρίσκεται σε πολύ καλή 

κατάσταση. 
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Εικ. 11.9.5  Λεπτομέρεια του βάθρου του τρίτου ανοίγματος ανάντι. 

Παρατηρούμε στα δεξιά του ανοίγματος 2 σταθμηγράφοι 
καθώς και 4 δοκοθήκες για την στήριξη των ξυλοτύπων όταν 
κατασκευάστηκε. 

 

 

Προτάσεις 

a) Το γεφύρι έχει κριθεί διατηρητέο. Επειδή η αρμολόγηση του γεφυριού έγινε 

μάλλον ανορθόδοξα και σε κάποιες θέσεις έχει αποκολληθεί το κονίαμα, 

απαιτείται σε ορισμένες θέσεις η απόξεση του τσιμεντοκονιάματος και γενική 

αρμολόγηση του κατόπιν σχετικής μελέτης. 

b) Βέβαια πρωταρχική ενέργεια είναι η απομάκρυνση του σιδηροσωλήνα. 

c) Επίσης προτείνεται η καθαίρεση του τσιμεντένιου στηθαίου και αντικατάστασή 

του με πέτρινο. 

 

 

Ιστορικό 
Το γεφύρι κατασκευάστηκε γύρω στο 1870 με 1880. Γύρω στο 1943-1944 

σημειώθηκαν ρωγμές από γερμανικό τανκς που πήγε να περάσει. Στο διάστημα 

1950-1955 έγινε η συντήρησή του, κυρίως η αρμολόγηση και στο διάστημα 1958-

1960 κατασκευάστηκε το στηθαίο. 

 
 
 



 317 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικ. 11.9.6  Σκαρίφημα του γεφυριού του Αγναντερού.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 375). 
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11.10.  Γέφυρα Καλλίθηρου (Σέκλιζας) (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται 800 μέτρα έξω από το χωριό του Καλλίθηρου, στο δρόμο προς τη 

Ραχούλα, δίπλα στην καινούργια γέφυρα, σ' ένα καταπράσινο περιβάλλον. 

Γεφυρώνει τον ποταμό Καράμπαλη. 

 

 
Εικ. 11.10.1  Γενική άποψη της γέφυρας του Καλλίθηρου. 

 

 

Περιγραφή - Tεχνικά χαρακτηριστικά 

Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 38,50 μέτρα. Αποτελείται από 2 τοξωτά 

ανοίγματα, μήκους 8,00 μ. το καθένα και ύψους 4,60 μ. Η βαθιά κοίτη του ποταμού 

βρίσκεται κάτω από το δεύτερο άνοιγμα. Το άνοιγμα αυτό παρουσιάζει υψομετρική 

διαφορά από το πρώτο 1,60 μ. 

Το βάθρο είναι προστατευμένο από ημικυκλικό πρόβολο διαμέτρου. 1,70 μ. και 

ύψους 1,20 μ. Το πλάτος του βάθρου είναι 1,65 μ. 

Τα τόξα της γέφυρας είναι πλήρως ημικυκλικά κατά τα ρωμαϊκά πρότυπα με 

διάζωμα πλάτους 0,55 μ. Η κορωνίδα έχει πλάτος 0,20 μ. Το πλάτος του φορέα της 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 376-379. 
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γέφυρας είναι 3,65 μ. ενώ το πλάτος του καταστρώματος ανάντη (είναι 

κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα) είναι 5,65 μ. Από οπλισμένο 

σκυρόδεμα είναι και το στηθαίο της γέφυρας, το οποίο έχει ύψος 0,65 μ. και πλάτος 

0,20 μ. 

Αξιοπρόσεχτο σ' αυτό το γεφύρι είναι η διαφορά που παρουσιάζεται στην 

απόσταση της κορωνίδας από το διάζωμα στα δύο ανοίγματα. Στο πρώτο άνοιγμα η 

κορωνίδα εφάπτεται με το διάζωμα ενώ στο δεύτερο υπάρχει μια απόσταση 15 εκ. 

 

 
Εικ. 11.10.2  Τα δύο ανοίγματα της γέφυρας με τον ημικυκλικό πρόβολο 

που προστατεύει το βάθρο. 
 

 

Υλικά κατασκευής 
Οι πρόβολοι του βάθρου, τα διαζώματα των τόξων και η κορωνίδα της γέφυρας 

είναι κατασκευασμένα από ορθογωνική λαξευτή λιθοδομή. Τα τύμπανα 

κατασκευάστηκαν από ξεστή ορθογωνική λιθοδομή μορφής οριζοντίων αρμών. Με 

τον ίδιο τρόπο κατασκευάστηκαν τα βάθρα και τα τόξα. 

Το πέτρωμα από το οποίο ελήφθησαν οι πέτρες, είναι λευκός και γκρι 

ασβεστόλιθος. 

Οι αρμοί των διαζωμάτων των τόξων, των προβόλων των βάθρων και . της 

κορωνίδας έχουν πάχος 1 έως 2 εκατοστά. Οι αρμοί των τόξων, των τυμπάνων και 

των βάθρων είναι πιο παχείς, από 2 έως 5 εκατοστά. 
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Εικ. 11.10.3  Λεπτομέρειες του τυμπάνου και των εσωρράχιων. Στο 

κατάστρωμα δεσπόζουν τα στηθαία από σκυρόδεμα. 
 

 

Στατική κατάσταση 
Η στατική κατάσταση του πρώτου τόξου, το οποίο παίρνει την πλημμυρική 

παροχή, είναι πολύ καλή.  

 

 
Εικ. 11.10.4  Το μεσόβαθρο και το διάζωμα του τόξου. 
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Προτάσεις 
Λόγω της ομορφιάς του περιβάλλοντος χώρου θα μπορούσε με τα κατάλληλα 

έργα υποδομής να καταστεί χώρος αναψυχής. 

 
 
Ιστορικό  

Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι το γεφύρι κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου  αιώνα 

γεγονός που επιβεβαιώνει ο τρόπος δόμησής του. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 

κατασκευάστηκε η καινούργια γέφυρα που βρίσκεται δίπλα. Άλλα στοιχεία δεν 

υπάρχουν για το γεφύρι αυτό. 
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Εικ. 11.10.5  Σκαρίφημα του γεφυριού του Καλλίθηρου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 379). 
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11.11.  Γέφυρα Ιτέας (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού δίπλα στην καινούργια γέφυρα. Γεφυρώνει τον 

ποταμό Ενιπέα (παλαιά κοίτη). 

 

 
Εικ. 11.11.1  Το γεφύρι της Ιτέας ανάντι. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 380) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι ένα δίτοξο με ημικυκλικής μορφής ανοίγματα. Έχει ένα 

ανακουφιστικό άνοιγμα στο μεσόβαθρο. 

Τα ανοίγματα έχουν μήκος 8,70 μ. το καθένα και ύψος από την κοίτη του 

ποταμού 5,50 μ. Το διάζωμα των ανοιγμάτων του γεφυριού έχει πλάτος 0,45 μ. Το 

βάθρο έχει πλάτος 2,00 μ. και ύψος 1,90 μ. Προστατεύεται από προβόλους 

τριγωνικής μορφής μήκους 1,60 μ. οι οποίοι κλείνουν βαθμιδωτά στο πάνω μέρος 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 380-383. 
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τους. Το ανακουφιστικό άνοιγμα έχει πλάτος 1,60 μ. και ύψος 2,65 μ. Το διάζωμα του 

ανακουφιστικού έχει πλάτος 0,40 μ. 

Χαρακτηριστικό του γεφυριού είναι ένα δεύτερο λεπτό διάζωμα πάνω από το 

κύριο, πάχους 10 εκατοστών το οποίο πρέπει να κατασκευάστηκε έτσι για λόγους 

αισθητικής. 

Ο φορέας του γεφυριού έχει πλάτος 3,60 μ. και το κατάστρωμα 2,80 μ. Το 

στηθαίο είναι τσιμεντένιο, έχει μήκος 22,00 μ., πλάτος 0,40 μ. και ύψος 0,25 μ. 

 

 
Εικ. 11.11.2  Το γεφύρι της Ιτέας κατάντι. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 381) 

 

  

Υλικά κατασκευής 
Το υλικό κατασκευής όλης της γέφυρας είναι ο λευκός και γκρι ασβεστόλιθος, 

ξεστός (στα διαζώματα) και δομημένος με μορφή οριζόντιων αρμών (βάθρα, 

τύμπανα, εσωρράχιο). Οι αρμοί είναι κανονικού πλάτους. 

Ο πτερυγότοιχος από την πλευρά του χωριού είναι συντηρημένος από 

ασβεστόλιθο δομημένο με μορφή μωσαϊκού και οι αρμοί του είναι από 

τσιμεντοκονίαμα. 
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Στατική κατάσταση 
Η στατική κατάσταση του γεφυριού είναι πολύ καλή. Σε κάποιο σημείο όπου 

έχουν φύγει ορισμένες πέτρες χωρίς αυτό να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην 

στατική ευστάθεια της γέφυρας. 

 

 
Εικ. 11.11.3  Λεπτομέρεια του μεσόβαθρου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 382) 

 
 
Προτάσεις 

Θα πρέπει να γίνει συντήρηση του γεφυριού κατόπιν σχετικής μελέτης για την 

ανάδειξη και αξιοποίησή του αφού είναι σε πολύ καλή θέση (στην είσοδο του 

χωριού). 

 

 

Ιστορικό 
Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την ιστορία του γεφυριού. Η κατασκευή του 

τοποθετείται χρονικά επί τουρκοκρατίας περίπου στα τέλη του 18ου και αρχές του 

19ου αιώνα. 
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Εικ. 11.11.4  Σκαρίφημα του γεφυριού της Ιτέας.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 383). 
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11.12. Γέφυρα Μοσχολουρίου (1)  
 
 
Θέση 

Το παλαιότερο ίσως γεφύρι που σώζεται ως σήμερα στην περιοχή μας βρίσκεται 

στη βορειοανατολική πλευρά του χωριού Μοσχολουρίου. Γεφυρώνει τον ποταμό 

Σοφαδίτη (τοπικά Γομαρoπvίχτης, Ονόχωνος). 

 

 
Εικ. 11.12.1  Το παλαιότατο γεφύρι του Μασχολούριου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 384) 

 

 
Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το γεφύρι είναι τρίτοξο με ημικυκλικής μορφής ανοίγματα και με δύο 

ανακουφιστικά ανοίγματα στα μεσόβαθρα της ίδιας μορφής. Το τρίτο άνοιγμα είναι 

από οπλισμένο σκυρόδεμα γι' αυτό αναφερόμαστε στα δύο πρώτα ανοίγματα (εικ. 

11.12.1).  

Τα ανοίγματα έχουν μήκος 10,80 μ. και ύψος από την κοίτη 6,20 και 7,20 μ. 

αντίστοιχα. Τα τόξα έχουν διπλό διάζωμα (το δεύτερο περισσότερο για λόγους 

αισθητικής). Έχουν πλάτος 0,50 μ. το κάτω (φέρον) και 0,20 το πάνω. Το κλειδί του 

κάτω διαζώματος έχει πλάτος 0,55. 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 384-389. 
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Εικ. 11.12.2  Κοντινό πλάνο του παλαιού τμήματος του γεφυριού. Φαίνεται το 

πίσω μέρος των βάθρων και διακρίνεται το δεύτερο διακοσμητικό 
διάζωμα πάνω από τα κύρια. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 385) 

 

Τα ανακουφιστικά ανοίγματα έχουν πλάτος 1,80 μ. και ύψος 3,00 μ. Το κάτω 

διάζωμα έχει πάχος 0,30 μ. και το πάνω 0,15 μ. Το κλειδί του κάτω διαζώματος έχει 

πάχος 0,40 μ. 

Τα μεσόβαθρα έχουν πλάτος 4,00 μ. και ύψος 2,70 μ. Προστατεύονται από το 

εμπρός μέρος με πρόβολο τριγωνικής μορφής μήκους 2,00 μ. και πίσω από 

ημικυκλικό πρόβολο ακτίνας 2,00 μ. Εντύπωση προκαλούν οι τρεις βαθμίδες στον 

εμπρός πρόβολο ύψους 0,30 μ. η καθεμιά (εικ.11.12.3)  

 

 
Εικ. 11.12.3  Λεπτομέρεια του ανάντι τριγωνικού προβόλου (προρινίου) και 

της δημιουργίας στροβιλισμών του νερού. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 386) 
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Ο φορέας έχει πλάτος 4,20 μ. και το κατάστρωμα 4,80 μ. Το στηθαίο είναι από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει πλάτος 0,30 μ., ύψος 1,10 μ. και μήκος 60,00 μ. 

 

 
Εικ. 11.12.4  Η μεταγενέστερη προσθήκη των στηθαίων. Έγινε σχετική προσπάθεια 

ένταξης τους στην υπάρχουσα κατασκευή. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 386) 

 

 
Υλικά κατασκευής 

Τα διαζώματα του γεφυριού είναι κατασκευασμένα από πωρόλιθο. Τα υπόλοιπα 

τμήματα της γέφυρας είναι κατασκευασμένα από ασβεστόλιθο (βάθρα, τύμπανα, 

εσωρράχια) σε μορφή οριζοντίων αρμών. Το τρίτο άνοιγμα είναι από οπλισμένο 

σκυρόδεμα όπως και το στηθαίο. 

Ολόκληρο το γεφύρι είναι αρμολογημένο με τσιμεντοκονίαμα. 

 

 

Στατική κατάσταση 
Η στατική κατάσταση του γεφυριού είναι πολύ καλή δεδομένου ότι έχει γίνει και 

αρμολόγηση με τσιμεντοκοvίαμα. 
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Εικ. 11.12.5  Το παλιό τμήμα του γεφυριού. Μεταγενέστερα προστέθηκε το τρίτο 

άνοιγμα. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 386) 

 

 
Εικ. 11.12.6  Λεπτομέρεια του κατάντι προβόλου προστασίας του μεσόβαθρου 

(μεταρίνιο). 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 386) 
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Προτάσεις 
Θα πρέπει να γίνει κάποια σχετική μελέτη για την ανάδειξη του γεφυριού και 

τουριστική αξιοποίησή του λόγω της μεγαλοπρέπειας και αισθητικής του. 

 
 
Ιστορικό 

Το πρώτο γεφύρι που κατασκευάστηκε ήταν δίτοξο (τα δύο πρώτα τόξα). Θα 

πρέπει να κατασκευάστηκε κατά τη βυζαντινή εποχή, ανάμεσα στο 12ο  και 15ο  

αιώνα δίχως να μπορεί να εξακριβωθεί πότε ακριβώς. Ήταν όμοιας κατασκευής με τη 

εννιάτοξη γέφυρα της Λάρισας η οποία υπήρχε σύμφωνα με μαρτυρίες από το 1207. 

Είναι ενδεχόμενο να υπήρχε κάποια άλλη στο ίδιο μέρος από τους ρωμαϊκούς ακόμη 

χρόνους. Τα τόξα της γέφυρας παρουσιάζουν έντονα χαρακτηριστικά περσικής 

τεχνοτροπίας (οξυκόρυφο κλείδωμα του τόξου). 

Για τις ανακαινίσεις της γέφυρας δεν υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες εκτός από 

την τελευταία. Πιθανό να ανακαινίστηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας γιατί είναι 

γεγονός ότι διατηρούνταν πολύ καλά και εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία μέχρι το 

Δεκέμβριο του 1948. Τότε πέρασαν τανκς του στρατού και κατέρριψαν το λίθινο 

στηθαίο που υπήρχε σε αρκετά σημεία, λόγω στενότητας του γεφυριού. Το 1952 

επισκευάστηκε και προστέθηκε και το τρίτο άνοιγμα. Διαπλατύνθηκε το κατάστρωμα 

και προστέθηκε το τσιμεντένιο στηθαίο. 
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Εικ. 11.12.7  Σκαρίφημα του γεφυριού του Μοσχολουρίου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 389). 
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11.13. Γέφυρα Δαφνοσπηλιάς (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται 1 χιλιόμετρο έξω από το χωριό της Δαφνοσπηλιάς στα δεξιά μας στο 

δρόμο προς την Απιδιά μέσα σ' ένα μαγευτικό τοπίο, δίπλα στην καινούργια γέφυρα. 

Γεφυρώνει τον ποταμό Καλέτζη.  

 

 
Εικ. 11.13.1  Η καντάντι όψη του γεφυριού. Διακρίνουμε πίσω του την καινούργια 

γέφυρα για τα τροχοφόρα. 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι μονότοξο, με ημικυκλική μορφή τόξου. Το άνοιγμα του τόξου έχει 

μήκος 6,00 μέτρα και ύψος 2,50 μ. Είναι θεμελιωμένο πάνω σε συμπαγή βράχο. Το 

ύψος του φαραγγιού είναι 18,00 μέτρα. 

 

 

 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 390-392. 



 336 

 
Εικ. 11.13.2  Η θεμελίωση του γεφυριού πάνω στο βράχο. 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του γεφυριού είναι τα δύο ισοπαχή διαζώματα 

όπως φαίνεται και στη φωτογραφία. Το πάχος του κάθε διαζώματος είναι 0,40 μ. Το 

κλειδί του πάνω διαζώματος έχει πάχος 0,50 μ. 

 

 
Εικ. 11.13.3  Λεπτομέρεια του γεφυριού στην οποία φαίνεται το διπλό διάζωμα 

και τμήμα του σιδερένιου στηθαίου. 
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Το στηθαίο του γεφυριού είναι μεταλλικό (οι ενώσεις είναι όλες βιδωτές) και έχει 

ύψος 0,90 μ. (προφανώς μεταγενέστερη προσθήκη). 

Το πλάτος του φορέα και του καταστρώματος είναι 2,20 μ. και το συνολικό μήκος 

του γεφυριού είναι 15,00 μέτρα. 

 

 
Εικ. 11.13.4  Το κατάστρωμα της παλιάς γέφυρας με το σιδερένιο στηθαίο. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Οι πέτρες κατασκευής του διαζώματος του γεφυριού είναι από ξεστό 

ασβεστόλιθο ορθογωνικής μορφής. Οι πέτρες κατασκευής των τυμπάνων και του 

τόξου είναι κυρίως από ξεστό ασβεστόλιθο μορφής οριζοντίων αρμών ενώ υπάρχουν 

κάποια τμήματα με πωρόλιθο. 

Οι αρμοί του γεφυριού είναι ίδιοι στα διαζώματα, στα τύμπανα και στο τόξο και 

έχουν κανονικό πάχος. 
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Εικ. 11.13.4  Λεπτομέρεια του γεφυριού στην οποία φαίνεται το τύμπανο και το 

διάζωμα του γεφυριού. 
 

 
Στατική κατάσταση 

Το γεφύρι δεν παρουσιάζει κανένα στατικό πρόβλημα. 

 

 
Προτάσεις 

Θα ήταν χρήσιμο να γίνει αρμολόγηση σε ορισμένες θέσεις του γεφυριού και 

αντικατάσταση του σιδερένιου στηθαίου κατόπιν σχετικής μελέτης. 

 

 

Ιστορικό 
Το γεφύρι έχει κριθεί διατηρητέο. Κατασκευάστηκε επί τουρκοκρατίας. 
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Εικ. 11.13.5  Σκαρίφημα του γεφυριού της Δαφνοσπηλιάς.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 392). 
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11.14. Γέφυρα Μεζίλου (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται σε απόσταση 40 km από το Μουζάκι, στην ορεινή ανατολική Αργιθέα, 

στη θέση Τυρολόγος, πριν από το χωριό Βλάσι δίπλα στην καινούργια γέφυρα σε 

βραχώδη τοποθεσία, Γεφυρώνει το Βλασιώτη, λίγα μέτρα πριν αυτός εκβάλλει στον 

Πετριλιώτη. 

 

 
Εικ. 11.14.1  Το Μεζιλιώτικο γεφύρι από ψηλά. Διακρίνεται η καινούργια γέφυρα. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 393) 

 

 

Περιγραφή – Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι μονότοξο, με ημικυκλική μορφή τόξου. Το άνοιγμα του τόξου έχει 

μήκος 12,00 μέτρα και το ύψος του γεφυριού από την κοίτη του ποταμού 9,50 μ.  

Είναι θεμελιωμένο πάνω σε ιζηματογενή ασβεστόλιθο, απ' όπου πάρθηκε και το 

υλικό κατασκευής του. 

Έχει δύο διαζώματα. Το κάτω διάζωμα έχει πάχος 0,75 μ. και το πάνω πάχος 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 393-395. 
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0,15 μ. Το στηθαίο του γεφυριού έχει ύψος 0,45 μ. και πλάτος 0,40μ. 

Το πλάτος του φορέα του γεφυριού είναι 2,00 μ. και το συνολικό μήκος του είναι 

15,70 μέτρα. 

 

 
Εικ. 11.14.2  Το κλέιδωμα του γεφυριού. Διακρίνονται τα δύο διαζώματα και το 

στηθαίο. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 394) 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Το υλικό κατασκευής της γέφυρας είναι πελεκητός ασβεστόλιθος. Τα τύμπανα 

έχουν κατασκευασθεί από λιθοδομή μορφής οριζοντίων αρμών όπως και το 

εσωρράχιο. Οι αρμοί του διαζώματος είναι πιo λεπτοί απ’ ότι στο υπόλοιπο γεφύρι. 

 

 

Στατική κατάσταση 
Η στατική κατάσταση του γεφυριού είναι πολύ καλή. Σε κάποια σημεία έχουν 

αποκολληθεί πέτρες από το διάζωμα. 
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Προτάσεις 
Θα μπορούσε να γίνει αρμολόγηση του γεφυριού σε ορισμένες θέσεις και 

συμπλήρωση του στηθαίου στις θέσεις που κατέρρευσε ύστερα από σχετική μελέτη. 

 

 

Ιστορικό 
Το γεφύρι δεν είναι γνωστό το πότε έχει κατασκευαστεί. Υπολογίζεται όμως ότι 

έχει κατασκευαστεί την εποχή της τουρκοκρατίας, όταν ακόμη η Αργιθέα ήταν το 

πέρασμα προς την Ήπειρο από τη Θεσσαλία. 
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Εικ. 11.14.3  Σκαρίφημα του γεφυριού του Μεζήλου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 395). 
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11.15. Γέφυρα Τυρολόγου (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στην ανατολική Αργιθέα στη θέση Τυρολόγος, σε απόσταση 40 km 

από το Μουζάκι, λίγο πριν την ένωση του Βλασιώτη με τον Πετριλιώτη, σε μια 

καταπράσινη τοποθεσία. Γεφυρώνει τον ποταμό Πετριλιώτη. 

 

 
Εικ. 11.15.1  Το γεφύρι Τυρολόγου μόλις διακρίνεται μέσα από τις πυκνές 

φυλλωσιές των δένδρων. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 396) 

 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 396-398. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι μονότοξο με ημικυκλική μορφή τόξου. Είναι επενδυμένο με 

σκυρόδεμα εκτός από το εσωρράχιο και γι' αυτό είναι δύσκολη ακόμη και η 

αναγνώρισή του. Τα χαρακτηριστικά μεγέθη του πέτρινου γεφυριού που στάθηκε 

δυνατό να μετρηθούν είναι το πλάτος 2,00 μέτρα, το ύψος 8,00 μ., το άνοιγμα 12,00 

μ. και το πάχος στην κορυφή 0,90 μέτρα. 

Το πλάτος της ανακατασκευασμένης γέφυρας, που έχει ενταχθεί στο οδικό 

δίκτυο της περιοχής, (όπως και άλλα γεφύρια που περιγράφονται παρακάτω), είναι 

4,00 μέτρα και το μήκος 23,00 μέτρα. 

 

 
Εικ. 11.15.2  Το βάθρο της γέφυρας στη σημερινή του κατάσταση. Διακρίνεται το 

εσωρράχιο του παλαιού  πέτρινου γεφυριού. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 397) 
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Υλικά κατασκευής 
Το γεφύρι, στο τμήμα που φαίνεται, είναι κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο 

μορφής οριζοντίων αρμών. Οι αρμοί δεν φαίνονται γιατί είναι αρμολογημένο με 

τσιμεντοκονίαμα. 

 
 
Στατική κατάσταση 

Προβλήματα στατικά δεν υπάρχουν. 

 

 

Προτάσεις 
Θα κινδυνεύαμε να χαρακτηριστούμε αθεράπευτα ρομαντικοί αν προτείναμε την 

καθαίρεση των σκυροδεμάτων που το κατάντησε «σάντουιτς», δεδομένου ότι 

απαιτείται σημαντική δαπάνη όχι μόνον για νέα γέφυρα, αλλά και για την επιμελή 

καθαίρεση των σκυροδεμάτων. 

 

 

Ιστορικό 
Το γεφύρι πρέπει να έχει κατασκευαστεί κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας 

χωρίς να είναι γνωστό το πότε ακριβώς. 
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Εικ. 11.15.3  Σκαρίφημα του γεφυριού του Τυρολόγου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 398). 
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11.16. Γέφυρα Κοπλεσίου (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στην ανατολική Αργιθέα, σε απόσταση 45 km από το Μουζάκι στη 

διασταύρωση Λεοντίτου - Σπηλιάς σε βραχώδη περιοχή. Γεφυρώνει τον ποταμό 

Πετριλιώτη.  

 

 
Εικ. 11.16.1  Η γέφυρα του Κοπλεσίου όπως είναι σήμερα. Δεν διακρίνεται το παλιό 

γεφύρι. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 399) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Από μακριά φαίνεται σαν καινούργια γέφυρα λόγω της επένδυσης με σκυρόδεμα 

που έχει γίνει. Αυτό που φανερώνει την παλαιότητα της γέφυρας είναι το εσωρράχιο 

το οποίο έχει υποστεί επιμελημένη αρμολόγηση από τσιμεντοκονία σε ορισμένα 

σημεία. 

Το παλιό γεφύρι έχει πλάτος 2,30 μέτρα, άνοιγμα 16,00 μέτρα, ύψος 10,00 μέτρα 

και πάχος στην κορυφή 1,10 μέτρα. 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 399-401. 
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Αριστερά και δεξιά έχουν κατασκευαστεί δύο τοξωτοί φορείς που 

παραλαμβάνουν το φορτίο της γέφυρας. Έχουν πάχος 1,25 μέτρα ο καθένας. Το 

ολικό μήκος της γέφυρας είναι 29,00 μέτρα. 

 

 

 
Εικ. 11.16.2  Η βάση του γεφυριού και οι νέοι τοξωτοί φορείς. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 

1995, σελ. 400) 
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Υλικά κατασκευής 
Η παλιά θεμελίωση και το εσωρράχιο είναι κατασκευασμένα από ξεστό 

ασβεστόλιθο που αφθονεί στην περιοχή. Η λιθοδομή είναι μορφής οριζοντίων 

αρμών. 

 

 

Στατική κατάσταση 
Το «σάντουιτς» βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. 

 

 

Ιστορικό 
Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για το χρόνο κατασκευής του. Υπολογίζεται ότι υπάρχει 

από την εποχή της τουρκοκρατίας, όταν η περιοχή βρισκόταν στην ακμή της. Το 

γεφύρι ήταν μονότοξο με δύο ανακουφιστικά ανοίγματα αριστερά και δεξιά του τόξου. 
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Εικ. 11.16.3  Σκαρίφημα του γεφυριού του Κοπλεσίου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 401). 
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11.17. Το Στεφανιώτικο γεφύρι (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στην ανατολική Αργιθέα στη θέση Ραγάζια, στο δρόμο προς τη 

Στεφανιάδα και Σπηλιά, 50 km από το Μουζάκι, σε βραχώδη περιοχή. Γεφυρώνει τον 

ποταμό Πετριλιώτη.  

 

 
Εικ. 11.17.1  Το Στεφανιώτικο γεφύρι στα Ραγάζια από μακρυά. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 402) 

 
                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 402-404. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι μονότοξο ημικυκλικής μορφής με δύο ανακουφιστικά ανοίγματα 

εκατέρωθεν του τόξου. 

Το άνοιγμα του γεφυριού έχει μήκος 16,00 μέτρα και ύψος 11,80 μ. Είναι 

θεμελιωμένο σε βραχώδες πέτρωμα. Το διάζωμα έχει πάχος 0,60 μέτρα. 

Τα ανακουφιστικά ανοίγματα έχουν πλάτος 1,00 μ. και ύψος 2,00 μέτρα. Το 

διάζωμά τους έχει πάχος 0,30 μέτρα. 

Το πλάτος του γεφυριού είναι 4,00 μέτρα και το μήκος του 22,00 μ. Πάνω στο 

γεφύρι έχει κατασκευαστεί στηθαίο από σκυρόδεμα το οποίο, έχει ύψος 0,80 μ. και 

προεξέχει εν προβόλω από το γεφύρι αριστερά και δεξιά 0,70 μέτρα. 

 

 
Εικ. 11.17.2  Το γεφύρι από κοντινή απόσταση. Διακρίνεται το βραχώδες και 

απόκρημνο της περιοχής. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 403) 

 
 
Στατική κατάσταση 

Το γεφύρι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι ενταγμένο. στο οδικό δίκτυο 

της περιοχής αλλά απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων πάνω από 5t. Τα 

περισσότερα παλιά πέτρινα γεφύρια είναι ενταγμένα στο οδικό δίκτυο της περιοχής 

γιατί δεν είναι δυνατή η χάραξη νέου δρόμου σε άλλες θέσεις γι’ αυτό, έχουν υποστεί 
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προσθήκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 
 
Υλικά κατασκευής 

Τα υλικά κατασκευής έχουν παρθεί από τη γύρω περιοχή που αφθονεί σε 

πέτρες. Τα διαζώματα είναι από λαξευτό ασβεστόλιθο και τα τύμπανα και εσωρράχιο 

από ξεστό ασβεστόλιθο μορφής οριζοντίων αρμών. Οι αρμοί είναι κανονικού πάχους. 

 

 

Προτάσεις 
Είναι απαραίτητη η διατήρηση του γεφυριού αυτού λόγω της μοναδικής μορφής 

που έχει. Θα πρέπει να κατασκευαστεί καινούργια γέφυρα σε άλλη θέση χωρίς να 

υποστεί αυτή καμιά μεταβολή. 

 
 
Ιστορικό 

Το γεφύρι πρέπει να κατασκευάστηκε την περίοδο της τουρκοκρατίας όπως και 

τα προηγούμενα. Από ιστορικές καταγραφές υποθέτουμε ότι αυτά τα γεφύρια πρέπει 

να κατασκευάστηκαν την εποχή του Αλή Πασά όταν πήρε στο πασαλίκι του και τη 

Θεσσαλία και ο δρόμος από τα Ιωάννινα, για το στρατιωτικό κέντρο του Φαναρίου 

περνούσε από την Αργιθέα και την Πετριλιώτικη ποταμιά. 
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Εικ. 11.17.3  Σκαρίφημα του Στεφανιώτικου γεφυριού.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 404). 
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11.18. Το γεφύρι της Καρδίτσας  
 
 
Θέση (1) 

Βρίσκεται 5 km έξω από την Καρδίτσα, στο δρόμο προς τη Μυρίνη. Γεφυρώνει 

τον ποταμό Καλέτζη λίγο μετά την ένωσή του με τον ποταμό Καράμπαλη. 

 

 
Εικ. 11.18.1  Το μεσαίο άνοιγμα της γέφυρας της Καρδίτσας με τα δύο ανακουφιστικά 

ανοίγματα. 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για τρίτοξο γεφύρι όπου σώζεται μόνο το μεσαίο άνοιγμα. Είναι 

ημικυκλικής μορφής και έχει δυο ανακουφιστικά ανοίγματα στα βάθρα στήριξης. Το 

άνοιγμα έχει μήκος 14,00 μέτρα και ύψος 10,00 μέτρα. Το διάζωμα έχει πάχος 0,70 

μέτρα (2). 

Τα ανακουφιστικά ανοίγματα έχουν πλάτος 2,00 μέτρα και ύψος 3,00 μέτρα. Το 

διάζωμα έχει πάχος 0,40 μ.(3) 

Το πλάτος του φορέα του γεφυριού είναι 4,00 μέτρα και έχει μήκος 60,00 μέτρα 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 405. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 407. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 407. 
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και το στηθαίο έχει πλάτος 0,30 μ. και ύψος 0,50 μ.(1) 

Υπήρχαν και δύο ανοίγματα από σκυρόδεμα το καθένα σε κάθε πλευρά μετα τα 

δύο ανακουφιστικά πέτρινα ανοίγματα τα οποία δεν υπάρχουν πια.  

 

 
Εικ. 11.18.2  Διακρίνουμε τα δύο ανοίγματα από σκυρόδεμα σε παλιά φωτογραφία στα 

άκρα του γεφυριού που δεν υπάρχουν πια. 
 
 

 
Εικ. 11.18.3  Το αρμολογημένο εσωρράχιο του κύριου ανοίγματος της γέφυρας. 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 407. 
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Υλικά κατασκευής(1) 
Τα διαζώματα είναι κατασκευασμένα με λιθοδομή από λαξευτό ασβεστόλιθο, τα 

τύμπανα από ξεστό ασβεστόλιθο μορφής μωσαϊκού και τα εσωρράχια από ξεστό 

ασβεστόλιθο μορφής οριζοντίων αρμών. Το γεφύρι είναι αρμολογημένο με 

τσιμεντοκονίαμα. 

 

 
Εικ. 11.18.4  Ανακουφιστικό ανοίγμα. 

 

 

Στατική κατάσταση (2) 
Η στατική κατάσταση του γεφυριού είναι πάρα πολύ καλή και μπορεί να ανεχθεί 

μεγάλα φορτία. 

 

 

Προτάσεις (3) 
Η θέση που βρίσκεται το γεφύρι θα μπορούσε να γίνει χώρος ψυχαγωγίας 

κατόπιν σχετικής μελέτης. 

 
                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 407. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 407. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 407. 
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Ιστορικό (1) 
Δεν είναι γνωστή η χρονολογία κατασκευής του αλλά υπολογίζεται ότι 

κατασκευάστηκε στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 407. 
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Εικ. 11.18.5  Σκαρίφημα του γεφυριού της Καρδίτσας. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 407). 
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11.19. Το γκρεμισμένο γεφύρι του Κοράκου  
 
 
Θέση (1) 

Βρίσκεται στα σύνορα της Θεσσαλίας με την Ήπειρο, 500 περίπου μ. ανάντη της 

σημερινής γέφυρας που συνδέει τα χωριά της Δυτικής Αργιθέας, [τελευταίο το 

Πετρωτό (Λιάσκοβο)] με τις Πηγές της Άρτας. Γεφύρωνε τον ποταμό Ασπροπόταμο, 

όπως ονομάζεται το άνω τμήμα του Αχελώου. 

 

 
Εικ. 11.19.1  Το γεφύρι του Κοράκου ήταν το μεγαλύτερο μονότοξο του ελληνικού 

χώρου. Ανατινάχθηκε το 1949 κατά την διάρκεια του εμφυλίου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 86) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά (2)  
Υπήρξε το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι του ελληνικού χώρου με ελεύθερο 

άνοιγμα 45 μ. και ύψος 25 μ. πάνω από τη συνήθη στάθμη του νερού. 

Η προσπέλαση στο τμήμα του βάθρου που σώζεται, ήταν δυσχερέστατη και έτσι 

δε μας έγινε γνωστό το πλάτος του καταστρώματος της γέφυρας, το οποίο εκτιμούμε 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 86. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 86. 
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ότι είναι γύρω στα 3,5-4,0 μ. 

Ο Σπύρος Μαντάς στο βιβλίο του «Τα Ηπειρώτικα Γεφύρια» σελ. 33 αναφέρει, το 

έτος 1984, ότι υπήρχε και το δεξιό βάθρο του γεφυριού, γεγονός που πιθανώς να 

ισχύει και σήμερα και να είναι επιχωμένο από το επίχωμα της οδού προσπελάσεως 

στο εργοτάξιο του φράγματος Συκιάς που διαβρώθηκε από τα νερά του ποταμού. 

 

 
Εικ. 11.19.2  Το αλπικό τοπίο με τη γέφυρα του Κοράκου που «ένωνε» τη Θεσσαλία με 

την Ήπειρο, πάνω από τον Ασπροπόταμο. Δεξιά διακρίνεται η κούλια 
(φυλάκιο) που σώζεται μέχρι σήμερα η οποία χρησιμοποιήθηκε κάποια 
εποχή ως τελωνείο. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 87) 
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Υλικά κατασκευής (1) 
Το πέτρινο υλικό του τόξου ήταν διαφορετικό από το υλικό του τυμπάνου. 

Πράγματι οι λίθοι του τόξου είναι πλακοειδούς μορφής ορθογωνικοί ιδιαίτερα 

λευκού χρώματος σε αντίθεση με τους λίθους του τυμπάνου και των «γεμισμάτων» 

της γέφυρας που είναι αργοί, με ελάχιστη ίσως επεξεργασία. 

 

 
Εικ. 11.19.3  Το αριστερό βάθρο της γέφυρας. Πιθανώς να σώζεται και το απέναντι 

δεξιό βάθρο και να είναι επιχωμένο από τα προιόντα εκσκαφής 
ανεπιτυχούς οδού προσπελάσεως προς το εργοτάξιο του φράγματος 
Συκιάς της ΔΕΗ. Διακρίνεται η αργολιθοδομή με την πλακοειδούς μορφής 
σχιστολιθική πέτρα του τόξου. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 89) 

 

 
                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 89. 
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Προτάσεις (1) 
Έχοντας υπόψη ότι τα υπολείμματα του γεφυριού αυτού αποτελούν «τα άκρα» 

του μεγαλύτερου μονότοξου γεφυριού που υπήρξε στον ελληνικό χώρο και 

δεδομένου ότι μέρος των νερών του Αχελώου θα εκτραπούν προς τη Θεσσαλία, 

αβίαστα προτείνουμε τη συμπλήρωση - ανακατασκευή του γεφυριού και της κούλιας 

με χρηματοδότηση από πιστώσεις του έργου εκτροπής. Το μέγεθος της 

απαιτούμενης πίστωσης θα αποτελεί «σταγόνα εν τω ωκεανώ» μπροστά στο 

συνολικό κόστος του έργου εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλία. 

 

 
Εικ. 11.19.4  Είναι εμφανής η διαφορά των λίθων του τόξου και κυρίως των 

διαζωμάτων του με τους λίθους των τυμπάνων. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 
1995, σελ. 90) 

 

Ιστορικό  

Το γεφύρι χτίστηκε το 1514 με 1515 από το μητροπολίτη Λάρισας Βησσαρίωνα, 

που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «γεφυροποιός της εποχής του, δεδομένου 

ότι έχτισε τα σημαντικότατα επίσης γεφύρια της Πύλης και της Σαρακίνας (2). 

Για να εξοικονομήσει τα απαιτούμενα χρήματα για την κατασκευή ο Βησσαρίων 

περιόδευσε ολόκληρο το βαλκανικό χριστιανικό χώρο (3). 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 89. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 91. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 91. 
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Θα πρέπει να αναφέρουμε ένα παλιό, σχεδόν κατεστραμμένο χειρόγραφο που 

βρήκε κάποιος δάσκαλος τής περιοχής, μπορέσαμε να μάθουμε και τη συνέχεια τής 

ιστορίας: «... όταν επέστρεψε ο Άγιος Βησσαρίωνας στη γέφυρα τού «Κοράκου» 

βρήκε τούς κτίστες στο σημείο πού θα «κλείδωναν» το τόξο τής γέφυρας. Κατά σατα-

νική σύμπτωση την ημέρα εκείνη έγινε τρομερός σεισμός και η γέφυρα γκρεμίστηκε 

συθέμελα. Ο Πρωτομάστορας απογοητεύτηκε αλλά του Αγ. Βησσαρίωνος η πίστη 

δεν εκλονίσθη. - «ο διάβολος έκαμε τη δουλειά του δια νά με κουράσει περισσότερο» 

είπε. Επλήρωσε στη συνέχεια τούς μαστόρους και τούς συνέστησε να ξαναρχίσουν 

και πάλι το κτίσιμο από τα θεμέλια. Οι κτίστες όμως ήταν διστακτικοί, γιατί αμ-

φέβαλαν αν υπήρχαν χρήματα για να ξαναπληρωθεί το έργο από την αρχή. Και τότε 

ο Άγιος που αντελήφθη που ωφείλοντο οι δισταγμοί των, έβγαλε από την τσέπη του 

μία χούφτα χρυσά νομίσματα και τα πέταξε στην κοίτη του ποταμού. Αυτό ήταν όλο 

και το έργο ξανάρχισε. Ξανάρχισε όμως και ο πονοκέφαλος τού Αγίου ο οποίος δεν 

είχε ούτε μία δεκάρα πέρα απ' όσα σκόρπισε στο ποτάμι. Καινούργιο ταξίδι επιχειρεί 

ο Άγιος στην Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία αυτή τη φορά και ύστερα από μερικούς 

μήνες περιοδεία ξαναγυρίζει στο γεφύρι. Ήταν τώρα τελειωμένο το έργο και αμέσως 

όρισε μέρα για τα εγκαίνια στα οποία και μαζεύτηκε πλήθος κόσμου από τα γύρω 

χωριά. Και ο Άγιος αφού επλήρωσε τους μαστόρους παρουσία τού πλήθους, εστάθη 

εις το μέσον του τόξου της γέφυρας... έψαλλε τον αγιασμό κι έριξε το σταυρό στο 

ποτάμι. Στο λόγο του που εκφώνησε κείνη την ώρα απευθύνθηκε ιδιαίτερα προς τους 

κατοίκους των Πηγών (Βρεστενίτσης) Άρτης, που ήταν οι πλησιέστεροι στο γεφύρι 

και τους είπε: «Πάντοτε να προσέχετε το γεφύρι, να επιδιορθώνετε τη φθορά του.  

Καθόλου δεν θέλω από τα έσοδα της εκκλησίας σας στη Μητρόπολη μου. Πάντοτε 

θα είμαι κοντά σας και θα σας προστατεύω...» (1). 

Μάλιστα την ημέρα των εγκαινίων στάθηκε πάνω από το κλειδί της γέφυρας, 

έψαλλε τον αγιασμό και έριξε το σταυρό στο ποτάμι. Στο λόγο του που εκφώνησε 

απευθυνόμενος κυρίως στους κατοίκους των Πηγών που ήσαν οι πλησιέστεροι στη 

γέφυρα είπε (2): 

«Πάντοτε να προσέχετε το γεφύρι και να το συντηρείτε από τις φθορές του. Από 

τα έσοδα της εκκλησίας σας, δεν θέλω τίποτα για τη Μητρόπολή μου...» (3). 

Το γεφύρι του Κοράκου έπαψε να υπάρχει από το Μάρτιο του 1949 κατά τη διάρκεια 

του εμφυλίου (4).  

Συγκεκριμένα ανατινάχτηκε στις 28 Μαρτίου του έτους 1949, ώρα 21.15 από 

                                                
(1) Μαντάς Σπύρος, “ Τα ηπειρώτικα γεφύρια “, Εκδ. Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε., Αθήνα 1987, σελ.31,32. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 91. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 91. 
(4) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 91. 
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τμήμα του Δημοκρατικού Στρατού που είχε επικεφαλής τον καπετάν Διαμαντή κατά 

την υποχώρησή του από την Ήπειρο (1). 

Ο καπετάν Διαμαντής έστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στο Γενικό Αρχηγείο 

Νοτίου Ελλάδας αναφέροντας το γεγονός (2): 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΓΕΦΥΡΑ. ΣΤΟΠ 

ΞΕΚΟΦΤΗΚΕ ΜΙΑ ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΟΠ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΣΤΟΠ. 

ΕΙΧΑΜΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΠ 
ΛΙΓΟΥΣ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΠ 

ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΑΤΙΝΑΧΤΗΚΕ 21.15 ΣΤΟΠ (3) 
 

 

Η ονομασία του γεφυριού (4) 

Υπάρχουν τρεις εκδοχές για την ονομασία του γεφυριού. Η πρώτη εκδοχή 

υποστηρίζει ότι ο Βησσαρίων όταν έριξε το σταυρό στο ποτάμι την ημέρα των 

εγκαινίων του γεφυριού, ανεβασμένος στο κλειδί του τόξου ρώτησε το 

συγκεντρωμένο πλήθος πώς φαινόταν εκεί πάνω. 

«Σαν κόρακας Δέσποτα» απάντησε το πλήθος και ο μητροπολίτης το βάφτισε 

γεφύρι του κοράκου. 

Η δεύτερη εκδοχή αναφέρει ότι όταν τελείωσε το χτίσιμο του γεφυριού, πήραν 

φωτιά από άγνωστη αιτία οι σκαλωσιές και οι ξυλότυποι του γεφυριού πριν 

προλάβουν οι κατασκευαστές να τα καθαιρέσουν, με αποτέλεσμα ο πολύς καπνός να 

το καταμαυρίσει, και έτσι σιγά-σιγά να του κολλήσουν το παράξενο όνομα. 

Η τρίτη εκδοχή αναφέρεται σε πραγματικό κοράκι που κάθισε πάνω στο στην 

καμάρα μόλις τελείωσε ο αγιασμός, προκαλώντας την έκπληξη του κόσμου και στην 

συνέχεια την αυθόρμητη «αντίδραση» του. 

Τ’ έχεις καυμένε κόρακα και σκούζεις και φωνάζεις; 

Μήνα διψάς για αίματα για τούρκικα κεφάλια; 

Πέτα ψηλά κατ’ Άγραφα στου Άσπρου το γεφύρι 

Να φας κρέας από κατή και πλατ’ από βοιβόντα… 

 
 

 
 

 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 91. 
(2) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 91. 
(3) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 91. 
(4) Μαντάς Σπύρος, “ Τα ηπειρώτικα γεφύρια “, Εκδ. Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε., Αθήνα 1987, σελ.32. 
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12.  ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

 

12.1. Η μεγάλη Γέφυρα του Ομολίου (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στη θέση Περαταριά του Ομολίου και γεφύρωνε τον ποταμό Πηνειό, 

του οποίου η βαθιά κοίτη στη θέση γεφύρωσης είναι πλέον των 60 μέτρων. Συνέδεε 

το Ομόλιο με τον Πυργετό. 

 

 
Εικ. 12.1.1  Το γεφύρι από μακριά κατάντι. 

 
 
 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Η γέφυρα αποτελείτο από 4 κύρια ανοίγματα μήκους 15 μ. το καθένα και ύψους 

9 μ. περίπου. Η βαθιά κοίτη του ποταμού καταλαμβάνει σήμερα το μήκος των τριών 

κυρίων ανοιγμάτων (ένα από τα οποία σώζονται σήμερα). Εκτός των κυρίων 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 92-100. 
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ανοιγμάτων, στην ευρεία (υψηλή) κοίτη του ποταμού, υπάρχει μεγάλος αριθμός 

δευτερευουσών, τα οποία παραλάμβαναν τις πλημμυρικές παροχές του ποταμού και 

λειτουργούσαν ανακουφιστικώς. Το συνολικό μήκος της γέφυρας υπερέβαινε τα 200 

μ. και κατά το Ληκ ο αριθμός των τόξων ήταν 13. 

 

 
Εικ. 12.1.2  Το μοναδικό κύριο άνοιγμα  που σώζεται σήμερα πριν αναπτυχθεί η 

βλάστηση  στα μεσόβαθρα της. Στο βάθος διακρίνεται η είσοδος της 
κοιλάδας των Τεμπών. (Καρτ-ποστάλ έκδοσης γύρω στο 1970) 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 94 ) 

 

Εκτός από τα 4 ανοίγματα, κατορθώσαμε να μετρήσουμε 9 στο τμήμα ΙΙ της 

υψηλής κοίτης, από τα οποία τα 4 είναι δευτερεύοντα. 

Επίσης, στο τμήμα Ι υπάρχει ανεξακρίβωτος αριθμός ανοιγμάτων που είναι 

επιχωμένος και έχει καλυφθεί από πυκνή βλάστηση. 

Αλλά ας εξετάσουμε λεπτομερέστατα το τμήμα IV που αποτελεί και το μοναδικό 

κύριο άνοιγμα που απέμεινε. 
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Εικ. 12.1.3   Το μοναδικό (από τα τέσσερα) κύριο άνοιγμα που σώζεται σήμερα. Ήδη η 

βλάστηση έχει αναπτυχθεί με αρνητικές επιπτώσεις για το άνοιγμα αυτό. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 93 ) 

 

Το τόξο αυτό διαστάσεων 15 × 9 μ., είναι πλήρως ημικυκλικό με ακτίνα 7,50 μ. 

κατασκευασμένο από πελεκητό πορόλιθο που καταλήγει σε λαξευτό διάζωμα. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του τμήματος IV, είναι τα εκατέρωθεν του κυρίως 

ανοίγματος, τρίδυμα ανακουφιστικά ανοίγματά του. Το μεσαίο ανακουφιστικό άνοιγμα 

έχει οξυκόρυφο κλείδωμα και τα εκατέρωθεν αυτού πλήρως ημικυκλικά. 

Αρχικά εκπλήσσει το γεγονός ότι τα ημικυκλικά ανακουφιστικά ανοίγματα, 

ευρίσκονται σε μεγάλο ύψος (το κατώφλι τους ξεκινά από τη στάθμη των 7 μέτρων 

περίπου). 

Εάν όμως ο επισκέπτης εξετάσει το ανάντι διάζωμα του τόξου του, θα 

διαπιστώσει πόσο σοφά τοποθετήθηκαν σ' αυτή τη στάθμη, αφού το διάζωμα είναι 

διαβρωμένο μέχρι σχεδόν το κλειδί, από την ορμή του ποταμού σε συνδυασμό με 

τους κορμούς δένδρων και φερτών υλικών που μεταφέρει. Το πάχος του διαζώματος 

του τόξου είναι 60 εκατοστά.  

Τα μεσόβαθρα του τμήματος αυτού προστατεύονται από τριγωνικούς προβόλους 

ύψους 2 μέτρων περίπου. 

Το πλάτος του φορέα της γέφυρας σε όλο της το μήκος είναι 5 μέτρα, γεγονός 

που αποδεικνύει την τότε σπουδαιότητά της. 

Στηθαία δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε αν είχε. 
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Εικ. 12.1.4   Πλάγια ανάντι όψη του ανοίγματος IV. 

 
 

 
Εικ. 12.1.5   Ίσα ίσα φαίνεται το άνοιγμα του τμήματος IV κατάντι. 
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Υλικά κατασκευής 
Τα τόξα στα κυρίως ανοίγματα και στα διαζώματα των τόξων των ανοιγμάτων 

της υψηλής κοίτης ήταν κατασκευασμένα από πορόλιθο. Ο Ληκ αυτές τις πέτρες 

πιθανώς εννοεί αναφέροντας ότι : «αί πέτραι οπου είχε κτισθη, ήταν άπό τούς 

Έλληνικούς βωμούς του Μπαμπα». 

Οι πρόβολοι των κυρίως ανοιγμάτων μέχρι του ύψους της ποδιάς του κυρίως 

ανακουφιστικού ανοίγματος είναι κατασκευασμένοι με λαξευτό ασβεστόλιθο 

χρώματος γκρι. Τα τύμπανα των κυρίως ανοιγμάτων κατασκευάστηκαν από 

ορθογωνικήή λιθοδομή, ενώ των δευτερευουσών ανοιγμάτων του τμήματος ΙΙ από 

αργολιθοδομή. Οι αρμοί είναι λεπτότατοι στα τόξα και σημαντικού πάχους στα 

τύμπανα του τμήματος ΙΙ, όπoυ καταναλίσκετο σημαντική ποσότης κονιάματος. 

 

 
Εικ. 12.1.6    Το μεγαλύτερο ανακουφιστικό άνοιγμα του τμήματος ΙΙ 

της υψηλής κοίτης του  ποταμού.Έχει ύψος 3,00 μέτρα 
και πλάτος 2,45. Το χαρακτηριστικό του είναι το 
οξύκορφο κλείδωμα του τόξου του.    

 

 

Προτάσεις 
Θα κινδυνεύαμε να χαρακτηριστούμε… αθεράπευτα ρομαντικοί εάν προτείναμε 

την επανακατασκευή-συμπλήρωση της γέφυρας αυτής. Για τη διατήρηση του 
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μοναδικού κυρίως ανοίγματός της, προτείνουμε τα ακόλουθα :  

a) Κατασκευή κοιτόστρωσης από σκυρόδεμα, γύρω από το εναπομείναν κύριο 

άνοιγμα, ώστε να μην κινδυνεύσει από διαβρώσεις των θεμελίων.  

b) Κοπή των δέντρων κυρίως κατάντι του κυρίως ανοίγματος για αποφυγή 

διαβρώσεων των λιθοδομών από το ριζικό τους σύστημα.  

c) Αρμολόγηση των τμημάτων που κινδυνεύουν από περαιτέρω διάβρωση και 

συμπλήρωση τοιχοποιίας, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση της γέφυρας έστω 

σ' αυτήν την κατάσταση. (Κυρίως στο τμήμα ΙΙ). 

 

 
Εικ. 12.1.7   Το δεύτερο άνοιγμα από δεξιά κατάντι του τμήματος III έχει κυριoλεκτικά 

πνιγεί από την βλάστηση.  
 

 

Ιστορικό 
Ο Ληκ (σελ 70) στις 20-12-1906 αναφέρει : 

«Σιμά είς τό στόμα του ποταμού (ύπάρχει γεφύρι) μέ 13 καμάραις, το όπoίον εΙχε 

κτίσει μέ εξοδά του κάποιος Όσμάν πασσιάς Λαρισσινός είς τά 1726. Αί πέτρες οπου 

εΙχε κτισθή, ητον άπό τούς Έλληνικούς βωμούς του Μπαμπά καί έπειδή μέ τό θέλημα 

του Θεου είς τουτον τόν καιρό νομίζονται άχρησταις καί άναφέληταις, αν δέν 

έκτίζονταν είς τό γεφύρι, ήμπορούσαν πάλι νά βαλθούν είς αλλο κανένα κτίριον, μ' 
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ολον τούτο ητον γεφύρι άξιόλογον καί πάρα πολύ άναγκαiον, άλλ’ άπό μίαν μεγάλην 

κατεβασιάν του ποταμού είς τά 1811 καί άπό ενα βάρος οπου τότε εΙχε κτισθή έπάνω 

του, (πιθανώς κούλια) έκρημνίσθηκε τό μισόν καίτώρα οί διαβάτες άπερνούν μέ 

καράβι ποταμήσιον». 

Ο Νικ. Θ. Σχινάς, στις Οδοιπορικές Σημειώσεις Μακεδονίας-Ηπείρου, νέας 

οριοθετικής γραμμής και Θεσσαλίας, Αθήναι 1886, (σελ187-188), αναφέρει : 

«Ανατολικώς της γέφυρας ταύτης (άναφέρεται στήν ξυλογέφυρα τών Τεμπών) καί 

περί τήv 1/2 σώζεται Βυζαντινή καί ώραιοτάτη γέφυρα, ης καλώς διατηρούνται άπό 

της άριστερας όχθης καί άρκούντως μέγα καί μετ αύτό τά δύο έπόμενα, μεθ' ης ή 

γέφυρα, ενεκεν της άπό του Πηνειού άλλα γης της κοίτης και της διαχωρίσεώς του, 

κατέρρευσε». 

  

 
Εικ. 12.1.8   Η οικοδομική (κτητορική) επιγραφή της γέφυρας Ομόλιου που αναφέρει ότι 

η γέφυρα κτίστηκε το έτος 1726 από τον Οσμά Πασά. 
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Εικ. 12.1.9  Σκαρίφημα της γέφυρας του Ομολίου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 100). 
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12.2. Η γέφυρα του Ενιπέα Φαρσάλων (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 69 + 740 της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας - 

Λάρισας και γεφυρώνει τον ποταμό Ενιπέα, του οποίου η ευρεία κοίτη, στην υπόψη 

θέση είναι πλέον των 110 μέτρων. 

 

 
Εικ. 12.2.1  Η ανατολική όψη του 1ου ανοίγματος με ελαφρώς οψύκορφο κλείδωμα και 

του 2ου ανοίγματος με ημικυκλικό κλείδωμα.  

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 102 ) 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Υδραυλικά στοιχεία 
Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 110,15 μέτρα. Αποτελείται από 7 τοξωτά 

ανοίγματα, εκ των οποίων το πρώτο, μήκους 17,40 μ. και ύψους 11 μ., δέχεται τη 

συνήθη παροχή του ποταμού. Η βαθιά κοίτη του ποταμού βρίσκεται κάτω από το 

πρώτο άνοιγμα της αριστερής όχθης, γεγονός που ίσχυε από παλιά, όπως μας 

εmβεβαιώνει η γκραβούρα του «the illustrated London news» της 5.6.1897, καθώς 

και καρτ-ποστάλ των αρχών του αιώνα μας, έκδοσης Στ. Στουρνάρα, Η γέφυρα έχει 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 101-107. 
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κατασκευαστεί με 7 ανοίγματα για να δέχεται, χωρίς στραγγαλισμό της ροής, την 

πλημμυρική παροχή του ποταμού. Η υψομετρική διαφορά της στάθμης του πρώτου 

ανοίγματος με το 70 είναι 5,30 μ. 

 

 
Εικ. 12.2.2  Η ανατολική όψη του 3ου ανοίγματος με ελαφρώς οψύκορφο κλείδωμα και 

του 2ου τμήματος με ημικυκλικό κλείδωμα στο οποίο φαίνεται η 
αποκατάσταση με σκυρόδεμα.  

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 103 ) 

 

Εκτός των κυρίως ανοιγμάτων, η γέφυρα έχει και 6 ανακουφιστικά ανοίγματα 

(ψευτοκαμάρες) για προστασία των βάθρων από τις πιέσεις που δέχονται κατά τη 

διάρκεια των πλημμυρικών παροχών. Τα υπόψη ανοίγματα καταφέρνουν να 

ελαφρώσουν αισθητικά την όλη κατασκευή εκτός βέβαια από την υδραυλική 

απαίτηση των βάθρων για προστασία τους. 

Τα μεσόβαθρα είναι προστατευμένα με τριγωνικούς προβόλους, βαθμιδωτής 

μορφής. Το πλάτος του φορέα είναι 6,00 μ. Σε κάθε κύρια τόξο υπάρχουν τρεις 

εγκάρσιαι ελκυτήρες για αποφυγή διαμήκων ρηγματώσεων του τοξοτού φορέα. 

Από σύγκριση των φωτογραφιών της γέφυρας με τη γκραβούρα και το καρτ-

ποστάλ, προκύπτει ότι τουλάχιστον μέχρι το 1900, η γέφυρα διέθετε ακόμη ένα 

ημιάνοιγμα μεταξύ του πρώτου ανοίγματος και της αριστερής όχθης του ποταμού, το 

οποίο ενσωματώθηκε με μεταγενέστερη προσθήκη, στο αριστερό ακρόβαθρο της 

γέφυρας. Πιθανώς δε με την κατάργηση του ημιανοίγμτος να προστέθηκε το 70 

άνοιγμα, δεδομένου ότι το υλικό κατασκευής του τόξου, καθώς η μορφή του, 

διαφέρουν από τα υπόλοιπα τόξα. Όλα τα τόξα της γέφυρας είναι πλήρως ημικυκλικά 
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κατά τα ρωμαϊκά πρότυπα με διάζωμα πλάτους 0,70 μ.   

 

 
Εικ. 12.2.3  Λεπτομέρεια του μεσόβαθρου 1ου- 2ου ανοίγματος. Διακρίνονται οι λαξευτές 

πέτρες του προβόλου, το οξύκορφο κλείδωμα του 1ου ανοίγματος, οι 
λαξευτές από πορόλιθο πέτρες του διαζώματος και οι πλακοειδούς μορφής 
πέτρες του τόξου. Οι δύο ελκυστήρες που διακρίνονται, φαίνεται ότι δεν 
είναι ικανοί για παραλαβή των εγκάρσιων δυνάμεων για αποφυγή 
διαμηκών ρηγματώσεων του τόξου. Βέβαια ο πρωτομάστορας της γέφυρας 
δεν μπορούσε να διαννοηθεί ότι το τόξο θα εδέχετο φορτία κλάσης 60τ. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 105 ) 
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Υλικά κατασκευής 
Τα πέτρινα υλικά κατασκευής είναι διαφορετικά για κάθε τμήμα του γεφυριού :  

a) Οι πέτρες κατασκευής των βάθρων και προβόλων μέχρι το ύψος σχεδόν της 

ποδιάς των ανακουφιστικών ανοιγμάτων είναι από ομογενή, συμπαγή καθαρό 

ασβεστόλιθο, χρώματος γκρι, λαξευτές και ορθογωνικές.  

b) Οι πέτρες κατασκευής των τόξων και του τυμπάνου της γέφυρας μέχρι τη στάθμη 

της γένεσης του τόξου των ανακουφιστικών ανοιγμάτων είναι πλακοειδούς 

μορφής λευκές.  

c) Οι πέτρες κατασκευής του διαζώματος των τόξων είναι από πελεκητό πορόλιθο 

φαιόλευκο.  

d) Οι πέτρες κατασκευής του τυμπάνου της γέφυρας από τη στάθμη της γένεσης 

του τόξου των ανακουφιστικών ανοιγμάτων και άνω, είναι από ομογενή, συμπαγή 

καθαρό ασβεστόλιθο, χρώματος γκρι, λαξευτές και ορθογωνικές και η τοιχοποιία 

μορφής μωσαϊκού. 

e) Οι αρμοί των βάθρων και προβόλων είναι λεπτότατοι, μέχρι σημείου να 

δημιουργείται η εντύπωση ότι τα βάθρα είναι από ξερολιθιά. Αντίθετα, οι λοιποί 

αρμοί των τόξων έχουν κανονικό πάχος.  

 

 
Εικ. 12.2.4  Η δυτική όψη (κατάντι) της γέφυρας, όπου φαίνονται τα 5 από τα 7 

ανοίγματα. 
( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 

Αθήνα 1995, σελ. 106 ) 
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Εικ. 12.2.5  Άποψη του ανάντι του 4ου (μισό), 5ου, 6ου, (δεν φαίνεται) και 7ου ανοίγματος. 

Διακρίνεται η προσθήκη του 7ου ανοίγματος με το πέτρινο στηθαίο και τη 
φαρδιά κορωνίδα. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 106 ) 

 

 
Εικ. 12.2.6  Η ανάντι όψη του γεφυριού μετά την πλημμύρα του Οκτωμβρίου 1994. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 108 ) 
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Στατική κατάσταση 
Η υπόψη γέφυρα εξυπηρετεί τη συγκοινωνία της Παλαιάς Εθνικής οδού Λαμίας - 

Λάρισας, χωρίς μέχρι σήμερα στατικά προβλήματα. 

Αυτό οφείλεται αφ’ ενός μεν στις αναλογίες των ημικυκλικών τόξων των 

ανοιγμάτων (εν προκειμένω στα κύρια ανοίγματα ο λόγος μήκους προς ύψος είναι 

1/h=1,78 < 4), αφ’ ετέρου στο σημαντικό πάχος των βάθρων του που είναι 3,80 μ. 

Στην εικ. 12.2.3   φαίνεται ρηγμάτωση διαμήκης σε τμήμα του τόξου του πρώτου 

ανοίγματος, γεγονός που ευχερώς να μπορεί να αποκατασταθεί από την αρμόδια 

Υπηρεσία συντήρησης των Εθνικής Οδού με χρήση καταλλήλου υλικού. 

Στην εικ. 12.2.2  φαίνεται το αποκατασταθέν δεύτερο άνοιγμα, που ανατινάχθηκε 

το έτος 1949, με χρήση σκυροδέματος. 

 

 

Προτάσεις 

Η γέφυρα είναι ίσως η πιο αξιόλογη πολύτοξη γέφυρα του Ν. Λάρισας κτισμένη 

στις αρχές του 19ου  αιώνα. Επειδή το πλάτος του καταστρώματός της των 5,5 μ. δεν 

είναι αρκετό για την εξυπηρέτηση του υφισταμένου κυκλοφοριακού φόρτου της 

Εθνικής Οδού, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προτείνουν τη διαπλάτυνσή της. Για το 

λόγο αυτό προτείνεται να γίνει μελέτη παραλλαγής της Εθνικής Οδού. στη θέση 

γεφύρωσης, σε απόσταση τουλάχιστον 30 μ. από την υφισταμένη γέφυρα. 

Η πρόταση αυτή, ήδη υιοθετήθηκε από το ΤΕΕ και ανακοινώθηκε εγγράφως 

στην αρμόδια Υπηρεσία, δεδομένου ότι έχουν κατασκευαστεί νέα τμήματα της υπόψη 

Εθνικής Οδού και πιθανώς να μελετώνται τα υπόλοιπα. 

Εφ’ όσον κατασκευαστεί νέα γέφυρα, όπως αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει να 

αντικατασταθούν τα υπάρχοντα κιγκλιδώματα της γέφυρας με πέτρινα στηθαία 

(αρκάδες), όμοια με τα υπάρχοντα στο 70 άνοιγμα της γέφυρας (κατόπιν βέβαια 

σχετικής μελέτης) και η γέφυρα να χρησιμοποιείται μόνον από πεζούς. 

 

 

Ιστορικό 

Στην ιστορική Τοπογραφία ενός μέρους της Θεπαλίας 1817, σελ. 150-151 

αναφέρεται: Ό Τζιναρλης, έλληνικά Ένιπεύς, τό όποίον εχει τήν άνάβρυσίν του είς τήν 

χώραν Γούραν, καί περνώντας άπό τα Φέρσαλα, σπου σιμά είς ενα χωρίον Πασα 

Μαγρύλαν όνομαζόμενον εχει άξιόλογον καινούριον γεφύρι μέ 14 καμάραις, χύνεται 

τέλος πάντων είς τον Φερσαλίτην, σιμά είς τό χωρίον Βλοχόν. 

Ο Ληκ σελ 42 (22.11.1805) αναφέρει: «...Περάσαμε τώρα τόν Φερσαλίτη, σπως 

όνομάζουν τώρα οί Έλληνες τόν Ένιπέα, πιό κάτω άπό μία ώραία γέφυρα 7 άψίδων, 
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σημείο στι ό ποταμός μερικές φορές είναι τρομερός καίτοι τώρα περιορισμένος, 

καθαρός καί γύρω ατά δύο πόδια βάθος, κινούμενος μέ άργή ροή». Ληκ, σελ 23 

(26.11.1805). 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το γεφύρι χτίστηκε στα τέλη του 18ου  αιώνα με 

αρχές του 19ου .  

 

 
Εικ. 12.2.7  Καρτ-ποστάλ έκδοσης Στεφ. Στουρνάρα, γύρω στα 1900. Διακρίνεται δεξιά 

το καταργημένο σήμερα ημιάνοιγμα της γέφυρας και η κούλια της (φυλάκιο 
μορφής πυργίσκου) που δεν σώνεται. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 107 ) 

 

 
Εφημερίδα: «The illustrαted London News» 5 Ιουνίου 1897 Ο Ελληνοτουρκικός 

πόλεμος 
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Πλάνο της μάχης των Φαρσάλων Αντίγραφο σκίτσου του κυρίου D Άrcy Morell, 

ειδικού καλλιτέχνου, ανταποκριτή μας στις τουρκικές δυνάμεις 

 

Οι ελληνικές θέσεις στα Φάρσαλα, δέχτηκαν επίθεση των Τούρκων στις 5 Μαίου. Η 

επιδρομή ήταν τόσο ορμητική, που παρ' όλο που οι Τούρκοι αποκρούστηκαν και 

υπέστησαν βαρειές απώλειες, οι Έλληνες αποφάσισαν να εκκενώσουν τις θέσεις 

τους, από φόβο μήπως περικυκλωθούν απότις δυνάμεις του Edhem Πασσά. Τα 

Φάρσαλα εγκαταλείφθηκαν, γι' αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια της νύχτας και ο 

ελληνικός στρατός υποχώρησε στο Δομοκό, ενώ οι Τούρκοι ακόμη σχεδίαζαν να τον 

περικυκλώσουν. Αυτό το σκίτσο δείχνει την κατάληψη της σιδηροδρομικήςγραμμής 

και του σταθμού από τους Τούρκους, λίγο πριν πέσει η νύχτα. Αυτή ήταν μια από τις 

επιτυχίες των Τούρκων που κάνανε τους Έλληνες αξιωματικούς να αποφι:ινσίσουν 

την εγκατάλειψη των θέσεών τους. 
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Εικ. 12.2.8  Σκαρίφημα της γέφυρας του Ενιπέα Φαρσάλων.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 109). 
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12.3. Το γεφυράκι στην Κρανώνα (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται εκτός των ορίων του σημερινού οικισμού και φαίνεται ότι παλαιότερα 

εχρησιμοποιείτο για προσπέλαση στον οικισμό. Γεφυρώνει στραγγιστικό ρεύμα της 

περιοχής. 

 

 
Εικ. 12.3.1  Το τόξο του, φτιαγμένο από συμπαγείς, ισόδομες πέτρες. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 110 ) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφυράκι αποτελείται από ένα κύριο άνοιγμα μήκους 2,50 μέτρων καί ύψους 

1,25 μέτρων πλήρους ημικυκλικού τόξου και από ένα βοηθητικό (ανακουφιστικό), με 

οξυκόρυφο κλείδωμα, διαστάσεων 0,80 × 1,00. Η ύπαρξη βλάστησης στην περιοχή 

του ανακουφιστικού ανοίγματος δεν μας επέτρεψε τη φωτογράφισή του αφού ήταν 

και επιχωμένο. 

Το πλέον αξιόλογο στοιχείο του γεφυριού είναι το γεγονός ότι το ημικυκλικό τόξο 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 110-112. 
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του, αποτελείται από μονοκόμματες λαξευτές, ορθογωνικής μορφής, πέτρες. Οι 

αρμοί τους δεν φαίνεται να έχουν κονίαμα. Το μήκος του γεφυριού υπερβαίνει τα 60 

μέτρα. Το πλάτος του φορέα είναι 3,20 μέτρα, ενώ το πάχος του διαζώματος του 

τόξου είναι 0,30 μ. 

 

 
Εικ. 12.3.2  Το καλνετριμωτό κατάστρωμα του γεφυριού πρέπει να εκετινόνταν σε 

μήκος πάνω από 100μ. προσφέροντας ανακούφιση στα τροχοφόρα της 
τότε εποχής, απαλλάσοντας τα από τις παρακείμενες λάσπες. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 111 ) 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Οι πέτρες κατασκευής των τόξων είναι λαξευτές, ενώ των τυμπάνων 

ορθογωνικής μορφής με λιγότερη επεξεργασία. 

 

 

Στατική κατάσταση 

Παρατηρούνται παραμορφώσεις του τόξου, εικ. (12.3.2) δεξιά πλευρά, που 

μάλλον οφείλονται στο γεγονός ότι δεν τηρήθηκε η αρχή ότι στη θέση του κλειδιού 

πρέπει να υπάρχει πέτρα και όχι αρμός. 
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Εικ. 12.3.2  Αποτελεί από τις σπάνιες περιπτώσεις που στη θέση του κλειδιού αντί για 

πέτρα συναντάμε αρμό. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 111 ) 

 

Προτάσεις 
Προτείνεται η διάσωσή του, δεδομένου ότι αποτελεί ιδιόμορφη κατασκευή. Κατ' 

αρχήν απαιτείται διαμόρφωση του χώρου ανάντι και κατάντι ώστε να ανακαλυφθεί 

πλήρως, και στη συνέχεια να γίνει η συμπλήρωση - αρμολόγηση, (όπου απαιτείται) 

του καλντεριμωτού καταστρώματός του. 

 

 

Ιστορικό 
Δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί ο αιώνας κατασκευής του. Ορισμένοι 

υποστηρίζουν ότι είναι έργο των αρχαίων προγόνων μας. 

Το πιθανότερο όμως είναι να κατασκευάστηκε από πέτρες που προέρχονται από 

κτίσματα της αρχαίας Κρανώνος και για το λόγο αυτό δεν τηρήθηκε η ανωτέρω 

βασική αρχή κατασκευής τοξωτών φορέων. Προς αυτή την κατεύθυνση μας οδηγεί 

και το γεγονός ότι και το παρακείμενο ανακουφιστικό άνοιγμα έχει οξυκόρυφο 

κλείδωμα, που δεν απαντάται σε κατασκευές των αρχαίων χρόνων. 
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Εικ. 12.3.3  Σκαρίφημα της γέφυρας της Κράνωνος.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 112). 
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12.4. Η γέφυρα του Τυρνάβου (1) 
 

 

Θέση 
Βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 16 + 650 της αριθμ. 26 Εθνικής Οδού Λάρισας - 

Κοζάνης στα όρια της πόλης του Τυρνάβου, της οποίας φυσικό όριο αποτελεί ο 

χείμαρρος Τιταρήσιος. 

Γεφυρώνει το χείμαρρο Τιταρήσιο (Ξεριά) του οποίου η ευρεία (υψηλή) κοίτη στη 

θέση γεφύρωσης είναι τα 140 μ. 

 

 
Εικ. 12.4.1  Η γέφυρα στη σημερινή της κατάσταση. Εξυπηρετεί ακόμη την κυκλοφορία 

της εθνικής οδού Λαρίσης-Κοζάνης. Διακρίνεται η προσθήκη πεζοδρομίου 
εν προβόλω και τα νέα τσιμεντένια στηθαία ασφαλέιας. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 115 ) 

 
 
Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η γέφυρα αποτελείται από 10 ίσα ανοίγματα των 12,40 μ. (ελεύθερο άνοιγμα). 

Κάθε τόξο είναι καταβιβασμένο με καταβιβασμό 0,17. Το μέγιστο ύψος κάθε τόξου 

είναι 5,85 μ. και το βέλος 2,10 μέτρα. Η παροχή του χειμερινού νερού του ποταμού 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 113-123. 
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ισομοιράζεται στα 10 τόξα επί συνολικού μήκους 135 μ., γεγονός που έγινε εφικτό 

ύστερα από εκτέλεση εργασιών προστασίας των βάθρων, που κινδύνεψαν από 

υποσκαφές.  

Με την ανωτέρω εργολαβία κατασκευάστηκε κοιτόστρωση και αναβαθμός με 

λεκάνη ηρεμίας και περιμετρική επένδυση των βάθρων, δεδομένου ότι η στάθμη του 

πυθμένα της κοίτης του ποταμού στη θέση της γέφυρας είχε υποβιβαστεί κατά 2,5 μ.  

 

 
Εικ. 12.4.2  Λεπτομέρεια ενός ανοίγματος. Στο βάθος φαίνεται η νέα γέφυρα η οποία 

την ανακουφίζει παραλαμβάνοντας την κυκλοφορία προς Ελασσόνα και 
Κοζάνη. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 116 ) 

 

Τα βάθρα έχουν ύψος 2,80 μ. και λοιπά στοιχεία που φαίνονται στη σχετική 

λεπτομέρεια. 

Τα μεσόβαθρα προστατεύονται από ημικυκλικούς προβόλους. 

Το πλάτος του διαζώματος του τόξου είναι 0,65 μ. 

Τα από σκυρόδεμα στηθαία έχουν ύψος 1,20 μ. και αντικατάστησαν τα αρχικώς 

υφιστάμενα μεταλλικά που στηρίζονταν και επί στύλων που βρίσκονταν πάνω από 

τις τρίδυμες αρχιτεκτονικές προεξοχές συμβάλοντας αποφασιστικά στο αισθητικό 

αποτέλεσμα.  
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Εικ. 12.4.3  Λεπτομέρεια ενός μεσόβαθρου. 

 
 

 
Εικ. 12.4.4  Λεπτομέρεια μεσόβαθρου-τυμπάνου. Διακρίνονται τα από σκυρόδεμα 

καταβιβασμένα τόξα και η τέλεια προσαρμογή τους στο μεσόβαθρο. Η 
τρίδυμη αρχιτεκτονική προεξοχή με λαξευτή πέτρα. Το λαξευτό (γλυπτό) 
ημικώνιο και η λαξευτή ορθογωνική λιθοδομή των τυμπάνων. Γενικά, το 
μεσόβαθρο δίνει την αίσθηση νεοκλασικής κατασκευής. 
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Υλικά κατασκευής 
Πρόκειται για κατασκευή από σκυρόδεμα (τουλάχιστον οι τοξοτοί φορείς) 

επενδεδυμένη με λιθοδομή από ασβεστολιθικούς λαξευτούς λίθους. Τα τόξα 

κατασκευάστηκαν από σκυρόδεμα. Τα μεσόβαθρα με τους αντίστοιχους προβόλους 

και τα βάθρα με τους πτερυγοτοίχους είναι κατασκευασμένα (ή επενδεδυμένα εφ’ 

όσον τα βάθρα είναι από σκυρόδεμα) με λιθοδομή από λαξευτές πέτρες με μηδενικό 

πάχος αρμών. 

Τα τύμπανα είναι κατασκευασμένα από λαξευτή λιθοδομή μικρού πάχους αρμών 

με επιμελημένη αρμολόγηση. Τα λαξευτά ημικώνια είναι κατασκευασμένα από 

μονοκόμματη πέτρα. Οι αρχιτεκτονικές προεξοχές είναι και αυτές λαξευτές. 

 

 
Εικ. 12.4.5  Λεπτομέρεια του νεοκλασικού τύπου μεσοβάθρων με τις 

ανάγλυφες πέτρεςτων ημικυκλικών προβόλων και τα 
διαζώματα (άνω-κάτω) των βάθρων. Τα λαξευτά ημικώνια 
κατασκευάστηκαν από μονοκόμματη πέτρα. Διακρίνεται η 
προσθήκη πεζοδρομίου από σκυρόδεμα. 
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Στατική κατάσταση 
Η γέφυρα δεν παρουσιάζει σήμερα στατικά προβλήματα. Στο παρελθόν, το έτος 

1979, παρουσίασε παραμορφώσεις το πέμπτο (από την αριστερή όχθη) άνοιγμα και 

κατασκευάστηκε μανδύας κάτω από το τόξο και γύρω από τα βάθρα για την 

παραλαβή φορτίων, δεδομένου ότι η γέφυρα σήμερα κυκλοφορείται από μεγάλα 

φορτία (θεωρούμενη κλάσης 60). 

Διακρίνεται ότι οι φορείς του 6ου και 7ου ανοίγματος έχουν αντικατασταθεί από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. (Ίσως να ανατινάχτηκαν τα ανοίγματα κατά τον 2ο   

Παγκόσμιο Πόλεμο). 

Ο τύπος της γέφυρας αυτής με δέκα ίσα καταβιβασμένα τόξα, κατασκευάστηκε 

κατά τα πρότυπα Ταγμάτων Μοναχών του 13ου  αιώνα της Γαλλίας. 

 

 
Εικ. 12.4.6  Αποκάλυψη του τόξου από σκυρόδεμα ύστερα από καθαίρεση του μανδύα 

του τόξου. 
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Εικ. 12.4.7  Ο πτερυγοτοίχος της νεοκλασικής κατασκευής με τις λαξευτές 

ακρογωνιαίες πέτρες. 
 

  

Προτάσεις 
Παρά τις ατέλειες της, έστω και με όσα ανοίγματα παραμένουν στην αρχική της 

κατάσταση, η γέφυρα δίνει την πληροφόρηση για το κατασκευαστικό μεράκι της 

εποχής της. Η αντικατάσταση των στηθαίων στην αρχική τους κατάσταση είναι 

δύσκολη και πολυδάπανη υπόθεση. Ίσως μόνο να ήταν σκόπιμη η συμπλήρωση με 

λαξευτή λιθοδομή του 6ου  και 7ου  ανοίγματος, αλλά κυρίως τώρα, μετά την 

κατασκευή της νέας γέφυρας ίσως πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα κυκλοφορίας 

μεγάλων φορτηγών μόνο από την καινούρια γέφυρα, έτσι ώστε να υπάρξει 

δυνατότητα (ύστερα από σχετική μελέτη) να ξανααποκαλυφθεί το 5ο άνοιγμα της 

γέφυρας. 
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Ιστορικό 
Ο Ν. Σχινάς στις οδοιπορικές σημειώσεις σελ 208 αναφέρει: «Έπί του ποταμου 

τούτου (Τιταρησίου) ύπηρχεν ώραία βυζαντινή λιθίνη γέφυρα μέ 16 άνοίγματα, ισως 

εργο του Αλεξίου Κομνηνού, ητις παρασυρθείσα έκ θεμελίων κατά τήν μqάλην 

πλημμύραν της 23 Μαίου 1885 καθ' ηv ού σμικραί καταστροφαί έγένοντο καί έκ τάς 

Ν.Δ. συνοικίας της πόλεως Τυρνάβου, Ριχάνι καί Αγίου Δημητρίου, άντεκατεστάθη 

έπ' έσχάτων δι' έτέρας ξυλίνης, όλικοϋ μήκους 123 μ. καί πλάτους 3 μ.». 

Εφ’ όσον λοιπόν τουλάχιστον το 1886 υπήρχε ξυλογέφυρα στη θέση της 

σημερινής γέφυρας συνάγεται ότι η υφιστάμενη γέφυρα κατασκευάστηκε γύρω στα 

1900, γεγονός που επίσης επιβεβαιώνει η νεοκλασικού τύπου κατασκευή της, η 

χρησιμοποίηση του καταβιβασμένου τόξου και οι αρχιτεκτονικές προεξοχές που 

άρχισαν να τοποθετούνται σε γέφυρες τα τελευταία έτη του 19ου  και στις αρχές του 

αιώνα μας.  

 

 
Εικ. 12.4.8  Οι ιππιλάτες άμαξες του 1900, πάνω στην γέφυρα. 
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Εικ. 12.4.9  Σκαρίφημα της γέφυρας του Τυρνάβου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 122). 
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12.5. Η παλιά γέφυρα της Ελασσόνας (1) 
 
 

Θέση 
Βρίσκεται στο κέντρο της Ελασσόνας, στους πρόποδες του λόφου που είναι 

χτισμένο το μοναστήρι της Παναγιάς της Ολυμπιώτισας. 

Παλαιότερα αποτελούσε τη μοναδική σύνδεση του κέντρου της πόλης με τη 

συνοικία Βαρόσι και τη Δεσκάτη. 

Γεφυρώνει τον Ελασσονίτη ποταμό του οποίου η βαθιά κοίτη στη θέση 

γεφύρωσης είναι 20 μέτρα. 

 

 
Εικ. 12.5.1  Η ανάντι όψη του γεφυριού 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το άνοιγμα των 17,30 μέτρων του μονότοξου γεφυριού, είναι πλήρως ημικυκλικό 

με μέγιστο ύψος 9,70 μέτρα. Το πλάτος του διαζώματος του τόξου είναι 0,55 μ. Το 

πλάτος του φορέα της γέφυρας είναι 3,20 μ. το οποίο, περιοριζόμενο από τα πέτρινα 

στηθαία μεγίστου ύψους 1,35 μ. αφήνει για την κυκλοφορία κατάστρωμα μόλις 2,60 

μ.  

Το μήκος του αναπτύγματος της γέφυρας είναι 34,50 μ. Τα πέτρινα στηθαία 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 124-129. 
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έχουν κατά καιρούς συντηρηθεί. Πρόσφατα έχει κατασκευαστεί, τσιμεντένια 

κοιτόστρωση για προστασία της θεμελίωσης από υποσκαφές. 

 

 
Εικ. 12.5.2  Λεπτομέρεια στο κλειδί. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Το διάζωμα του τόξου χτίστηκε από oρθογωνικές πελεκητές πέτρες, σε αντίθεση 

με τα λοιπά στοιχεία της που χτίστηκαν με αργολιθοδομή. Οι αρμοί της λιθοδομής 

έχουν μεγάλο πάχος και η αρμολόγησή τους απαίτησε σημαντική ποσότητα 

κονιάματος. 

 

 

Στατική κατάσταση 
Η ασφαλέστατη θεμελίωσή της πάνω σε συμπαγή βράχο και η γενική συντήρηση 

που έγινε κατά καιρούς εγγυάται την... ασφαλή παράδοσή της στις επόμενες γενιές. 
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Εικ. 12.5.3  Το ένα βάθρο θεμελιωμένο στον βράχο. 

 

 

 
Εικ. 12.5.4  Το άλλο βάθρο και αυτό θεμελιωμένο στον βράχο. 
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Προτάσεις 
Η μόνη πρόταση που απομένει γι’ αυτήν την καλοσυντηρημένη γέφυρα, είναι να 

απελευθερωθεί τουλάχιστον από τα σκαλοπάτια του διπλανού σπιτιού.  

 

 
Εικ. 12.5.5  Η καταπάτηση του οδοστρώματος της γέφυρας. 

 
 
Ιστορικό 

Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τον αιώνα που χτίστηκε η γέφυρα ούτε τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της μας το επιτρέπουν.  
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Εικ. 12.5.6  Σκαρίφημα της παλαιάς γέφυρας της Ελασσόνας.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 129). 
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12.6. Το νεώτερο γεφύρι της Ελασσόνας (1) 
 
 

Θέση 
Βρίσκεται 3 μ. κατάντι της παλιάς γέφυρας και κατασκευάστηκε για να καλύψει τις 

τότε κυκλοφοριακές ανάγκες που απαιτούσαν μεγαλύτερο πλάτος καταστρώματος 

και ηπιώτερη διαμήκη κλίση. 

 

 
Εικ. 12.6.1  Η κατάντι όψη της μεταπολεμικής γέφυρας με τη διευθετημένη κοίτη του 

ποταμού Ελασσονίτη. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 131 ) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το ελεύθερο άνοιγμα των 19 μ. του μονότοξου γεφυριού έχει μορφή κα-

ταβιβασμένου τόξου με καταβιβασμό 0.24. Το μέγιστο ύψος (απόσταση κλειδιού - 

πυθμένα κοίτης) είναι 8.20 μ. Το πλάτος του φορέα είναι 6.50 μ. και τα πεζοδρόμια 

του καταστρώματος περιορίζουν το οδόστρωμα στα 4.90 μ. Το πλάτος του από 

σκυρόδεμα διαζώματος κυμαίνεται από τα 70 εκατοστά στη θέση του κλειδιού σε 

1.70 μ. στις γενέσεις. Τα στηθαία της γέφυρας είναι μεταλλικά. 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 130-132. 
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Εικ. 12.6.2  Λεπτομέρεια στην περιοχή του κλειδιού. Διακρίνεται και το μεταλλικό 

στηθαίο. 
 

 

Υλικά κατασκευής 
Πρόκειται για κατασκευή από σκυρόδεμα, επενδεδυμένη από λιθοδομή με 

πελεκητούς λίθους μορφής μωσαϊκού. Το αρμολόγημα έχει γίνει με μεγάλη επιμέλεια, 

από ασβεστoτσιμεντοκονίαμα μεγάλης περιεκτικότητας σε τσιμέντο. 

 

 
Εικ. 12.6.3  Λεπτομέρεια στο τύμπανο. 
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Στατική κατάσταση 
Όπως προαναφέρθηκε, η υπόψη γέφυρα εξυπηρετεί μέρος της κυκλοφορίας της 

πόλης χωρίς προβλήματα. 

 

 
Εικ. 12.6.4  Η θεμελίωση παραμείνει άθικτη. 

 

 

Προτάσεις 
Όπως και στην παλιά γέφυρα δεν υπάρχουν ανάγκες συντήρησης. 

 

 
Εικ. 12.6.5  Σημερινή κατάντι όψη της γέφυρας. 
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Ιστορικό 
Η γέφυρα κατασκευάστηκε μεταπολεμικά το έτος 1951. 

  
 
 

 
Εικ. 12.6.6  Ακόμα και μεταπολεμικά η κοίτη του Ελασσονίτη αποτελούσε ζωτικό χώρο 

της Ελασσόνας. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 130 ) 
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Εικ. 12.6.7  Σκαρίφημα της νεώτερης γέφυρας της Ελασσόνας.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 132). 
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12.7. Η γέφυρα της Κοκκινόγης (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 51 + 520 της εθνικής οδού αριθ. 13 Κατερίνη - 

Ελασσόνα στα όρια, περίπου, του οικισμού Κοκκινόγη. Γεφυρώνει το χείμαρρο 

Ασπροπόταμο, παραπόταμο του Τιταρησίου, του οποίου η ευρεία κοίτη έχει πλάτος 

60 μέτρα περίπου ανάντι της θέσης γεφύρωσης. 

Αποτελεί το ευθύγραμμο τμήμα δύο αντίρροπων στροφών της Εθνικής Οδού. και 

είναι επικίνδυνη θέση πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, αφενός μεν λόγω του 

μικρού πλάτους του οδοστρώματος (5,20μ.) και αφετέρου λόγω της υπάρχουσας 

ερυθράς της εθνικής οδού. 

 

 
Εικ. 12.7.1  Η ανάντι όψη της γέφυρας. Ο λόγος πλάτους βάθρου προς άνοιγμα είναι 

0,40 θυμίζοντας Ρωμαική γέφυρα. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 134 ) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Η γέφυρα αποτελείται από τρία ανοίγματα καταβιβασμένων τόξων. Τα ελεύθερα 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 133-137. 
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ανοίγματα έχουν μήκη 7,35μ., 8,25μ., 7,50μ. με αντίστοιχους καταβιβασμούς τόξων 

0,21, 0,19, 0,21. Το ελεύθερο (μέγιστο) ύψος των τόξων από τον πυθμένα της κοίτης 

είναι 3,25 μέτρα, ενώ τα πραγματικά ύψη τους (βέλη) είναι 3,25 - 1,70 = 1.5 μέτρα μια 

και τα βάθρα έχουν ύψος 1,70 μ. 

Στη θέση γεφύρωσης του ποταμού, ο πυθμένας της κοίτης έχει πλάτος 29,70 μ. 

Το πλέον αξιόλογο στοιχείο της γέφυρας είναι τα δύο ρωμαϊκού τύπου μεσόβαθρά 

της, ύψους 1,70 μ. και πλάτους 3,30 μ. που προστατεύονται από ημικυκλικούς 

προβόλους. 

Οι πρόβολοι στις στέψεις τους φέρουν ημικώνια ύψους 0,70 μ. Το πλατος του 

από σκυρόδεμα διαζώματος είναι 70 εκ στη θέση της κλειδός. 

Το πλάτος του φορέα είναι 6,00 μ., ενώ το πλάτος του καταστρώματος 5,20 μ. 

Τα στηθαία της γέφυρας είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα ύψους 0,60 μ. και 

πάχους 0,20 εκ. Στα μέσα των ανοιγμάτων και στους άξονες των βάθρων υψώνονται 

στύλοι 1,00 × 0,30 × 1,00 πουεκτός από την ασφαλέστερη στήριξη των στηθαίων, 

συμβάλουν αποφασιστικά στο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Το πάχος του τόξου μεταβάλλεται από 0,70 μ. (κλείδα) σε 1,40 μ. (γενέσεις). 

 

 
Εικ. 12.7.2  Η κατάντι όψη των δύο πρώτων (από την αριστερή όχθη) ανοιγμάτων. Παρά 

το ρομαντισμό που προσθέτουν οι θάμνοι, επιβάλλεται το ξερίζωμα τους για 
λόγους προστασίας της λιθοδομής. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 136 ) 

 



 413 

 

 
Εικ. 12.7.3  Λεπτομέρεια του μεσόβαθρου-προβόλου από πελεκητή λιθοδομή και του 

ημικώνιου από σκυρόδεμα. Διακρίνεται η μεικτή κατασκευή της γέφυρας με 
τόξα από σκυρόδεμα και επενδύσεις βάθρου - προβόλου και τυμπάνoυ από 
λιθοδομή. Το τσιμεντένιο στηθαίο φαίνεται ότι μόλις έχει αποκατασταθεί 
από την πρόσκρουση κάποιου οχήματος. Διακρίνονται οι οπές απορροής 
των ομβρίων υδάτων. Η επεξεργασία των λίθων του προβόλου προβάλλει 
το λευκό χρώμα τουπετρώματος των λίθων, σε αντίθεση με το τύμπανο, που 
η λιγότερη επεξεργασία των λίθων προσδίδει φαιόλευκο χρώμα στην 
τοιχοποιία. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 135 ) 
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Υλικά κατασκευής 
Πρόκειται για κατασκευή από σκυρόδεμα, επενδεδυμένη με λιθοδομή από 

πελεκητούς (λαξευτούς) λίθους. Τα δύο μεσόβαθρα με τους αντίστοιχους προβόλους, 

είναι επενδεδυμένα με λιθοδομή από πελεκητές πέτρες. 

Ιδιαίτερη επιμέλεια έχει δοθεί στην κατασκευή των προβόλων όπου οι πέτρες 

έχουν άριστο βαθμό επεξεργασίας ελαφρά καμπυλούμενες κατά μήκος, ώστε ο 

τέλειος σύνδεσμός τους να δημιουργεί επιφάνειες κόλουρου κώνου. 

Η εσωτερική παρειά των ακρόβαθρων (ανεπένδυτη) καθώς και οι τοξοτοί φορείς, 

κατασκευάστηκαν από σκυρόδεμα. Τα τύμπανα κατασκευάστηκαν από ορθόγωνη 

λιθοδομή ελαφρώς επεξεργασμένη, ώστενα μην προσβάλλεται το λευκό χρώμα του 

πετρώματος των λίθων. Τα στηθαία και ημικώνια κατασκευάστηκαν από σκυρόδεμα. 

 

 

Η στατική κατάσταση 

Όπως προαναφέρθηκε, η υπόψη γέφυρα εξυπηρετεί τη συγκοινωνία της Εθνικής 

Οδού Κατερίνη - Ελασσόνα χωρίς στατικά προβλήματα. 

 

 

Προτάσεις 
Επειδή το πλάτος του οδοστρώματος της γέφυρας (5,20μ.) δεν είναι ικανό για 

εξυπηρέτηση εθνικού οδικού δικτύου, ενδεχομένως οι αρμόδιες Υπηρεσίες του 

ΥΠΕΧΩΔΕ να προτείνουν διαπλάτυνση της γέφυρας. 

Για τον ανωτέρω λόγο, προτείνεται να γίνει παραλλαγή της Εθνικής Οδού στην 

περιοχή της γεφύρωσης και ο νέος άξονας να απέχει τουλάχιστον 20 μ. από τον 

υφιστάμενο. 

 

 

Ιστορικό 
Από πληροφορίες των κατοίκων της περιοχής, η γέφυρα φέρεται ότι 

κατασκευάστηκε το 1935, γεγονός που είναι συμβατό με την πληροφορία ότι η αριθ. 

13 Εθνικής Οδού αποδόθηκε στην κυκλοφορία το 1938. 
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Εικ. 12.7.4  Σκαρίφημα της γέφυρας της Κοκκινόγης.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 137). 
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12.8. Η γέφυρα στο Ασμάκι (1)  
 

 
Θέση 

Βρίσκεται στη Χ.Θ. 13 + 900 της επαρχιακής οδού Λάρισας - Αγιάς, (με αρχή 

χιλιομέτρησης το κέντρο της πόλης), παράλληλα στη νέα γέφυρα που εξυπηρετεί την 

κυκλοφορία. 

Γεφυρώνει το χείμαρρο του Ασμακίου, του οποίου η βαθιά κοίτη στη θέση 

γεφύρωσης είναι 50 μέτρα. 

Ο χείμαρρος του Ασμακίου τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει τριβές μεταξύ 

Βόλου και Λάρισας, αφού είναι αποδέκτης των λυμάτων της βιομηχανίας 

οινοπνεύματος, τα νερά του οποίου, μέσω της κυρίας αντιπλημμυρικής τάφρου, 1 Τ 

διοχετεύονται στον Παγασητικό Κόλπο δια της σήραγγας της Κάρλας. 

 

 
Εικ. 12.8.1  Η ανάντι όψη της γέφυρας στο Ασμάκι. Πριν λίγα χρόνια εξυπηρετούσε την 

κυκλοφορία της επαρχιακής οδού Λάρισας-Αγιάς, δεχόμενο φορτία κλάσης 
60.  

 

 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 138-143. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι τετράτοξο, με ημικυκλική μορφή τόξων. Όλα τα ελεύθερα 

ανοίγματα των τόξων έχουν μήκος 10,30 μ. Το νερό του χειμάρρου ισοδιανέμεται σε 

όλα τα ανοίγματα της γέφυρας. Η κοίτη του ποταμού στη θέση της γεφύρωσης είναι 

50 μ. Τα τρία μεσόβαθρα έχουν 1.20 μ. πλάτος, 1.70 μ. ύψος, συμπεριλαμβανομένου 

και του ημικωνίου και μήκος, μαζί με τους ημικυκλικούς προβόλους, 5.20 μ. Τα 

διαζώματα των τόξων έχουν το ίδιο πλάτος των 0.50 μ. σε όλο το μήκος της 

ημιπεριφέρειας των τόξων. Το πλάτος του φορέα είναι 4.00 μ. σχεδόν ίδιο με το 

πλάτος του καταστρώματος, που είναι 3.60 μ. Κύριο χαρακτηριστικό του γεφυριού 

είναι η ανά 11.50 μέτρα διακοπή της κορωνίδας με τρεις αρχιτεκτονικές προεξοχές 

που ελαφρώνουν την κατασκευή, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ανακουφιστικά 

ανοίγματα πάνω από τα βάθρα. 

 

 
Εικ. 12.8.2  Η ορθογωνική λιθοδομή των τυμπάνων δίνει «ζωντάνια» στο γεφύρι, σε 

αντίθεση με τη λαξευτή τελειότητα των διαζωμάτων, προβόλων, ημικωνίων, 
κορωνίδας και αρχιτεκτονικών προεξοχών.  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Πέτρα : Οι πρόβολοι των βράχων, τα διαζώματα των τόξων, η κορωνίδα και οι 

αρχιτεκτονικές προεξοχές είναι κατασκευασμένες από λαξευτή λιθοδομή. Τα 
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τύμπανα κατασκευάστηκαν από ξεστή ορθογων:ικη λιθοδομή. Τα τύμπανα 

κασκευάστηκαν από ορθογωνική λιθοδομή με πλακοειδούς μoρφές. 

Τα τόξα, λίγο πιο πάνω από τις γενέσεις τους, κατασκευάστηκαν από 

αργολιθοδομή. Το πέτρωμα από το οποίο ελήφθησαν οι πέτρες, είναι λευκός και γκρι 

ασβεστόλιθος. Οι πέτρες που δεν είχαν ανάγκη περισσότερης επεξεργασίας, έχουν 

φαιό χρώμα προερχόμενο από το χρώμα τoυ εδάφους με το οποίο ήταν σε επαφή 

πριν από την εξόρυξή τους. 

Αρμοί: Οι αρμοί των διαζωμάτων των τόξων καθώς και των προβόλων, 

κορωνίδας και αρχιτεκτονικών προεξοχών, είναι λεπτότατοι, πιθανώς χωρίς κονίαμα. 

Οι αρμοί των τόξων είναι αρκετά παχείς καθώς και οι αρμοί των τυμπάνων μέχρι 

ύψους δύο μ. περίπου άνω των ημικωνίων καλυπτόμενοι από λευκού χρώματος 

κονίαμα. 

Οι αρμοί των τυμπάνων άνω της στάθμης των 3,70 μ. είναι ανεπίχριστοι 

δημιουργώντας εντύπωση ξερολιθιάς. 

Γενικότερα φαίνεται ότι ο κατασκευαστής χρησιμοποίησε κονίαμα μόνο στους 

αρμούς που βρίσκονται μέχρι την ανωτάτη στάθμη πλημμύρας του ρέματος. 

 

 
Εικ. 12.8.3  Η κατάντι όψη της γέφυρας. Παρατηρούμε το περιέργο χρώμα από τα 

λημνάζοντα λύματα της βιομηχανίας. 
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Στατική κατάσταση 
Το γεφύρι το μόνο στατικό πρόβλημα που παρουσιάζει είναι η διάρρηξη του 

πτερυγότοιχου με το υπόλοιπο τμήμα της γέφυρας από την κατάντι πλευρά προς 

Λάρισα εικ. (12.8.4) κυρίως λόγω των βαρέων γεωργικών μηχανημάτων που 

περνούν από αυτή. 

 

 
Εικ. 12.8.4  Ο πτερυγότοιχος κινδυνεύει να ξεκολλήσει σε ένα ενδεχόμενο βαρύ όχημα 

που θα περάσει. 
 

 
Προτάσεις 

Προτείνεται η αντικατάσταση των σιδερένιων στηθαίων (κιγκλιδωμάτων) της 

γέφυρας, ύστερα βέβαια από σχετική μελέτη της μορφής των κιγκλιδωμάτων που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθώς και η επισκευή του πτερυγότοιχου με σκυρόδεμα. 

Ίσως δε να ήταν χρήσιμο και το αρμολόγημα σε μεμονωμένες θέσεις της γέφυρας. 

 
 

Ιστορικό 
Δεν είναι γνωστή η χρονολογία κατασκευής της γέφυρας. Αν όμως λάβουμε 

υπόψη την τεχνοτροπία των λαξευτών τμημάτων της γέφυρας, καθώς και τη 

χρησιμοποίηση του πλήρους ημικυκλικού τόξου και των αρχιτεκτονικών προεξοχών, 

συνάγεται ότι κατασκευάστηκε περί τα τέλη του 19ου   αιώνα. 
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Εικ. 12.8.5  Σκαρίφημα της γέφυρας στο Ασμάκι.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 143). 
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12.9. Το γεφύρι της Δήμητρας (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Δήμητρας - Ανατολής και 

γεφυρώνει το χείμαρρο της Δήμητρας. Η ευρεία κοίτη του χειμάρρου στη θέση της 

γεφύρωσης είναι 30 μέτρα. 

 

 
Εικ. 12.9.1  Το γεφύρι της Δήμητρας από κατάντι όψη. 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ο φορέας του αποτελείται από ημικυκλικά τόξα ελευθέρων ανοιγμάτων 8,00 και 
3,5 μέτρων αντίστοιχα, με μέγιστα ύψη 3,80 και 1,65 μέτρων. Το πλάτος του φορέα 

είναι μεταβλητό. Στό τμήμα Ι, μήκους 14 μέτρων, ο φορέας έχει πλάτος 1,50 μέτρα, 

ενώ στο τμήμα ΙΙ, μήκους 18 μέτρων, ο φορέας έχει πλάτος 0,90 μέτρα. 

Το εκτεταμένο μεσόβαθρό του προστατεύεται από τραπεζοειδή πρόβολο μόνο 

ανάvτι. Το διάζωμα του μεγάλου τόξου έχει πάχος 50 εκατοστά, ενώ του μικρού 30 

εκατοστά. 
                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 144-148. 
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Εικ. 12.9.2  Το κύριο άνοιγμα του γεφυριού πνιγμένο στους θάμνους. 

 

 

 
Εικ. 12.9.3  Το κατάστρωμα του γεφυριού στρωμένο σε μεγάλο μέρος με σκυρόδεμα. 
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Υλικά κατασκευής 
Όπως και στα γεφύρια Σπηλιάς και Ανατολής, το πέτρωμα των λίθων είναι ο 

φαιοπράσινος σχιστόλιθος του Κισσάβου. Τα διαζώματα των τόξων έχουν 

κατασκευαστεί από σχετικά επεξεργασμένη λιθοδομή με σχετικά μικρό πάχος 

αρμών, ενώ τα τύμπανα έγιναν από ορθογωνική λιθοδομή με σχετικά μεγάλους 

αρμούς αρμολογημένα. Το κατάστρωμα μεταγενέστερα τσιμεντοστρώθηκε. 

 

 

Στατική κατάσταση 

Το γεφύρι βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση εκτός από τμήμα του μικρού 

τόξου, που απαιτεί συντήρηση, καθώς και του προβόλου που απαιτεί συμπλήρωση.  

 

 
Εικ. 12.9.4  Η ανάντι όψη όπου διακρίνουμε κατέρρευση ενός μικρού 

τμήματος του τόξου. 
 

 

Προτάσεις 
Απαιτείται η απομάκρυνση των μπάζων και ο καθαρισμός του χειμάρρου σε 

μήκος 30 μ. περίπου, η αποκατάσταση του σώματος του φορέα του ΙΙ τμήματος και 

αρμολόγημα της γέφυρας γενικά. 
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Ιστορικό 
Το γεφύρι πρέπει να χτίστηκε την ίδια εποχή με τα άλλα δύο γεφύρια του 

Κισσάβου, (Ανατολής, Σπηλιάς) γύρω στα τέλη του 19ου  αιώνα. 
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Εικ. 12.9.5  Σκαρίφημα της γέφυρας της Δήμητρας. 

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 148). 
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12.10.  Το γεφύρι της Ανατολής (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού και παλαιότερα εχρησιμοποιείτο 

τόσο για τις ανάγκες επικοινωνίας των γειτονιών του χωριού, όσο και για τη 

γενικότερη επικοινωνία με τα δάση του Κισσάβου και πιθανώς με τη Σπηλιά. 

 

 
Εικ. 12.10.1  Μια γενική άποψη του γεφυριού της Ανατολής. 

 

 

Περιγραφή - Tεχνικά χαρακτηριστικά 

Το μικρό πλάτος του καταστρώματος (όσο και το πλάτος του φορέα) των 90 

εκατοστών, σε συνδυασμό με την ύπαρξη στοιχειώδους μεταλλικού στηθαίου, μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο περί πεζογέφυρας και πιθανώς να έκυ-

κλοφορείτο και από ζώα. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να ήταν π.χ. 

υδατογέφυρα. 

Το άνοιγμα του πλήρους ημικυκλικού τόξου της είναι 10 μ. και το μέγιστο ύψός 

(κλείδωμα - κοίτη) 7,10 μ., ενώ το βέλος του τόξου είναι 5 μ. Το πλάτος του 

διαζώματος του τόξου είναι 0,5 μ. 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 149-153. 
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Εικ. 12.10.2  Λεπτομέρεια της τολμηρής καμάρας του γεφυριού φτιαγμένης με τον καφέ-

πράσινο σχιστόλιθο του Κισσάβου. Παρατηρούμε το σημείο που 
βρισκόταν η κτητορική επιγραφή. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Το κύριο πέτρωμα κατασκευής των λιθοδομών των περιοχών του Κισσάβου, 

είναι ο πρασινωπός ή φαιοπράσινος σχιστόλιθος, ο οποίος δίδει πλακοειδούς 

μορφής πέτρες που με μικρή επεξεργασία γίνονται κατάλληλες για λιθοδομές. 

Το τόξο λοιπόν του γεφυριού έχει κατασκευαστεί από επιλεγμένες πλακοειδείς 

πέτρες σε αντίθεση με τα τύμπανα, που η λιθοδομή αποτελείται από πλακοειδείς και 

αργούς λίθους που δημιουργούν την εντύπωση ξερολιθιάς. Οι αρμοί των λιθοδομών 

μάλλον έχουν μεγάλο πάχος. 
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Εικ. 12.10.3  Η περιοχή του «κλειδιού». 

 
 

 
Εικ. 12.10.4  Μια πλάγια άποψη του γεφυριού. 
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Στατική κατασκευή - Προτάσεις 
Ο φορέας της γέφυρας παρουσιάζει μικρή εγκάρσια - παραμόρφωση γεγονός 

που μπορεί να αντιμετωπιστεί ίσως μόνον με αρμολόγηση των ,αρμών, 

χρησιμοποιώντας κονίαμα μεγάλης περιεκτικότητας σε τσιμέντο. 

 

 

Ιστορικό 
Όπως και για τα άλλα γεφύρια του Κισσάβου, ούτε για αυτό υπάρχουν μαρτυρίες 

για το χρόνο κατασκευής του και θα το κατατάξουμε χρονικά σαν έργο του τέλους του 

18ου  αιώνα με αρχές του 19ου  αιώνα. 
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Εικ. 12.10.5  Σκαρίφημα της γέφυρας της Ανατολής.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 153). 
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12.11.  Το γεφύρι της Σπηλιάς (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στο 29ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λάρισας-Σπηλιάς, αμέσως 

κατάντι της γέφυρας της επαρχιακής οδού. 

Απέχει 1,5 χιλιόμετρο από την αρχή του χωριού. Το μεγαλύτερό του τμήμα είναι 

εmχωμένο από προϊόντα εκσκαφής που προήλθαν από την κατασκευή της 

υφισταμένης οδού. 

 

 
Εικ. 12.11.1  Η ανάντι όψη του γεφυριού. 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το μονότοξο γεφυράκι έχει σήμερα ελεύθερο άνοιγμα 6,70 μ., ενώ με την 

παροδοχή του πλήρους ημικυκλικού τόξου, που είναι η μορφή αυτού του τύπου των 

γεφυριών, το άνοιγμά του θα υπερέβαινε τα 8,40 μ. Το μέγιστο ύψος από 1,95 που 

είναι σήμερα, πριν την επίχωσή του θα υπερέβαινε τα 4,20 μ. Ο φορέας έχει πλάτος 

2,50 μ. 
                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 154-157. 
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Εικ. 12.11.2  Λεπτομέρεια του τυμπάνου και του εσωρράχιου. 

 

 

Υλικά Kατασκευής 
Τα διαζώματα και το τόξο έχουν κατασκευαστεί από σχιστόλιθο της περιοχής, 

ενώ τα τύμπανα από αργολιθοδομή προερχόμενη από ασβεστολιθικό πέτρωμα. 

Οι αρμοί του τόξου έχουν κανονικό πάχος, ενώ η δόρηση της αργολιθοδομής δεν 

είναι έντεχνη, όπως φαίνεται, από τους υπερβολικού πάχους αρμούς. 

 

 

Στατική κατάσταση 
Στην κατάσταση που βρίσκεται, δεν φαίνεται να παρουσιάζει στατικά 

προβλήματα. 

 
 
Προτάσεις 

Κατ' αρχήν απαιτείται η αποκάλυψη του γεφυριού με παράλληλη κατασκευή 

τοίχων αντιστήριξης, εκατέρωθεν. 

Σε δεύτερη φάση απαιτείται καθαίρεση της τσιμεντένιας κορωνίδας, 

συμπλήρωση των τυμπάνων και του καταστρώματος και αρμολόγηση των αρμών. 
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Εικ. 12.11.3  Η θεμελιώση δεν έχει υποστεί βλάβη. Διακρίνουμε την πρόσθετη κορωνίδα 

από σκυρόδεμα που χρησιμοποιήθηκε για την στήριξη των μεταλλικών 
στηθαίων. 

 
 
Ιστορικό 

Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για το χρόνο κατασκευής της. Κρίνοντας την 

τεχνοτροπία της μπορούμε να την κατατάξουμε χρονικά, σαν έργο του 18ου   αιώνα 

με αρχές του 19ου   αιώνα. 
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Εικ. 12.11.4  Σκαρίφημα της γέφυρας της Σπηλιάς.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 157). 
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12.12.  Το γεφύρι στο Βαθύρεμα (Πλατανόρεμα) της Αγιάς (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 27+200 της επαρχιακής οδού Λάρισας Αγιάς, 

σχεδόν κάθετα στον άξονα της οδού. 

Γεφυρώνει το χείμαρρο του Πλατανορέματος, 7 περίπου χιλιόμετρα πριν την 

Αγιά. Η κοίτη του ποταμού στη θέση αυτή έχει πλάτος 12 μ. και έχει μεταβληθεί σε 

χωματερή από σάπια φρούτα και σκουπίδια. 

 

 
Εικ. 12.12.1  Μια γενική άποψη του γεφυριού στο Βαθύρεμα Αγιάς. 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το ελεύθερο άνοιγμα των 9,90 μ. του μονότοξου γεφυριού, έχει μορφή 

καταβιβασμένου κυκλικού τόξου με καταβιβασμό 0,19 μ. Τ ο μέγιστο ύψος του τόξου 

(απόσταση κλειδιού - πυθμένα κοίτης) είναι 3,70 μ. Το πλάτος του φορέα του είναι 7 

μ. και τα στηθαία του καταστρώματος περιορίζουν το οδόστρωμα στα 6,30 μ. Το 

πλάτος του διαζώματος του τόξου είναι 0,60 μ. Η κορωνίδα έχει κατασκευαστεί από 
                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 158-161. 



 440 

λαξευτή λιθοδομή. Τα πέτρινα στηθαία, όσα έχουν απομείνει από τις προσκρούσεις 

οχημάτων που ξεφορτώνουν σκουπίδια, έχουν ύψος 0,50 μ. και το πάχος της 

λιθοδομής είναι 0,35 μ. 

 

 
Εικ. 12.12.2  Το δεξί βάθρο καλυμμένο με σκουπίδια. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Το διάζωμα του τόξου και τα βάθρα, η κορωνίδα και τα στηθαία, κα-

τασκευάστηκαν από λαξευτή λιθοδομή, ενώ τα τύμπανα, από λιθοδομή μωσαϊκού 

τύπου. Οι αρμοί των λαξευτών λιθοδομών είναι λεπτότατοι και μόλις διακρίνονται οι, 

επίσης, λεπτοί αρμοί των τυμπάνων που είναι αρμολογημένοι με κονίαμα. 

 

 

Στατική κατάσταση 

Η υπόψη γέφυρα χρησιμοποιείται και σήμερα χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερα 

στατικά προβλήματα. 
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Εικ. 12.12.3  Λεπτομέρεια εφαρμογής του τόξου επί του ακρόβαθρου. Διακρίνονται οι 

λαξευτές λιθοδομές του διαζώματος του τόξου, του ακρόβαθρου και του 
διαζώματος του ακροβάθρου. Οι αρμοί των λαξευτών λιθοδομών μόλις 
που διακρίνονται. Τα τύμπανα με τη μωσαικού τύπου λιθοδομή τους είναι 
ελαφρώς αρμολογημένα. 
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Εικ. 12.12.4  Το αριστερό βάθρο και ο περυγότοιχος για στήριξη. 

 
 

Προτάσεις 
Το πρώτο που προτείνεται είναι η απομάκρυνση των σκουπιδιών και η 

συντήρηση των πέτρινων στηθαίων. Πολλές από τις πέτρες των στηθαίων βρίσκονται 

πεσμένες στην κοίτη του χειμάρρου από προσκρούσεις οχημάτων που ξεφορτώνουν 

σκουπίδια, ενώ υπάρχει δυνατότητα επανατοποθέτησής τους. 

 

 

Ιστορικό 
Πληροφόρηση για το έτος κατασκευής της γέφυρας δεν υπάρχει, σύμφωνα όμως 

με την τεχνοτροπία της, μπορεί το έτος κατασκευής της να αναζητηθεί περί τις 

τελευταίες δεκαετίες του 19ου  με αρχές του 20ου  αιώνα. 
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Εικ. 12.12.5  Σκαρίφημα της γέφυρας στο Πλατανόρεμα Αγιάς.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 161). 
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12.13.  Η γέφυρα της Αγιάς (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 34 + 900 της επαρχιακής οδού Λάρισας - Αγιάς 

στο κέντρο της πόλης και εξυπηρετεί τις κυκλοφοριακές της ανάγκες. 

Γεφυρώνει το χείμαρρο της Αγιάς, του οποίου η ευρεία κοίτη έχει πλάτος 25 μ. 

στη θέση της γεφύρωσης. 

 

 
Εικ. 12.13.1  Η κατάντι άποψη της γέφυρας της Αγιάς. 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Η γέφυρα αποτελείται από δύο ανοίγματα καταβιβασμένων τόξων. Τα ελεύθερα 

ανοίγματα έχουν μήκη 9,35 και 9,45 με καταβιβασμό τόξου 0,21. Το μέγιστο ύψος 

των τόξων από τον πυθμένα της κοίτης είναι 4,10μ., ενώ τα βέλη τους είναι 1,95 μ. 

αφού τα βάθρα τους έχουν ύψος 2,15 μ. Το πλέον αξιόλογο στοιχείο της γέφυρας 

είναι το μεσόβαθρο με τον ημικυκλικό πρόβολο. Το πλάτος του φορέα είναι 5,05 μ. 

Τα στηθαία της γέφυρας είναι μεταλλικά ύψους 0,85 μ.. 
                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 162-166. 
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Στον κατακόρυφο άξονα του προβόλου υψώνεται στύλος 0,85 × 0,90 × 0,30 που 

εκτός από την ασφαλέστερη στήριξη των στηθαίων συμβάλλει αποφασιστικά στο 

αισθητικό αποτέλεσμα. Το πάχος των διαζωμάτων των τόξων είναι 0,65 μ. 

Το πλάτος του φορέα είναι 5,05 μ. Τα στηθαία της γέφυρας είναι μεταλλικά, 

ύψους 0,85 μ. Στον άξονα του προβόλου υψώνεται στύλος 0,85 × 0,90 × 0,30 μ., ο 

οποίος εκτός από την ασφαλέστερη στήριξη των στηθαίων συμβάλλει αποφασιστικά 

στο αισθητικό αποτέλεσμα. Το πάχος των διαζωμάτων των τόξων είναι 0,65 μ. 

 

 
Εικ. 12.13.2  Το αριστερό τόξο της γέφυρας. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Το μεσόβαθρο κατασκευάστηκε από λαξευτή (πελεκητή) λιθοδομή με 

ορθογωνικής μορφής πέτρες. Ιδιαίτερη επιμέλεια έχει δοθεί στην κατασκευή του 

προβόλου, όπου οι πέτρες έχουν άριστο βαθμό επεξεργασίας, καμπυλούμενες κατα 

μήκος, ώστε ο τέλειος σύνδεσμός τους να δημιουργεί επιφάνεια κυλινδρική. 

Τα τύμπανα κατασκευάστηκαν από λιθοδομή τύπου μωσαϊκού, καθώς και οι 

πτερυγότοιχοι των ακροβάθρων. 

Τα διαζώματα των τόξων κατασκευάστηκαν από λαξευτή λιθοδομή. Οι αρμοί του 

προβόλου, με την αρχιτεκτονική προεξοχή, των διαζωμάτων της κορωνίδας, είναι 
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λεπτότατοι, χωρίς αρμολόγημα με κονίαμα. Αντίθετα, οι αρμοί των τυμπάνων, των 

πέτρινων στηθαίων και των πτερυγοτοίχων, έχουν κανονικό πάχος και είναι 

αρμολογημένοι με κονίαμα. 

Το πέτρωμα των λαξευτών λίθων είναι ομογενές, λευκού και λευκoγκρί 

χρώματος, ενώ των τυμπάνων, των πτερυγοτοίχων και των βάθρων φαιόλευκου 

χρώματος, επειδή οι λίθοι είναι λιγότερο επεξεργασμένοι. 

 

 
Εικ. 12.13.3  Διακρίνεται η λιθοδομή του ακρόβαθρου και η διαπλάτυνση της γέφυρας 

με ακρόβαθρο από σκυρόδεμα. 
 

 

Στατική κατάσταση 
Δεν παρατητήθηκαν σημαντικά στατικά προβλήματα στη γέφυρα που εξυπηρετεί 

τις κυκλοφοριακές ανάγκες της πόλης, παρά μόνον οριζόντια μετατόπιση του 

ημικυκλικού προβόλου, χωρίς να παρατηρείται αντίστοιχη μετατόπιση στο 

μεσόβαθρο. 

 
 
Προτάσεις 

Η μόνη πρόταση που είναι εφικτή είναι ο καταβιβασμός των σωληνώσεων και 

καλωδίων μέσα στην κοίτη του χειμάρρου, αφού ήδη η γέφυρα έχει διαπλατυνθεί με 
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κατασκευή από σκυρόδεμα. 

 

 
Εικ. 12.13.4  Λεπτομέρεια του μεσόβαθρου-προβόλου (μεταρινίου). Είναι ορατή η 

οριζόντια μετατόπιση του ημικυκλικού προβόλου. Είναι τέλειος ο 
σύνδεσμος των λαξευτών πετρών του προβόλου με την αρχιτεκτονική 
προεξοχή, της κορωνίδας και των διαζωμάτων των τόξων. Διακρίνεται η 
λιθοδομή του τυμπάνου από λιθοδομή μορφής μωσαικού. 

 

 

Ιστορικό 
Ο τύπος του καταβιβασμένου θόλου μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γέφυρα 

κτίστηκε στο τέλος του 19ου   αιώνα ή στην πρώτη δεκαετία του αιώνα μας. 
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Εικ. 12.13.5  Σκαρίφημα της γέφυρας της Αγιάς.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 166). 
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12.14. Το γεφύρι του Αλαμάνου (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λάρισας - Αγιοκάμπου. 

Γεφυρώνει χείμαρρο, που θα μπορούσε να ειπωθεί πλατανόρρεμα, αφού οι όχθες 

του είναι πνιγμένες στα πλατάνια. Η βαθιά κοίτη του χειμάρρου είναι περίπου 25 μ. 

 

 
Εικ. 12.14.1  Η κατάντι άποψη της γέφυρας του Αλαμάνου όπου διακρίνονται οι 

ελκυστήρες του φορέα της γέφυρας. 
 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι είναι μονότοξο, ελευθέρου ανοίγματος 17,20 μ., το κλειδί του πλήρως 

ημικυκλικού τόξου του απέχει από την κοίτη 8,00 μ., γεγονός που επιβεβαιώνει την 

αρχική μας εκτίμηση ότι η κοίτη, στη θέση γεφύρωσης, ήταν επιχωμένη 0,60 μ. 

Το διάζωμα του τόξου είναι ισοπαχές, 0,65 μ. Το πλάτος του φορέα είναι 2,50 μ. 

και το πλάτος του καταστρώματος 2,00 μ. Το ύψος των στηθαίων του 

καταστρώματος ήταν 0,60 μ. και το πάχος τους 0,30 μ. 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 167-173. 
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Υλικά κατασκευής 
Το διάζωμα του τόξου καθώς και οι αρκάδες είναι κατασκευασμένα από ξεστή 

ορθογωνική λιθοδομή. Τα τύμπανα έχουν κτιστεί από αργολιθοδομή. Οι λιθοδομές 

του τόξου, των αρκάδων και των τυμπάνων του γεφυριού προέρχονται από 

ασβεστολιθικά πετρώματα της περιοχής. Το πάχος των αρμών είναι μικρό, ειδικά δε 

στο διάζωμα του τόξου. Το διάζωμα του τόξου είναι ισοπαχές, πάχους 0,65 μ. Το 

πλάτος του φορέα είναι 2,60 μ. και το πλάτος του καταστρώματος είναι 2,00 μ. Το 

ύψος των στηθαίων του καταστρώματος (αρκάδων) ήταν 0,60 μ. και το πάχος τους 

0,30 μ. 

 

 
Εικ. 12.14.2  Οι αρκάδες  (όρθιες πέτρες των προστατευτικών στηθαίων) έχουν πέσει 

και οι λίγες πέτρες που έχουν απομείνει δύσκολα διακρίνονται πίσω από 
τα χορτάρια του καταστρώματος του γεφυριού. 

 

 

Στατική κατάσταση 
Ο φορέας του γεφυριού βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. 

 

 

Προτάσεις 
Εάν στην περιοχή της γέφυρας δεν έχει γίνει αναδασμός, τότε η οδός 
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προσπέλασης της δεξιάς όχθης έχει καταπατηθεί από παρακείμενο ιδιοκτήτη. 

Επομένως για την ακώλυτη πρόσβαση στη γέφυρα απαιτείται η αποβολή του 

καταπατητή. 

Επίσης κρίνεται απαραίτητη η κοπή των χόρτων από το κατάστρωμα του 

γεφυριού και το αρμολόγημα του καλντεριμωτού καταστρώματος, καθώς και η 

συμπλήρωση των αρκάδων που έχουν αποκολληθεί. 

 

 
Εικ. 12.14.3  Λεπτομέρεια του εσωρράχιου του γεφυριού. 
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Ιστορικό 
Το γεφύρι του Αλαμάνου οφείλει μάλλον την ονομασία του στο χορηγό του. Εάν 

χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο την ύπαρξη εγκαρσίων ελκυστήρων στο τόξο του 

γεφυριού, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το γεφύρι του Αλαμάνου χτίστηκε στα 

τέλη του 18ου αιώνα, δεδομένου ότι τα ηπειρώτικα γεφύρια με ελκυστήρες στα τόξα 

τους είναι έργα του δευτέρου ημίσεως του 18ου  αιώνα και μεταγενέστερα. 
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Εικ. 12.14.4  Σκαρίφημα της γέφυρας του Αλαμάνου.   

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 173). 
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12.15. Η γέφυρα στο Ρακοπόταμο (1)  
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στην είσοδο του Ρακοπόταμου, περίπου στο 12ο χιλιόμετρο της 

επαρχιακής οδού Αγιοκάμπου - Πολυδενδρίου, 300 μ. περίπου ανάντι της εκβολής 

του χειμάρρου στη θάλασσα. Η νεώτερη από οπλισμένο σκυρόδεμα γέφυρα, έχει 

πλησιάσει ασφυκτικά το παλιό γεφύρι, στα δύο μέτρα. 

 

 
Εικ. 12.15.1  Η ανάντι άποψη της γέφυρας. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 174 ) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το ελεύθερο άνοιγμα των 20 μ. του μονότοξου γεφυριού, έχει μορφή 

καταβιβασμένου παραβολικού τόξου, με καταβιβασμό 0,25 μ. 

Το μέγιστο ύψος του τόξου (απόσταση κλειδιού - επιφάνειας νερού) είναι 7 μ., το 

πλάτος του φορέα του είναι 3 μ. και τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας έχουν 

τοποθετηθεί μεταγενέστερα. 

Το πάχος των διαζωμάτων του τόξου, μεταβάλλεται από 1,00 μ. στη θέση του 
                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 174-179. 
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κλειδιού, σε 1,85 μ. στις θέσεις των γενέσεων, γεγονός που αποτελεί το 

χαρακτηριστικότερο στοιχείο της γέφυρας. 

Το ανάντι στηθαίο της γέφυρας, αντικαταστάθηκε μεταγενέστερα, από μεταλλικό. 

 

 
Εικ. 12.15.2  Λέπτομέρεια της θεμελίωσης του γεφυριού. Διακρίνεται ο συμπαγής 

βράχος θεμελίωσης. Μόνο ένα βραχώδες έδαφος μπορούσε να 
παραλάβει τις σημαντικές οριζόντιες ωθήσεις του καταβιβασμένου 
τόξου. 

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 175 ) 
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Τα υλικά κατασκευής 
Το διάζωμα του τόξου και η κορωνίδα κατασκευάστηκαν από λαξευτή λιθοδομή 

με μηδενικό σχεδόν πάχος αρμού. 

Αντίθετα τα τύμπανα κατασκευάστηκαν από ορθόγωνη ξεστή λιθοδομη με 

κανονικό πάχος αρμών. Τα πετρώματα των λιθοδομών είναι ασβεστολιθικά. 

 

 

Στατική κατάσταση 
Ο φορέας και γενικά η γέφυρα βρίσκονται σε άριστη στατική κατάσταση. 

 

 
Εικ. 12.15.3  Λέπτομέρεια του κλειδιού και της κορωνίδας. Το κλειδί προβάλλει 

ανάγλυφα στην επιφάνεια του διαζώματος. 
 

 

Προτάσεις 
Προτείνεται, εκτός από την αντικατάσταση του μεταλλικού στηθαίου με πέτρινο, η 

κατασκευή ράμπας στο ανάντι πρανές του δρόμου, ώστε να είναι επισκέψιμη η 

γέφυρα με τοποθέτηση σχετικής πινακίδας πληροφόρησης. 
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Ιστορικό 
Από τη μορφή του τόξου, κατατάσσουμε χρονικά την κατασκευή της περί τα τέλη 

του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. 
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Εικ. 12.15.4  Σκαρίφημα της γέφυρας του Ρακοπόταμου.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 179). 
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12.16. Το γεφύρι της Παπαρίζαινας στο Κόκκινο Νερό (1) 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται 500 μέτρα περίπου ανάντι των πηγών του Κόκκινου Νερού. Αποτελεί 

σπάνια περίπτωση που γεφύρι «χάθηκε μέσα στο πράσινο», αφού δεν υπάρχει 

πλέον δρόμος για να το επισκεφθείς παρά μόνο ανεβαίνοντας την κοίτη του 

χειμάρρου. 

Το γεφύρι συνέδεε παλιά την Καρίτσα με το Κόκκινο Nερό. 

 

 
Εικ. 12.16.1  Το γεφύρι της Παπαρίζαινας με το τέλειο ημικυκλικό τόξο  

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 181 ) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το γεφύρι αποτελείται από ένα ημικυκλικό τόξο ελευθέρου ανοίγματος 13,90 

μέτρων, βέλους 6,95 μ. και ύψους κλειδιού από την κοίτη 9,75 μ. Το πλάτος του 

φορέα είναι 2,80 μ. Το πάχος του διαζώματος του τόξου 0,55 μ. Δεν υπάρχουν 

πέτρινα στηθαία. 

                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 181-185. 
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Υλικά κατασκευής 
Το διάζωμα του τόξου του είναι κατασκευασμένο από λαξευτή λιθοδομή σε 

αντίθεση με τα τύμπανα, που είναι κατασκευασμένα από αργολιθοδομή με 

σχιστόλιθους της περιοχής, που δημιουργούν εντύπωση ότι πρόκειται περί 

ξερολιθιάς. 

Τα βάθρα είναι κατασκευασμένα από αργολιθοδομή. Το πάχος των αρμών του 

τόξου και κυρίως του διαζώματoς λεπτότατο που μόλις διακρίνεται. Στα τύμπανα του 

γεφυριού είναι ενσωματωμένα κομμάτια λίθων αρχαϊκής προέλευσης. 

 

 
Εικ. 12.16.2  Το αριστερό του βάθρο έχει ολισθήσει με συνέπεια το γεφύρι να απειλείται 

άμεσα με κατάρρευση.  
( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 

Αθήνα 1995, σελ. 182 ) 
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Στατική κατάσταση 
Ενώ γενικά το γεφύρι (τόξο - τύμπανα) βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, 

τμήμα βράχου πάνω στο οποίο ήταν θεμελιωμένο το αριστερό βάθρο, έχει 

υποχωρήσει με αποτέλεσμα να απειλείται με κατάρρευση το γεφύρι. 

 

 
Εικ. 12.16.3  Λεπτομέρεια του διαζώματος του τόξου.  

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 183 ) 

 

 

 

Προτάσεις 
Απαιτείται άμεση αποκατάσταση της θεμελίωσης του αριστερού βάθρου, για 

αποφυγή κατάρρευσης του γεφυριού. Μετά την αποκατάσταση ή ενδεχομένως και 

για την αποκατάσταση, απαιτείται κατασκευή προσβάσεων στο γεφύρι, ώστε να γίνει 

εmσκέψιμο από το κοινό, δεδομένου ότι εκτός από δείγμα της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς, θα αποτελεί και αξιοθέατο της περιοχής Κόκκινου Νερού. 

 

 

Ιστορικό 
Στο κατάντι δεξιό τύμπανο του γεφυριού είναι ενσωματωμένη η κτητορική πλάκα 

της Παπαρίζαινας : 



 466 

 

ΑΨΙΘ . 

+ ΕΤΟΥΤΟ ΤΟ ΓΕΟΦΗΡΗ 

ΤΟ ΥΚΟΔΟΜΗΣΕΝ Η ΠΑΠΑΡΙ ΖΙΝΑ ΔΗΑ ΨΗΧΙΚΗΝ ΣΩΤΙΡΗΑΝ 

ΕΤΟΣ 1719 

 

Η πλάκα είναι πλέον δυσδιάκριτη αφού κάποιοι θέλησαν να την αποσπάσουν, με 

αποτέλεσμα να μην διακρίνονται τα γράμματα παρά μόνον ο σταυρός.  
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Εικ. 12.16.4  Σκαρίφημα της γέφυρας στο Κόκκινο Νερό.  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 185). 
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12.17.   Γκρεμισμένη Γέφυρα Λάρισας (1) 
 
 
Θέση 

Μαζί με τον ποταμό Πηνειό και την εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου, η γέφυρα της 

Λάρισας αποτελούσε το σύμβολο της πόλης. 

Βρισκόταν στη θέση της σημερινής γέφυρας της παλιάς κοίτης του ποταμού 

Πηνειού. 

Η παλιά εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου, αποτελούσε μαζί με τη γέφυρα, το 

«χριστιανικό δίδυμο» της πόλης – βυζαντινή γέφυρα – ορθόδοξη εκκλησία. 

Το γεφύρι της Λάρισας, φέρεται ότι κατασκευάστηκε από τον ίδιο 

πρωτομάστορα, με το γεφύρι της Αλαμάνας στον ποταμό Σπερχειό και το γεφύρι του 

Ενιπέα κοντά στα Φάρσαλα. 

 

 
Εικ. 12.17.1  Η μεσοπολεμική καρτ-ποστάλ έκδοσης Κουρτίδη, στην οποία φαίνονται 

οκτώ τόξα και ισάριθμα ανακουφιστικά ανιοίγματα πάνω από τους 
τριγωνικούς προβόλους των βάθρων.  

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 76 ) 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Όλοι σχεδόν οι περιηγητές και ταξιδιώτες που πέρασαν από την πόλη της 

Λάρισας καθώς και χαράκτες που απεικόνισαν τη γέφυρα, ανέφεραν διαφορετικό 
                                                
(1) Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 76-85. 
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αριθμό τόξων, που κυμαίνονταν από 9 μέχρι και 24, ίσως επειδή μπέρδευαν τα 

κυρίως ανοίγματα πού ήταν 9 με τα ανακουφιστικά ανοίγματα (ψευτοκαμάρες) που 

υπήρχαν πάνω από τους προβόλου ς των μεσοβάθρων. 

Το συνολικό μήκος της γέφυρας ήταν 120 μ. περίπου. 

Κατά το Ληκ, το πλάτος του καταστρώματος ήταν τόσο, ώστε να μπορούν να 

διασταυρωθούν πάνω του δύο άμαξες, δηλαδή γύρω στα 4,5 μ. Επίσης ο ίδιος 

ανέφερε ότι το μεγαλύτερο άνοιγμα της γέφυρας είχε μήκος 35 πόδια, δηλαδή 

περίπου 10,50 μ. 

Τα στηθαία της γέφυρας αρχικά ήταν πέτρινα, τα οποία αντικαταστάθηκαν το 

1886, μετά την προσάρτηση της Λάρισας στην Ελλάδα (από στρατιωτική μονάδα του 

μηχανικού), ύστερα από διαπλάτυνση της γέφυρας με προσθήκη πεζοδρομίων. 

Χαρακτηριστικά ήταν τα ανοίγματα της γέφυρας με την oξυγώvια θλάση του 

τόξου στη θέση της κλειδός (κλειδιού), αποκαλούμενο και οξυκόρυφο κλείδωμα του 

τόξου (περσική ψαλίς). 

Τα 8 μεσόβαθρα της γέφυρας, ανάντι και κατάντι, προστατεύονταν από 

τριγωνικούς προβόλους, κλιμακωτής μορφής, μέχρι του ύψους της ποδιάς των 

ανακουφιστικών ανοιγμάτων, που είχαν επίσης οξύκόρυφο κλείδωμα του τόξου τους 

 

 
Εικ. 12.17.2  Καρτ-ποστάλ έκδοσης Στ. Στουρνάρα γύρω στα 1910. Είναι μια από τις 

λίγες υπάρχουσες φωτογραφίες που διακρίνονται και τα εννιά ανοίγματα 
της γέφυρας.   

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 76 ) 
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Τα υλικά κατασκευής 
Οι πέτρες κατασκευής των διαζωμάτων των τόξων και των τυμπάνων, ήταν 

μεγάλου μεγέθους, ορθογωνισμένες, πλήρως επεξεργασμένες, όπως και οι πέτρες 

κατασκευής των προβόλων. 

Τα αρχικά πέτρινα στηθαία ήταν κατασκευασμένα από μονοκόματες μεγάλες 

πέτρες. 

Το κονίαμα (κουρασάνι) ήταν λευκού χρώματος και δεν είχε υποστεί χρωματικές 

αλλοιώσεις από τις πλημμύρες του ποταμού, τη σκόνη και την υγρασία. 

Οι αρμοί των λιθοδομών είχαν σχετικά μεγάλο πάχος. 

 

 
Εικ. 12.17.3  Από τις πρώτες φωτογραφίες της Λάρισας από τον κων/πολίτη 

φωτογράφο Δημήτριο Μιχαηλίδη το 1884. Φαίνεται το τέταρτο, άνω 
δεξιά, άνοιγμα σχετικά μεγαλύτερο από τα’ άλλα που πρέπει να ήταν 
γύρω στα 10 μ. Τα πέτρινα στηθαία της γέφυρας αντικαταστάθηκαν 
αργότερα με μεταλλικά.  

( Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, 
Αθήνα 1995, σελ. 78 ) 

 

 

Ιστορικό 
Η γέφυρα, αναφέρει η παράδοση, χτίστηκε από βυζαντινό τεχνικό, ταυτόχρονα 

με τις γέφυρες του Ενιπέα Φαρσάλων και της Αλαμάνας του Σπερχειού, πριν από τον 

13ο  αιώνα. 

Πραγματικά, υπήρχαν ομοιότητες μεταξύ των γεφυριών Λάρισας και Αλαμάνας 
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στη μορφή των τόξων, των προβόλων, της κορωνίδας και των αρμών. Με τη γέφυρα 

του Ενιπέα δεν είναι δυνατό να γίνει σύγκριση, δεδομένου ότι η σημερινή τοξωτή 

γέφυρα είναι μεταγενέστερη (χτίστηκε στα τέλη του 18ου  με αρχές του 19ου  αιώνα). 

Η γέφυρα ανακαινίστηκε επί Χασάν Μπέη. 

Μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, το 1886, διαπλατύνθηκε, με 

προσθήκη πεζοδρομίου και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων, από ελληνικό τάγμα 

μηχανικού. 

Τμήμα της γέφυρας ανατινάχτηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1941, από 

βρετανούς, κατά την υποχώρησή τους. 

Η καταστροφή όμως της γέφυρας, ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του 1944, από 

τους Γερμανούς, κατά τη δική τους υποχώρηση. 

 

 

 
Εικ. 12.17.4  Η τωρινή γέφυρα της Λάρισας από σκυρόδεμα που αντικατέστησε την 

παλιά γέφυρα. Είναι κατασκευασμένη στο ίδιο σημείο. 
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13.  ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 

 

Η περιγραφή των πέτρινων γεφυριών του Νομού Μαγνησίας θα την χωρίσουμε 

σε κατηγορίες περιοχών : 

13.1. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ 
13.2. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΩΣΙΑΣ 
13.3. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ 
13.4. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗ ΝΗΛΕΙΑ 
13.5. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΥ ΑΦΕΤΕΣ 
13.6. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 
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13.1. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ 
 
 
13.1.1. Το γεφύρι της «Γελαδίστρας» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται σε ρεματιά κοντά στην περιοχή «Γελαδίστρα» προς την Απάνω 

Κερασιά του Πηλίου (1). 

 

 
Εικ. 13.1.1.1  Το γεφύρι της «Γελαδίστρας» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 34). 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Πρόκειται για μεγάλο μονότοξο γεφύρι που είχε άμοιγμα τόξου 5,95 μ. και ύψος 

κλειδιού 5,80 μ. (2). 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 34. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 33. 



 476 

Στατική κατάσταση 
Διατηρούνται οι δύο βάσεις του, αρκετά πληγωμένες από ρωγμές. Είναι 

καταδικασμένο να καταρρεύσει τελείως (1). 

 

 
Εικ. 13.1.1.2  Το γεφύρι της «Γελαδίστρας» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 35). 

 

 
Ιστορικό 

Χτίστηκε από Ηπειρώτες μαστόρους  σε άγνωστη χρονολογία (1).  

Tο γεφύρι γκρεμίστηκε το 1983 από κάποιον κτηνοτρόφο, που είχε το μαντρί του 

στην τοποθεσία «Γελαδίστρα», που είναι πολύ κοντά στο γεφύρι. Το περιστατικό 

αναφέρεται ως εξής : από το γεφύρι είχαν αρχίσει από χρόνια και φεύγανε πέτρες 

από την επάνω μεριά του τόξου, με αποτέλεσμα να χαλάσει κατόπιν και το καλντερίμι 

που υπήρχε στο διάδρομό του. Σιγά – σιγά λεπτύνθηκε το πάχος του τόξου, σε 

σημείο που το κουρασάνι που υπήρχε ανάμεσα από τιςπέτρες παρασύρθηκε από τις 

διαβρώσεις. Έτσι οι πέτρες είχαν απογυμνωθεί σε πολλά σημεία πάνω στο τόξο. Ο 

κτηνοτρόφος, που ανέφερα πιο πάνω, περνούσε καθημερινά πάνωαπό το γεφύρι με 

τα φορτωμένα μουλάρια του, αλλά και με τα πρόβατά του ή τα γίδια του. Κάποια 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 31. 
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 40. 
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μέρα όμως προβληματίστηκε με τη συνεχιζόμενη λέπτυνση του τόξου του γεφυριού 

και φοβήθηκε ότι κάποτε δεν θα άντεχε στο βάρος των φορτωμένων του μουλαριών, 

και θα γκρεμιζόταν μαζί με τα μουλάρια του, ίσως κι αυτός ο ίδιος. Έτσι, λοιπόν, πήρε 

αμέσως την απόφαση, και με τον κασμά του γκρέμισε το τόξο του γεφυριού, ώστε να 

μην ξαναπεράσει από 'κει (1).  

 

 

 

 
Εικ. 13.1.1.3  Σκαρίφημα του γεφύριου της «Γελαδίστρας» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 33). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

34,35. 
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 479 

13.1.2. Το γεφύρι της «Κάτω Κερασιάς» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στο «Κερασιώτικο» ρέμα από την Λεστιάνη για την Κάτω Κερασιά 

ανάμεσα στα τελευταία σπίτια του χωριού και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου (1). 

 

 
Εικ. 13.1.2.1  Το γεφύρι της «Κάτω Κερασιάς» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 37). 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για δίτοξο γεφύρι με άνοιγμα του μεγάλου τόξου 8,20 μ. και ύψος 

κλειδιού 6,25 μ.  και άνοιγμα του μικρού τόξου 3,00 μ. και ύψος κλειδιού 2,90 μ. Στο 

στεφάνι, κι από τις δύο καμάρες, περνάνε σίδερα από την μια επιφάνεια στην άλλη. 

Κι έτσι δένουν πιο γερά το γεφύρι . Ο διάδρομος του έχει καλντερίμι και στα πλάγια 

υπάρχουν χτιστά συνεχή παραπέτα χωρίς αρκάδες (2). 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

36,38. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

36,38. 



 480 

 

Στατική κατάσταση 
Διατηρείται σε πολλή καλή κατάσταση. Οι τρείς βάσεις του είναι 

καλοθεμελιωμένες πάνω σε συμπαγή βραχώδες έδαφος. Η μεσαία βάση από την 

ανατολική μεριά, από κει που έρχεται το νερό, είναι σφηνοειδής στο σχήμα, για να 

κόβει τη μεγάλη ορμή του νερού (1). 

 

 
Εικ. 13.1.2.2  Το γεφύρι της «Κάτω Κερασιάς» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 38). 

 

 

Ιστορικό 
Το χτίσιμο του τελείωσε στις 4 Απριλίου του 1886. Αυτό βεβαιώνει μια πλάκα 

από μάρμαρο, που είναι εντοιχισμένη στη δυτική όψη, πλάι από τη μεγάλη καμάρα, 

και πάνω της είναι χαραγμένη η χρονολογία αυτή (2). 

Οι μαστόροι που αναλάβανε το έργο ήταν Πυρσογιαννίτες ή Ζουπανιώτες (3).  

Από εδώ περνούσε η μεγάλη στράτα, που ξεκινούσε από το Κεραμίδι και 

συνέχιζε Κανάλια – Κερασία – Λουζινίκου - Βόλος. Εκτός όμως από αυτή την 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 38. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 37. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 38. 
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διαδρομή, περνούσαν κι άλλες, για άλλα χωριά. Από ‘δω περνούσαν οι Κερασιώτες 

και πήγαιναν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και στο νεκροταφείο (1).  

 

 

 

 
Εικ. 13.1.2.3  Σκαρίφημα του γεφύριου της «Κάτω Κερασιάς» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 38. 
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13.1.3. Το γεφύρι του «Λουζινίκου» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στη ρεματιά της «Καλιακούδας» λίγο πιο κάτω από τον οικισμό του 

Λουζινίκου (1). 

 

 
Εικ. 13.1.3.1  Το γεφύρι του «Λουζινίκου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 39). 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μεγάλο μονότοξο γεφύρι που είχε άνοιγμα τόξου 10,00 μ. και ύψος 

κλειδιού 5,60 μ. γεφύρι που παρατηρούμε τα παραπέτα να είναι συνεχή χωρίς 

αρκάδες (2). 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 40. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

39,40. 
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Στατική κατάσταση 
Διατηρείται σε πολλή καλή κατάσταση (3).  

Η μόνη παρέμβαση που έκανε η κοινότητα Μακρινίτσης ήταν να ξαναχτίσουν τα 

παραπέτα που είχαν γκρεμιστεί το 1958. Η διαφορά του χτισίματος φαίνεται από τις 

μακρόστενες πέτρες που σχηματίζουν το στεφάνι της καμάρας και είναι πολύ 

μεγάλες και πελεκημένες (1). 

 

 
Εικ. 13.1.3.2  Το γεφύρι του «Λουζινίκου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 40). 

 

 

                                            
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 40. 
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 41. 



 485 

 
Εικ. 13.1.3.3  Το γεφύρι του «Λουζινίκου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 41). 

 
 
Ιστορικό 

 Στο «κλειδί» της βορινής μεριάς του, από ’κει που κατεβαίνει η ρεματιά, είναι 

χαραγμένη η χρονολογία κατασκευής του. Έτσι, με σιγουριά πληροφορούμαστε ότι 

χτίστηκε το 1896 από Ηπειρώτες μαστόρους και, πιθανόν, το ξεκίνημα του χτισίματος 

να άρχισε ένα χρόνο πιο πριν (1).  

Το όνομά του το έχει πάρει από τον οικισμό του Λουζίνικου. Από το γεφύρι αυτό 

περνούσε η μεγάλη στράτα Κεραμίδι - Κανάλια - Κερασιά - Λουζίνικο - Βόλος. Μια 

διαδρομή, που και σήμερα διατηρείται στο μεγαλύτερό της τμήμα, άλλοτε μονοπάτι 

και άλλοτε καλντερίμι (2).  

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 40. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 41. 
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Εικ. 13.1.3.4  Σκαρίφημα του γεφύριου του «Λουζινίκου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 41). 
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13.1.4. Το γεφύρι του «Αλεβίζου» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στο κατέβασμα της  ρεματιάς της «Καλιακούδας» μετά τον οικισμό του 

Λουζινίκου (1). 

 

 
Εικ. 13.1.4.1  Το γεφύρι του «Αλεβήζου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 42). 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μικρό μονότοξο γεφύρι που είχε άμοιγμα τόξου 9,20 μ. και ύψος 

κλειδιού 2,25 μ. που έχει μόνο η μια σειρά από τις μακρόστενες πέτρες, που 

σχηματίζουν το στεφάνι της καμάρας (2). 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 41. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 42. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε μια κατάσταση λίγο πριν γκρεμιστεί. Οι βάσεις του είναι 

καλοθεμελιωμένες πάνω σε συμπαγές βραχώδες έδαφος (3).  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Όσες πέτρες υπάρχουν ακόμη, είναι καλοπελεκημένες, γκρίζες μαρμαρόπετρες, 

χτισμένες με μαστοριά (1). 

 

 
Εικ. 13.1.4.2  Το γεφύρι του «Αλεβήζου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 43). 

 

 

Ιστορικό 
Δεν γνωρίζουμε επομένως την ακριβή χρονολογία που χτίστηκε, ούτε και τους 

μαστόρους. Το πιθανότερο είναι να το έχτισαν οι Πυρσογιαννίτες ή Ζουπανιώτες. Το 

όνομά του το πήρε από κάποιον Αλεβήζο, ο οποίος παλιά είχε μεγάλο κτήμα σε 

τούτη την περιοχή (2). 

                                            
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 42. 
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 42. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 43. 
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Από ’δω περνούσε η διαδρομή που πήγαινε από το Φυτόκο στη Λέστιανη, 

ανέβαινε μετά στο μοναστήρι της Σουρβιάς, κι ύστερα τραβούσε για το Πουρί - 

Ζαγορά και Μουτζέλες (3). 

 

 

 
Εικ. 13.1.4.3  Σκαρίφημα του γεφύριου του «Αλεβήζου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 44. 
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13.1.5. Το γεφύρι του «Λεστιάνης» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στο ανέβασμα της  ρεματιάς της «Καλιακούδας» μετά το γεφύρι του 

«Αλεβήζου» (1). 

 

 
Εικ. 13.1.5.1  Το γεφύρι του «Λεστιάνης» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 45).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μεγάλο τρίτοξο γεφύρι. Η μεσιανή καμάρα, που δεσπόζει στον όλο 

όγκο, πατάει ανάλαφρα, αλλά σταθερά, στα δυο μεσόβαθρα, ρίχνει απαλά το βάρος 

στις δυο μικρότερες καμάρες που είναι δεξιόζερβα, και σβήνει τελικά στις όχθες και 

γίνεται ένα μ' αυτές (2). 

 

 

Στατική κατάσταση 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 44. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 44. 
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Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Τα μεσόβαθρα και οι ακριανές του βάσεις 

είναι ριζωμένα πάνω σε βραχώδες, σταθερό, έδαφος. Το ένα μεσόβαθρο, το βορινό, 

από την επάνω μεριά που έρχεται το νερό, είναι σφηνοειδές στο σχήμα, για να κόβει 

την ορμή του νερού (1).  

Ο διάδρομός του έχει καλντερίμι, που διατηρείται σε καλή κατάσταση, και 

διαγράφει μια ελαφρά κυρτή πορεία, ακολουθώντας έτσι την όλη γραμμή του 

γεφυριoύ. Τα παραπέτα του είχαν γκρεμιστεί, κάποια φορά που κατέβαζε πολύ νερό 

το ρέμα, και τώρα τα έχουν ξαναχτίσει. Διακρίνεται όμως εύκολα η διαφορά στο 

χτίσιμο. Την ίδια εκείνη χρονιά έπαθε ζημιές και η νότια βάση, ψηλά προς το τόξο, και 

την έχουν επισκευάσει. Και σε τούτο το μέρος διακρίνεται η διαφορά του χτισίματος 

και το είδος της πέτρας (2). 

 

 
Εικ. 13.1.5.2  Το γεφύρι του «Λεστιάνης» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 47).  

 
 
Υλικά κατασκευής 

Οι πέτρες, που σχηματίζουν το στεφάνι από τις καμάρες, είναι μακρόστενες, με 

στενούς αρμούς ανάμεσά τους, λες και δεν έχουν βάλει κoυρασάνι οι μαστόροι. Οι 

πέτρες, που είναι χαμηλά στις βάσεις, είναι πιο μεγάλες και σκληρότερες (3). 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 44. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 45. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

44,45. 
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Ιστορικό 
Δεν γνωρίζουμε επομένως την ακριβή χρονολογία που χτίστηκε αλλά 

συμπεραίνουμε από την βρύση που είναι κοντά στην εκκλησία της Παναγίας της 

Λέστιανης που χτίστηκε στις 11 Αυγούστου 1888, όπως γράφει η πλάκα που είναι 

εντοιχισμένη πάνω της, ότι τότε περίπου χτίστηκε και το γεφύρι. Δεν μπορούμε όμως 

να καθορίσουμε με περισσότερη ακρίβεια και σιγουριά τη χρονολογία του χτισίματός 

του. Όσον αφορά για το όνομά του, της «Λέστιανης», το πήρε από την γύρω 

περιοχή. Εδώ γύρω υπάρχουν καμιά δεκαριά καλύβια και μια εκκλησία, της 

Παναγίας. Οι κάτοικοι κατάγονταν από τη Μακρινίτσα, όπου και είχαν τη μόνιμη 

κατοικία τους. Εδώ έρχονταν για να κάνουν κάρβουνα, κρασί, τσίπουρα και να 

καλλιεργήσουν τα αμπέλια, που είχε πάρα πολλά τότε η περιοχή αυτή. Ο οικισμός, 

λοιπόν, αυτός ήταν, και παραμένει να είναι, της Μακρινίτσας. Επειδή η μεγάλη 

ρεματιά της «Καλιακούδας» κατέβαζε τότε πολύ νερό, ιδίως το χειμώνα, οι κάτοικοι 

δεν μπορούσαν να μεταφέρουν όλα αυτά τα γεννήματά τους για να τα πουλήσουν. 

Έτσι, από νωρίς αναγκάστηκαν να χτίσουν ετούτο το γεφύρι, στο οποίο έδωσαν και 

το όνομα του οικισμού. Το πιο πιθανό δε είναι ότι τα χρήματα τα διέθεσε η κοινότητα 

της Μακρινίτσας για να κατασκευαστεί, διότι οι κάτοικοι ήταν  φτωχoί κτηνοτρόφοι, 

γεωργοί, καρβουνιαραίοι - και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αναλάβουν τη 

έξοδα κατασκευής του, τα οποία θα ήταν πάρα πολλά. Από το γεφύρι αυτό περνούσε 

η διαδρομή που ξεκινούσε από τη Μακρινίτσα και πήγαινε για Κερασιά και Κανάλια. 

Είναι διαδρομή που και σήμερα ακόμη διατηρείται και περπατείται από μερικούς (1). 

 

 

 
Εικ. 13.1.5.3  Σκαρίφημα του γεφύριου της  «Λεστιάνης» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 44). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 47. 
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13.1.6. Το γεφύρι του «Καρυάς» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στο ανέβασμα της  ρεματιάς της «Καλιακούδας» μετά το γεφύρι του 

«Λεστιάνης» (1). 

 

 
Εικ. 13.1.6.1  Το γεφύρι του «Καρυάς»  

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 48).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι, με μια μικρή ψευτοκαμάρα στη βορινή του βάση,   

με άνοιγμα τόξου 9,90 μ. και ύψος κλειδιού 5,00 μ. και είναι από τα μεγαλύτερα 

γεφύρια του Πηλίου. Βρίσκεται στο μεγαλύτερο υψόμετρο από όλα τ' άλλα, και είναι 

σχετικά νεότερο στα χρόνια, παρόλο που δείχνει πολύ παλιό. Στην ανατολική του 

όψη, εκεί ψηλά στο κλειδί, υπάρχει μαρμάρινη πλάκα βιδωμένη, και έχει χαραγμένα 

αρκετά στοιχεία (2). 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 48. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 48. 
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Στατική κατάσταση 
Το καλντερίμι που υπάρχει ακόμη στο διάδρομό του, έχει πάθει αρκετές φθορές, 

καθώς και τα παραπέτα του, τα οποία αρχίζουν και γκρεμίζονται. Το υπόλοιπο, 

όμως, οι βάσεις και το τόξο του, είναι σε πολλή καλή κατάσταση. Οι βάσεις του 

πατάνε γερά πάνω σε συμπαγές βραχώδες έδαφος (1).  

 

 
Εικ. 13.1.6.2  Το γεφύρι του «Καρυάς»  

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 50).  

 
 

Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένο με σχιστόλιθο (2). 

 

 

Ιστορικό 
Από το μέρος αυτό, που είναι τώρα το γεφύρι της «Καρυάς», περνούσαν οι 

άνθρωποι και πήγαιναν στα χωράφια τους. Περνούσε, όμως, και η διαδρομή που 

πήγαινε στο Πουρί Μουτζέλες - μοναστήρι Σουρβιάς και Ζαγορά ακόμη. Το μέρος 

ήταν δύσκολο και επικίνδυνο, ιδίως το χειμώνα που κατέβαζε πολύ νερό το ρέμα. 
                                            
(1)  Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

48,49. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ.49. 
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Παλιότερα, λένε πως πνίγηκαν και ζώα και άνθρωποι. Έτσι αποφάσισαν κι έχτισαν 

το γεφύρι αυτό, για να σωθεί ο κόσμος. Η κοινότητα, όμως, δεν είχε λεφτά για να 

αναλάβει τη δαπάνη του έργου, ήταν φτωχή. Βρέθηκε τότε η Ελένη Τσιακμάκη, χήρα 

του Κώστα Τσιακμάκη, και προσεφέρθηκε να πληρώσει αυτή τα λεφτά, όσα κι αν 

ήταν. Ήταν πολύ πλούσιος ο Κώστας Τσιακμάκης, κι έκανε πολλά καλά στο χωριό. 

Πεθαίνοντας, άφησε αρκετή περιουσία στη γυναίκα του, η οποία συνέχισε κι αυτή την 

τακτική του άντρα της. Έτσι, λοιπόν, τον Αύγουστο του 1931 χτίστηκε το γεφύρι της 

«Καρυάς» με δαπάνη της Ελένης Τσιακμάκη. Το έχτισαν ντόπιοι μαστόροι, 

Μακρινιτσίώτες... 

Το όνομά του το πήρε από την περιοχή που είναι γύρω, γιατί παλιότερα υπήρχαν 

πολλές καρυδιές εκεί (3). 

 

 

 
Εικ. 13.1.6.3 Σκαρίφημα του γεφύριου της «Καρυάς»  

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 49. 



 498 
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13.1.7. Το παλιοκαμάρα του «Φυτόκου» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στη ρεματιά μεταξύ της εκκλησίας της Παναγιάς και του οικισμού 

Φύτοκουματιάς της «Καλιακούδας» μετά το γεφύρι του «Λεστιάνης» . Μέσα στη 

ρεματιά που είναι κοντά στην εκκλησία της Παναγίας, από παλιά ακόμη, υπήρχε 

πηγή που έβγαζε καλό νερό. Θέλησαν, λοιπόν, οι κάτοικοι να μεταφέρουν με αυλάκι 

το νερό της πηγής μέσα στον οικισμό. Για να περάσει, όμως, το αυλάκι από μια άλλη 

ρεματιά, που παρεμβάλλονταν ανάμεσα, αναγκάστηκαν κι έχτισαν την 

«παλιοκαμάρα» (1). 

 

 
Εικ. 13.1.7.1  Η παλιοκαμάρα του  «Φύτοκου»  

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 51).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για δίτοξη παλιοκαμάρα με ανοίγματα τόξων 3,70μ. και 3,70μ. και τα 

για τα δύο ενώ ύψος κλειδιού στο αριστερό τόξο είναι 3,70μ. ενώ το ύψος κλειδιού 

στο δεξιό τόξο είναι 2,60μ.  
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 51. 
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Στατική κατάσταση 
Η «παλιοκαμάρα» του Φυτόκου διατηρείται σήμερα σε καλή, σχετικά, κατάσταση. 

Οι δυο ακριανές βάσεις της και το μεσόβαθρο, πατάνε γερά σε συμπαγές βραχώδες 

έδαφος.Τα δυο της τόξα διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Μόνον λίγες πέτρες έχουν 

ξεκοπεί και γκρεμίστηκαν, στη δυτική μεριά του διαδρόμου της. Από το αυλάκι, όμως, 

που περνούσε από το διάδρομό της, δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό υπόλειμμα. Ένα 

μικρό τμήμα από το αυλάκι διατηρείται ανάμεσα από την «παλιοκαμάρα» και την 

πηγή που παίρνανε το νερό (1). 

 

 
Εικ. 13.1.7.2  Η παλιοκαμάρα του  «Φυτόκου»  

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 52).  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένη με σχιστόλιθο (2). 

 

 

Ιστορικό 
Εικάζεται ότι χτίστηκε πριν το 1880 από Ζουπανιώτες ή Πυρσογιαννίτες 

μαστόρους (3). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 52. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 52. 
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Εικ. 13.1.7.3 Σκαρίφημα της παλιοκαμάρας του  «Φυτόκου»  

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 50).  

 

                                                                                                                             
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 52. 
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13.2. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ «ΠΑΤΩΣΙΑΣ» 
 

 

Το ρέμα της «Πατωσιάς» είναι αυτό που ξεκινάει βορειοδυτικά του Προφήτη 

Ηλία, ψηλότερα από τη Μακρινίτσα, περνάει δυτικά από τη Μακρινίτσα και 

Κουκουράβα, τις οποίες χωρίζει από το «Σαρακηνό», και αμέσως κάτω από την 

Κουκουράβα ενώνεται με το «Μέγα» ρέμα. Είναι μικρό σε έκταση, και πολύ λίγες 

φορές κατεβάζει σήμερα νερό. Σ' αυτό, λοιπόν, το ρέμα υπάρχουν τρία τοξωτά 

γεφύρια. Αρχίζοντας από ψηλά, στο ύψος της Μακρινίτσας, είναι το γεφύρι της 

«Πατωσιάς», πιο κάτω, στο ύψος της Κουκουράβας, είναι η «Παλιοκαμάρα της 

Κουκουράβας» και, χαμηλότερα ακόμη, το γεφύρι της «Κουκουράβας». Παλαιότερα, 

στις όχθες αυτής της ρεματιάς, είχαν πολλά αμπέλια, τα οποία ονόμαζαν 

«Πατωσιές». Από αυτές, λοιπόν, τις πατωσιές, πήρε και το ρέμα το όνομα. 
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13.2.1. Το γεφύρι της «Πατωσιάς» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται σε δέκα λεπτά της ώρας από την πλατεία της Μακρινίτσας, 

ακολουθώντας το καλντερίμι της παλιάς διαδρομής Μακρινίτσα - Φυτόκο, φτάνουμε 

στο γεφύρι της«Πατωσιάς» (1). 

 

 
Εικ. 13.2.1.1  Το γεφύρι της «Πατωσιάς» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 53).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 3,65μ. και ύψος κλειδιού 3,80μ. 

Το καλντερίμι, που υπήρχε πρώτα στο διάδρομό του, έχει χαλάσει και τώρα υπάρχει 

χώμα. Δεν έχει παραπέτα, ούτε μεμονωμένες αρκάδες, και, όπως με πληροφόρησαν, 

ποτέ δεν είχε στηθαία ή αρκάδες. Στη νότια όψη του, από ’κει που φεύγει το νερό και 

                                            
(1)  Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 54. 
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κατηφορίζει, υπάρχει εντοιχισμένη μαρμαρόπετρα, η οποία είναι ακριβώς πάνω από 

το «κλειδί». Σ’ αυτήν είναι σκαλισμένος ένας σταυρός μέσα σ’ έναν κύκλο (2).  

 

 
Εικ. 13.2.1.2  Μαρμαρόπετρα στο γεφύρι της «Πατωσιάς» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 53).  

 
Στατική κατάσταση 

Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Οι βάσεις του είναι γερά θεμελιωμένες πάνω σε 

συμπαγές βραχώδες έδαφος (1). 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένο με καλοδουλεμένες πέτρες, κυρίως από σχιστόλιθο. Έχει, όμως, 

και μερικές λευκοπές μαρμαρόπετρες (2). 

 

 

Ιστορικό 

                                            
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

53,54 
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 53. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 54. 
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Από εντοιχισμένη μαρμαρόπετρα, η οποία είναι ακριβώς πάνω από το «κλειδί». 

Σ’ αυτήν είναι σκαλισμένος ένας σταυρός μέσα σ’ έναν κύκλο. Στα δυο πάνω 

τεταρτημόρια αυτού του κύκλου είναι σκαλισμένοι δύο ρόδακες, και στα δυο κάτω η 

χρονολογία 1875 και δυο ημερομηνίες. Στις δυο άνω γωνίες της μαρμαρόπετρας 

υπάρχουν δυο ανθέμια, και δυο μικρότερα εκατέρωθεν της βάσης του σταυρού. 

Βεβαιωνόμαστε, λοιπόν, ότι ετούτο το γεφύρι χτίστηκε το 1875. Αναλύοντας τις δυο 

ημερομηνίες, θα πρέπει το χτίσιμό του να άρχισε την 1 Μαρτίου και να τελείωσε στις 

4 Μαΐου . Το όνομά του το γεφύρι το πήρε από το ίδιο το ρέμα (3). 

 

 

 

 
Εικ. 13.2.1.3 Σκαρίφημα του γεφυριού της «Πατώσιας» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 54).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 54. 
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13.2.2. Η παλιοκαμάρα της «Κουκουράβας» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται κατηφορίζοντας στο καλντερίμι από Μακρινίτσα για Κουκουράβα, και 

φτάνoντας στα τελευταία σπίτια της Κουκουράβας, το καλντερίμι πλησιάζει πολύ 

κοντά στο ρέμα της «πατωσιάς». Υπάρχει μάλιστα κι ένα πλατάνι σ’ αυτό το μέρος 

και μια βρύση μαζί, κι έτσι, είναι ένας ιδανικός τόπος ξεκούρασης και περισυλλογής. 

Εάν λοιπόν, σταθούμε σε τούτο το μέρος και κοιτάξουμε προς την κοίτη του ρέματος, 

θα δούμε την «παλιοκαμάρα της Κουκουράβας» (1). 

 

 
Εικ. 13.2.2.1  Η παλιοκαμάρα της «Κουκουράβας» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 56).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξη παλιοκαμάρα  με ανοίγμα με ανοίγμα τόξου 7,40μ. και 

ύψος κλειδιού 6,30μ. Στο διάδρομό της δεν υπάρχει πλέον το αυλάκι που μετέφερε, 

άλλοτε, το νερό. Έχει μια σειρά μακρόστενες πέτρες, που σχηματίζουν το στεφάνι της 

                                            
(1)  Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 55. 



 510 

καμάρας. Στα δυο άκρα του διαδρόμου της, κοντά στις δυο όχθες, είναι χτισμένες δυο 

κολόνες, του ίδιου φάρδους περίπου με το διάδρομο, ώστε να μην μπορούν να 

περάσουν άνθρωποι και ζωντανά, για να μην πέσουν (1). 

 

 

 
Εικ. 13.2.2.2  Η παλιοκαμάρα της «Κουκουράβας» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 57).  

 

 

Στατική κατάσταση 

 Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Οι βάσεις του είναι πατάνε γερά πάνω σε 

συμπαγές βραχώδες έδαφος (2). 

 

 

Υλικά κατασκευής 
 Είναι χτισμένη από πέτρες σχιστολιθικές (3). 

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 56. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

55,56. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 555. 
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Ιστορικό 
Εικάζεται ότι χτίστηκε χτίστηκε από εκείνους τους έμπειρους μαστόρους της 

Πυρσόγιαννης ή του Ζουπανιού, κατά τα χρόνια μεταξύ 1880 και 1890. Το όνομά της 

το πήρε από το χωριό της Κουκουράβας, που είναι πολύ κοντά της, και μέρος του 

χωριού ποτίζονταν με το νερό που περνούσε από πάνω της (1). 

 

 

 

 
Εικ. 13.2.2.3 Σκαρίφημα της παλιοκαμάρας της  «Κουκουράβας»  

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 56).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 57. 
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13.2.3. Το γεφύρι της «Κουκουράβας» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται χαμηλά, πιο κάτω από τα τελευταία σπίτια της Κουκουράβας. Σήμερα 

δεν φαίνεται εύκολα το γεφύρι αυτό. Για να το δει κάποιος, πρέπει να ξεφύγει από 

τον δρόμο Κουκουράβα - Βόλος, και να κατεβεί μέσα στη ρεματιά της «πατωσιάς», 

αλλά από τη βορινή μεριά του δρόμου. Αν, λοιπόν, σταθεί και κοιτάξει την καμάρα 

αυτού του γεφυριού, από την κάτω μεριά, τότε θα δει ότι υπάρχουν δυο πέτρινα 

τοξωτά γεφύρια, ενωμένα τελείως μεταξύ τους (1). 

 

 
Εικ. 13.2.3.1  Το γεφύρι της «Κουκουράβας» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 58).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για δύο πέτρινα τοξωτά γεφύρια,  ενωμένα τελείως μεταξύ τους. Το ένα 

έχει φάρδος 2,95 μέτρα, και το άλλο 2,75. Έτσι όπως ενώνονται, όμως, σχηματίζουν 

ένα γεφύρι φάρδους 5,70 μέτρα. Από ότι φαίνεται είναι παλιά και τα δυο. Στη 

συνέχεια, προς τη νότια μεριά, είναι κολλημένο ένα τούνελ από μπετόν, το οποίο 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

57,58. 
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κατευθύνεται προς τη μεριά του «Μέγα ρέματος». Αυτό έγινε για ν’ αποκτήσει 

μεγαλύτερο φάρδος το γεφύρι, ώστε να μπορεί να περνάει από πάνω ο δρόμος 

Μακρινίτσα - Κουκουράβα - Βόλος. Επειδή, όμως, τα γεφύρια ήταν σε χαμηλότερο 

επίπεδο από το δρόμο, έχουν σηκώσει τοιχία δεξιά και αριστερά, έχουν μπαζώσει 

περί τα πέντε μέτρα πάνω από τα γεφύρια, κι έτσι περνάει ο δρόμος χωρίς να 

κοιλιάζει πολύ σ' αυτό το μέρος (1). 

 

 

Στατική κατάσταση 

Διατηρείται σε καλή κατάσταση λόγω της ενίσχυσης με το σκυρόδεμα.(2). 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένη από πέτρες σχιστολιθικές. 

 

 

Ιστορικό 
Εικάζεται ότι χτίστηκε την ίδια εποχή με την «παλιοκαμάρας της Κουκουράβας». 

Όσο για το όνομά του, σε όλους τους γέροντες είναι γνωστό ως γεφύρι της 

«Κουκουράβας», και το πήρε από το ίδιο το χωριό, που εκεί τελειώνουν και τα σπίτια 

του (3). 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

58,59. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

55,56. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 59. 
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Εικ. 13.2.3.2 Σκαρίφημα του γεφυριού της  «Κουκουράβας»  

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 58).  
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13.3. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟ «ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ» 
 

 

Το «Μέγα Ρέμα» είναι μια μεγάλη και απότομη ρεματιά, η οποία ξεκινάει από το 

«τρανό ίσωμα» περίπου, κατεβαίνει ανάμεσα από την Μακρινίτσα και Πορταριά, στη 

συνέχεια ανάμεσα από την Κουκουράβα και τις Σταγιάτες, κατόπιν ανάμεσα Άγιο 

Ονούφριο και Ανακασιά και, τελικά, ανάμεσα Βόλου και Ν. Ιωνίας, σχηματίζοντας τον 

χείμαρρο Κραυσίδωνα. Μέσα στο «Μέγα ρέμα», ιδίως στη διαδρομή του ανάμεσα 

από τα χωριά που ανέφερα, αναπτύχθηκαν τον προηγούμενο αιώνα, αλλά συνέχισαν 

να λειτουργούν και μέχρι τα μισά του παρόντος αιώνος, διάφορες μικρές βιοτεχνίες, 

στις οποίες εύρισκαν δουλειά αρκετοί ντόπιοι κάτοικοι. Πέντε από αυτές τις μικρές 

μονάδες λειτουργούν και σήμερα ακόμη, όπως λειτουργούσαν εκείνα τα παλιά τα 

χρόνια. Αυτές είναι όλες νεροτριβές (ντριστέλες) και ένα ελαιοτριβείο. Όλες αυτές οι 

μικρές βιοτεχνίες αναπτύχθηκαν στα σημεία που υπήρχαν γεφύρια. Έτσι, 

εκμεταλλεύονταν την κινητήρια δύναμη για να λειτουργήσουν, που ήταν το νερό του 

ρέματος, και την εύκολη μεταφορά όλων των αγαθών, που ήταν οι διαδρομές που 

περνούσαν από αυτά τα γεφύρια. 
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13.3.1. Το γκρεμισμένο γεφύρι της «Αγίας Παρασκευής» 
 
 
Θέση 

Λίγο πιο ψηλά από τη Μακρινίτσα υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. 

Τριάντα μέτρα βορειοδυτικά από την εκκλησία κατεβαίνει μια μικρή ρεματιά, που 

καταλήγει τελικά στο «Μέγα ρέμα». Σ' αυτή τη μικρή ρεματιά, πλάι από την εκκλησία, 

υπάρχουν τα υπολείμματα από ένα γεφυράκι. Το γκρεμισμένο γεφύρι της «Αγίας 

Παρασκευής» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.1.1  Το γκρεμισμένο γεφύρι της «Αγίας Παρασκευής». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 60).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ήταν στενό γεφύρι, από ό,τι φαίνεται, 1,20 μέτρα το φάρδος του διαδρόμου του, 

και το άνοιγμα των βάσεών του περίπου 2,80 μέτρα (2). 

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 60. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 60. 
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Στατική κατάσταση 
Πρόκειται για μόνον υπολείμματα από τη μια βάση, που είναι προς τη μεριά της 

εκκλησίας, και σταματάει στο ύψος που αρχίζει να σχηματίζεται η καμάρα. Από την 

άλλη βάση δεν υπάρχει τίποτε. Ένας τοίχος αντιστήριξης μόνο, στον οποίο 

υποσημαίνεται η θέση που υπήρχε και η άλλη βάση (1). 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένο από πέτρες σχιστολιθικές (2). 

 

 

Ιστορικό 
Σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων γερόντων, πρέπει να χτίστηκε λίγο πριν το 1900. 

 Όλοι οι ντόπιοι το ήξεραν με το όνομα γεφύρι της «Αγίας Παρασκευής», και πήρε το 

όνομά του από την εκκλησία (3).  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 60. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 60. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 60. 
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13.3.2. Το γεφύρι της «Κακουνάς» 
 

 

Θέση 
Λίγο πιο πάνω από την πλατεία της «Μπράνης» της Μακρινίτσας, και 

πηγαίνοντας για την συνοικία Κακουνάς, συναντάμε ένα μικρό γεφυράκι, που λέγεται 

της «Κακουνάς». Είναι στην ίδια μικρή ρεματιά που είναι και το γκρεμισμένο γεφύρι 

της Αγίας Παρασκευής, αλλά λίγο πιο χαμηλά από αυτό (1). 

 

 
Εικ. 13.3.2.1  Το γεφύρι της «Κακουνάς». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 61).  

 
 
Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Πρόκειται για μονότοξη γεφύρι με ανοίγμα με ανοίγμα τόξου 3,30μ. και ύψος 

κλειδιού 3,60μ. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση.(2) 

 
 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 61. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 61. 
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Στατική κατάσταση 
Οι δυο βάσεις του είναι γερά θεμελιωμένες πάνω σε συμπαγές βραχώδες 

έδαφος, σε μέρος όπου οι δυο όχθες πλησιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Εκτός του ότι 

οι βραχώδεις όχθες πλησιάζουν αρκετά, σχηματίζουν και από ένα μεγάλο φυσικό 

σκαλοπάτι η κάθε μια. Ακριβώς πάνω σ' αυτά τα φυσικά βράχινα σκαλοπάτια πατάνε 

οι δυο βάσεις.(1) 

 

 
Εικ. 13.3.2.2  Το γεφύρι της «Κακουνάς». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 62).  

 
 
Υλικά κατασκευής 

Είναι χτισμένο από πέτρες σχιστολιθικές που δεν είναι αρκετά πελεκημένες, αλλά 

είναι χτισμένες με αρκετή μαστοριά. (2). 

 

 

Ιστορικό 
Σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων γερόντων, πρέπει να χτίστηκε λίγο πριν το 1910. 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

61,62. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

61,62. 
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Το όνομα το πήρε από τη συνοικία  της Κατούνας.(1) 

 
 
 
 

 
Εικ. 10.4.3.2.3  Το γεφύρι της «Κακουνάς». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 61).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

61,62. 
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13.3.3. Γεφύρι αγνώστου ονόματος 
 

 

Θέση 
Ανάμεσα Μακρινίτσα και Πορταριά, υπάρχει μονοπάτι - καλντερίμι  για 

μουλαρόδρομο. Η διαδρομή αυτή περνούσε από μονότοξο πέτρινο γεφύρι που 

υπήρχε, μέσα στο «Μέγα ρέμα» με άγνωστο όνομα.(1) 

 

 
Εικ. 13.3.3.1  Το γεφύρι αγνώστου ονόματος. 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 63).  

 

 
 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Σήμερα, από το γεφύρι αυτό, υπάρχει ένα τμήμα μόνον της μιας βάσης, αυτής 

που είναι από τη μεριά της Πορταριάς.(2) 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 62. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 63. 
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Στατική κατάσταση 
Είναι κατεστραμμένο. 

 

 

Ιστορικό 
Καταστράφηκε το 1965 – 1966 όταν έπεσε ένα πλατάνι πάνω στο γεφύρι και το 

γκρέμισε. Από τότε, κάθε χειμώνα που κατέβαζε πολύ νερό το ρέμα, όλο και 

παρέσερνε πέτρες. Από ποιούς και πότε χτίστηκε είναι άγνωστο (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

62,63. 
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13.3.4. Το γεφύρι στα «Ταμπάκικα» ή του «Κάππα» 
 
 
Θέση 

Κατηφορίζοντας μέσα στο «Μέγα ρέμα», και φτάνoντας στο ύψος της 

Κουκουράβας, συναντάμε το γεφύρι στα «Ταμπάκικα» ή του «Κάππα» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.4.1  Το γεφύρι του στα «Ταμπάκικα» ή του «Κάππα». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 64).  

 
 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για ένα μέτριο σε μέγεθος γεφύρι με δύο τόξα με ανοίγματα τόξων 

2,20μ. και 2,50 μ. και ύψος κλειδιών  1,60μ. και 2,50μ.(2) 

 

 

Στατική κατάσταση 
Το γεφύρι παραμένει ανέπαφο, παρ’ όλα τα χρόνια που έχουν διαβεί (3). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 63. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

63,64. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 64. 
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Εικ. 13.3.4.3  Το γεφύρι στα «Ταμπάκικα». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 65).  

 
 
Ιστορικό 

Δίπλα από το γεφύρι υπήρχαν πολλές νεροτριβές και βυρσοδεψεία (ταμπάκικα), 

τα οποία τα είχαν κυρίως ντόπιοι κάτοικοι, Μακρινιτσιώτες και Κουκουραβιώτες. Σε 

μεταγενέστερα χρόνια ίδρυσαν μια εταιρεία οι βυρσοδέψες, και πλάι στο γεφύρι 

έχτισαν ένα μικρό οίκημα (μύλο), το οποίο προόριζαν να αλέθει βελανίδι, που θα 

χρησιμοποιούσαν για την κατεργασία των δερμάτων, αλλά και σαν πρέσα, να 

σιδερώνουν τα δέρματα. Όμως, αυτός ο μύλος - βυρσοδεψείο δεν λειτούργησε ποτέ. 

Γκρεμίστηκε και το κτήριο, και σήμερα υπάρχουν τα υπολείμματά του, κι ένα 

σκουριασμένο μηχάνημα μισοδιαλυμένο (πρέσα) (1). 

Ορισμένοι πιθανολογούν ότι το έχτισε ο Τσικρικτσής, ο γνωστός πρωτομάστορας 

- πολεοδόμος της εποχής εκείνης ενώ το πρώτο του όνομα, γεφύρι στα 

«Ταμπάκικα», το πήρε από τα βυρσοδεψεία που υπήρχαν άλλοτε εδώ γύρω και το 

δεύτερο, γεφύρι του «Κάππα», το πήρε από τον Κάππα, που είχε εδώ βυρσοδεψείο 
(2). 

 
 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 65. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 65. 
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Εικ. 13.3.4.4  Το γεφύρι στα «Ταμπάκικα». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 64).  
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13.3.5. Το γεφύρι του «Κουρδιστά» 
 
 
Θέση 

Κατηφορίζοντας κατηφορίζοντας μέσα από το «Μέγα Ρέμα» μετά την 

Κουκουράβα φτάνουμε σ’ ένα από τα μεγαλύτερα γεφύρια του Πηλίου, το γεφύρι του 

«Κουρδίστα» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.5.1  Το γεφύρι του «Κουρδίστα». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 66).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι από τα μεγαλύτερα γεφύρια του Πηλίου με 

άνοιγμα τόξου 14,50μ. και ύψος κλειδιού 5,00μ. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο 

διάδρομός του είναι τσιμενταρισμένος, και έχει συνεχή παραπέτα, όχι, όμως, με 

αρκάδες. (2) 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 65. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 66. 
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Στατική κατάσταση 
Το γεφύρι παραμένει σε καλή κατάσταση. Η δεξιά του βάση, καθώς 

κατεβαίνουμε, είναι θεμελιωμένη πάνω σε συμπαγές βραχώδες έδαφος. Η αριστερή, 

όμως, δεν φαίνεται να πατάει σε βράχο, και την έχουν ενισχύσει με τοιχίο, το οποίο 

ξεκινάει από την κοίτη, ενισχύει την όχθη και τη βάση του γεφυριού, και σβήνει ψηλά 

σε τρία μέτρα ύψος. Έτσι, κόβεται αρκετά η μεγάλη ορμή του νερού, και 

προστατεύεται αυτή η βάση (1). 

 

 
Εικ. 13.3.5.2  Το γεφύρι του «Κουρδίστα». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 67).  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένο με καλοπελεκημένες πέτρες, αγκωνάρια ολόκληρα, ιδίως η μια 

σειρά που σχηματίζει το στεφάνι της καμάρας (2). 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 66. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 67. 
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Ιστορικό 
Πρέπει να χτίστηκε γύρω στα 1900 – 1910 (1).  

Το όνομα του το πήρε ως εξής: Το 1945 και 46, κατά τα δύσκολα εκείνα χρόνια 

του εμφυλίου, έπιασαν κάποιον Κουρδίστα, από τον Αλμυρό η καταγωγή του, και οι 

αντίθετοί του τον γκρέμισαν από το γεφύρι ετούτο και τον σκότωσαν. Από τότε είναι 

γνωστό μ’ αυτό το όνομα (2). 

Λίγο πιο πάνω από το γεφύρι του Κουρδίστα, υπάρχει και μια νεροτριβή, που 

λειτουργεί ακόμη (3).  

 

 

 

 
Εικ. 13.3.5.3  Το γεφύρι του «Κουρδίστα». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 67. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 67. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 67. 
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13.3.6. Το ανώνυμο γεφύρι στον Άγιο Ονούφριο 
 
 
Θέση 

Λίγο πιο κάτω από το γεφύρι του Κουρδίστα, εκεί που ενώνεται το ρέμα των 

Σταγιατών με το «Μέγα ρέμα», υπάρχει ένα άλλο γεφύρι, το γεφύρι στον Άγιο 

Ονούφριο (1). 

 

 
Εικ. 13.3.6.1  Το ανώνυμο γεφύρι στον Άγιο Ονούφριο 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 67).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι σχετικά μικρό με ανοίγμα τόξου 4,00μ. και ύψος 

κλειδιού 4,80μ. Σήμερα περνάει χωματόδρομος από πάνω του (2). 

 

 

Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση (3). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 67. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 67. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 67. 
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Εικ. 13.3.6.2  Το ανώνυμο γεφύρι στον Άγιο Ονούφριο 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 68).  

 
 
Υλικά κατασκευής 

Είναι χτισμένο με καλοπελεκημένες  μαρμαρόπετρες, αγκωνάρια (1). 

 

 

 

 
Εικ. 13.3.6.3  Σκαρίφημα του ανώνυμου γεφυριού στον Άγιο Ονούφριο 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 67).  

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 67. 
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Ιστορικό 
Πρέπει να χτίστηκε το 1930 περίπου, άγνωστο από ποιους μαστόρους. Συνήθως 

το χρησιμοποιούσαν οι Σταγιατιώτες, για να κατεβαίνουν στην Ανακασιά και στο 

Βόλο. Τώρα, όμως, το χρησιμοποιούν και αυτοί που έχουν τις νεροτριβές (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 67. 
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13.3.7. Το γεφύρι του «Ζαφρακόπουλου» ή στις «Αηδονοφωλίες» 
 
 
Θέση 

Στην τοποθεσία «Αηδονοφωλιές», μπαίνοντας στο δήμο Ιωλκού, στρίβει ο 

δρόμος αριστερά και πάει για τον Άγιο Ονούφριο και Κουκουράβα. Σήμερα ο δρόμος 

αυτός, άσφαλτος, περνάει πάνω από τσιμεντένια γέφυρα, για να περάσει τον 

Κραυσίδωνα. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται το γεφύρι του «Ζαφρακόπουλου» ή στις 

«Αηδονοφωλίες» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.7.1  Το γεφύρι του «Ζαφρακόπουλου» ή στις «Αηδονοφωλίες» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 70).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με πλάτος καταστρώματος 2,80 μ., με ανοίγμα 

τόξου 11,30 μ. και ύψος κλειδιού 5,50 μ. Η αριστερή βάση αρχίζει δυο μέτρα 

ψηλότερα από την κοίτη, γιατί η βραχώδης όχθη ορθώνεται απότομα στο σημείο 

ετούτο και κάνει ένα μεγάλο σκαλοπάτι. Η δεξιά του βάση ξεκινάει από το ύψος της 

κοίτης, χαμηλά, και προστατεύεται με τοίχο από την επάνω μεριά, από ’κει που 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 69. 
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κατεβαίνει με ορμή το νερό. Κοιτάζοντάς το από τη νότια μεριά, πάνω στη δεξιά βάση 

υπάρχει μικρή κόγχη, τετράγωνη, όπου φαίνεται υπήρχε άλλοτε εντοιχισμένη πλάκα. 

Σ’ αυτήν, ίσως, να ήταν χαραγμένη κάποια χρονολογία ή να υπήρχε ο προστάτης 

Άγιος του γεφυριού. Αυτή, η υποτιθέμενη πλάκα, δεν υπάρχει σήμερα. Στο στεφάνι 

της καμάρας, σε πολλά σημεία, υπάρχουν παλιές σιδερένιες περασιές (δεσίματα), 

που διαπερνούν όλο το πάχος του γεφυριού και το «δένουν». Η όψη του που βλέπει 

προς το Πήλιο, καλύπτεται σε μεγάλο μέρος από την τσιμεντένια γέφυρα (1). 

 

 

Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση. Είναι θεμελιωμένη πάνω σε συμπαγές 

βραχώδες έδαφος (2). 
 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένο με πέτρες από σχιστόλιθο (3). 

 

 

 

 
Εικ. 13.3.7.2  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Ζαφρακόπουλου» ή στις Αηδονοφωλιές. 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 67).  

 

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

69,70. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 70. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 70. 
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Ιστορικό 
Πρέπει να χτίστηκε γύρω στο 1900 (1). 

Το πρώτο του όνομα το πήρε από την τοποθεσία «Αηδονοφωλιές», γιατί εδώ 

υπήρχαν πάρα πολλά αηδόνια. Το δεύτερο το πήρε από το ελαιοτριβείο του 

Ζαφρακόπουλου, το οποίο είναι τριάντα μέτρα μακρύτερα, και το οποίο λειτουργεί 

εδώ και πολλά χρόνια (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 70. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 70. 
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13.3.8. Το γεφύρι του «Καρακίτσου» 
 
 
Θέση 

Διακόσια μέτρα πιο κάτω από το γεφύρι του Ζαφρακόπουλου υπάρχει το γεφύρι 

του Καρακίτσου στην τοποθεσία «Αηδονοφωλιές» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.8.1  Το γεφύρι του «Καρακίτσου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 71).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 11,20 μ. και ύψος κλειδιού 8,00 

μ. 

 
 
Στατική κατάσταση 

Βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση. Οι βάσεις του γεφυριού πατάνε τέσσερα με 

πέντε μέτρα ψηλότερα από το επίπεδο της κοίτης, εκεί που οι βραχώδεις όχθες 

κάνουν η κάθε μια ένα μεγάλο σκαλοπάτι (2). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 71. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 71. 
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Ιστορικό 
Πρέπει να χτίστηκε επί τουρκοκρατίας (1). 
Πενήντα μέτρα πιο πάνω από το γεφύρι ήταν ο μύλος του Καρακίτσου μεγάλος, 

διώροφος, που και σήμερα ακόμη διατηρείται το κτήριο. Ο μύλος αυτός, όπως και 

όλοι οι άλλοι εκείνα τα χρόνια, είχε σαν κινητήρια δύναμη το νερό, το οποίο έπεφτε σε 

μια μεγάλη ρόδα, με ειδικές λεκάνες στην περιφέρειά του που γέμιζαν με το νερό - 

υπάρχει ακόμη αυτή η μεγάλη ρόδα στο πίσω μέρος του μύλου. Εδώ κουβαλούσαν 

σιτάρια, κριθάρια, καλαμπόκια, από πολλά χωριά και από το Βόλο. Χρόνια και 

χρονάκια υπάρχουν κοντά - κοντά ο μύλος και το γεφύρι. Από το μύλο αυτόν, λοιπόν, 

πήρε και το όνομά του το γεφύρι. Μερικοί το λένε και γεφύρι του «Γηροκομείου», γιατί 

από ’δω περνάνε και πάνε στο γηροκομείο που είναι στην ίδια περιοχή (2).  

 

 

 
Εικ. 13.3.8.2  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Καρακίτσου». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 72).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 73. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 73. 
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13.3.9. Το γεφύρι της «Άλλης Μεριάς» 
 
 
Θέση 

Πηγαίνοντας από το Βόλο για την Άλλη Μεριά, λίγο πριν φτάσουμε στα πρώτα 

σπίτια της, υπάρχει αριστερά μας το γεφύρι της «Άλλης Μεριάς» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.9.1  Το γεφύρι της «Άλλης Μεριάς» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 71).  

 
 
Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 5,00 μ. και ύψος κλειδιού 3,60 

μ. Ο διάδρομός του είναι καλυμμένος με τσιμέντο, και έχει συνεχή παραπέτα (2). 

 
 
Στατική κατάσταση 

Βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση. 

 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 73. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 74. 
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Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένο με ασπρογκρίζες μαρμαρόπετρες, καλοπελεκημένες. Ιδίως αυτές 

που σχηματίζουν το στεφάνι της καμάρας, είναι διαλεγμένες μια - μια και 

γωνιασμένες. Οι άλλες πέτρες, όλες σχεδόν, είναι ακανόνιστου σχήματος (1). 

 

 
Εικ. 13.3.9.2  Το γεφύρι της «Άλλης Μεριάς» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 74).  

 

 

Ιστορικό 
Χτίστηκε  κατά τα χρόνια 1896 – 1898 από Ηπειρώτες μαστόρους. Είναι το μόνο 

τοξωτό γεφύρι της περιοχής, και για το λόγο αυτό λέγεται γεφύρι της Άλλης 

Μεριάς...(1). 
Η ιστορία του γεφυριού είναι η εξής: από το 1896, περίπου, άρχισε η χάραξη 

ενός στενού δρόμου που θα συνέδεε την Πορταριά με το Βόλο. Η δαπάνη του όλου 

έργου θα καλυπτόταν από χρήματα και κληροδοτήματα που είχε αφήσει ο 

ξενητεμένος στην Τάντα της Αιγύπτου, εθνικός ευεργέτης, Πανταζής Βασσάνης, ο 

οποίος πέθανε το 1892. Ο δρόμος, λοιπόν, αυτός έφτανε μέχρι το σημερινό γεφύρι 

και, κατόπιν, με τέσσερα - πέντε καγκιόλα ανηφόριζε στην ανατολική πλαγιά του 
                                            
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

73,74. 
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 73. 
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λόφου της Επισκοπής. Από ’κει και μετά ανηφόριζε προς την Πορταριά, 

αποφεύγοντας να περάσει από κατοικημένες περιοχές, για να μην πάρουν κάποια 

ανάπτυξη αυτές και όχι η Πορταριά. Σκοπός του Βασσάνη ήταν να αναπτυχθεί το 

χωριό του. Έτσι ανέφερε στη διαθήκη του. Λίγο πιο κάτω, λοιπόν, από την Άλλη 

Μεριά, εκεί που είναι το ρεματάκι, αναγκάστηκαν να χτίσουν το γεφύρι, για να 

περάσει ο δρόμος. Το έχτισαν κάπως φαρδύτερο από όλα τα άλλα, για να χωράνε να 

περνάνε άμαξες, τα λεγόμενα μόνιππα (1). 

 

 

 

 
Εικ. 13.3.9.3  Σκαρίφημα του γεφυριού της «Άλλης Μεριάς». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

74,75. 
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13.3.10. Το γεφύρι του «Μίχου» ή «Μιχόπουλου» 
 
 
Θέση 

Πηγαίνοντας για Δράκεια μπαίνοντας μέσα στη Ρεματιά του Βρύχωνα βρίσκεται 

το γεφύρι του «Μίχου» ή «Μιχόπουλου». Το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι του Πηλίου 
(1). 

 

 
Εικ. 13.3.10.1  Το γεφύρι του «Μίχου» ή «Μιχόπουλου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 78).  

 
 
Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 15,40 μ. και ύψος κλειδιού 7,20 

μ. Οι πέτρες που σχηματίζουν το στεφάνι της καμάρας είναι καλοπελεκημένες και 

χτισμένες με μεγάλη μαστοριά. Έχει σιδερένιες περασιές (δεσίματα) στο στεφάνι, που 

περνάνε όλο το πάχος του γεφυριού και το «δένουν». Έχει δε δυο σειρές με 

μακρόστενες πέτρες (δυο στεφάνια), για καλύτερη στερεότητα. Ο διάδρομός του είναι 

καλυμμένος με τσιμέντο, και έχει χαμηλά πέτρινα παραπέτα, τα οποία αρχίζουν και 

γκρεμίζονται σε ορισμένα σημεία (2). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 75. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

75,78,79. 
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Εικ. 13.3.10.2  Το γεφύρι του «Μίχου» ή «Μιχόπουλου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 78).  

 

 

Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η μια βάση του δεν ξεκινάει από το ύψος της 

κοίτης, αλλά ένα μέτρο, περίπου, ψηλότερα, και πατάει γερά σε πετρώδες έδαφος. Η 

άλλη πατάει πιο χαμηλά, σχεδόν από το ύψος της κοίτης, αλλά κι αυτή πατάει σε 

στέρεο έδαφος (1).  
 

 
Υλικά κατασκευής 

Οι περισσότερες πέτρες του είναι από σχιστόλιθο, αλλά έχει και μερικές από 

πωρόλιθο (2). 

 

 

Ιστορικό 
Ακριβώς πλάι του, σχεδόν σφιχτοδεμένο, σ’ ένα αιώνιο αγκάλιασμα, είναι το 

παλιό λιοτρίβι του Μίχου, το οποίο είναι εγκαταλειμμένο και ρημαγμένο. Πάνε 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 79. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 79. 
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περισσότερα από εκατό χρόνια από τότε που έχει χτιστεί. Από τούτο το λιοτρίβι πήρε 

και το όνομα το γεφύρι. Ο Μίχος είχε μια κόρη, την οποία πάντρεψε με κάποιον 

Μιχόπουλο. Όταν, λοιπόν, πέθανε ο Μίχος, το λιοτρίβι το κληρονόμησε ο 

Μιχόπουλος. Έτσι το γεφύρι πήρε και δεύτερο όνομα, από τον κληρονόμο του 

λιοτριβιού (1). 

Πρώτα χτίστηκε το γεφύρι, και μετά από λίγα χρόνια ο Μίχος έχτισε το λιοτρίβι 

του, εκμεταλλευόμενος το νερό του Βρύχωνα σαν κινητήρια δύναμη, και τη διαδρομή 

που περνούσε από το γεφύρι (2). 

Χτίστηκε  κατά τα χρόνια 1880 – 1890 από Ηπειρώτες μαστόρους (3). 

 

 

 
Εικ. 13.3.10.3  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Μίχου» ή «Μιχόπουλου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 75).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 79. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 79. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 79. 
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13.3.11. Η παλιοκαμάρα του «Μίχου» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται στο καλντερίμι που πήγαινει Αγριά για Δράκεια δίπλα από το λιοτρίβι 

του «Μίχου» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.11.1  Η παλιοκαμάρα του «Μίχου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 79).  

 

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξη παλιοκαμάρα με ανοίγμα τόξου 3,60 μ. και ύψος κλειδιού 

2,70 μ.(2) 

 

 

Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 79. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 79. 
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Εικ. 13.3.11.2  Η παλιοκαμάρα του «Μίχου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 79).  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένη με πέτρες από σχιστόλιθο, εκτός από αυτές που σχηματίζουν το 

στεφάνι, οι οποίες είναι από πωρόλιθο (1). 

 

 

 
Εικ. 13.3.11.3  Σκαρίφημα της παλιοκαμάρας του «Μίχου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 79).  

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 79. 
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Ιστορικό 
Χτίστηκε περίπου το 1890, την ίδια εποχή με το λιοτρίβι ακριβώς πλάι του (1). 

Χρησιμοποιήθηκε για να φέρνει το νερό από το ρέμα και να γυρίζει τη μεγάλη 

ρόδα του λιοτριβίου (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 79. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 79. 
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13.3.12. Το γεφύρι του «Κανταρτζή» 
 

 

Θέση 
Βαδίζοντας στον κύριο δρόμο, Κάτω Λεχώνια - Άγιος Λαυρέντιος, και φτάνoντας 

μέσα στη ρεματιά του Βρύχωνα, περνάμε πάνω από το γεφύρι του «Κανταρτζή» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.12.1  Το γεφύρι του «Κανταρτζή» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 81).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για δίτοξη γέφυρα με ανοίγματα τόξων 11,30 μ. και 4,90 μ. και ύψος 

κλειδιών 6,20 μ. και 3,85 μ. αντίστοιχα . Όταν χάραξαν τον κύριο δρόμο, έριξαν 

μπετά, ενίσχυσαν το παλιό γεφύρι, έβγαλαν προβόλους στα πλάγια, και το 

φάρδυναν, για να χωράει να περνάει αυτοκίνητο. (2). 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 81. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 81. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση αφού χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα από 

αυτοκίνητα. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Από το γεφύρι φαίνονται καλά οι πέτρες του μικρού τόξου, ενώ του μεγάλου είναι 

καλυμμένες με μπετόν. Όσες πέτρες, όμως, διακρίνονται, δείχνουν καλοπελεκημένες 

μαρμαρόπετρες, και χτισμένες με πολλή μαστοριά (1). 

 

 

Ιστορικό 
Χτίστηκε από μαρτυρίες περίπου το 1880 (2). 

Ακριβώς πλάι από το γεφύρι έχτισε ο Κανταρτζής το λιοτρίβι του, το οποίο ήταν 

ταυτόχρονα και μύλος, που άλεθε σιτάρι και κριθάρι. Από ’κείνο το λιοτρίβι βγήκε και 

το όνομα του γεφυριού ως το γεφύρι του Κανταρτζή. Σήμερα το λιοτρίβι - μύλος είναι 

ερειπωμένο, η σκεπή του γκρεμισμένη και τα πορτοπαράθυρα ξεχάσκωτα (3). 

Άλλοτε το γεφύρι ήταν λίγα μέτρα πιο πάνω από το μέρος ετούτο, και ήταν 

ξύλινο. Κάποια χρονιά, όμως, κατέβασε πολύ νερό το ρέμα και το παρέσυρε. Έτσι, 

αναγκάστηκαν κι έχτισαν πέτρινο, στο μέρος που βρίσκεται τώρα το γεφύρι. Ήταν 

στενότερο πρώτα, περίπου τρία μέτρα, ίσα να περνάει το καλντερίμι, και ήταν με δύο 

τόξα (4). 

 

 
Εικ. 13.3.12.2  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Κανταρτζή» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 81).  

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 82. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 82. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 82. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 81. 
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13.3.13. Η παλιοκαμάρα του «Χατζήνη» 
 

 

Θέση 
Λίγο παραέξω από τον Άγιο Λαυρέντιο, ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο που 

πάει για τη Δράκεια, εκεί που βάδιζε πρώτα το καλντερίμι της διαδρομής αυτής, θα 

συναντήσουμε την παλιοκαμάρα του «Χατζήνη». Βρίσκεται λίγα μέτρα πιο πάνω από 

το παλιό καλντερίμι, κάτω ακριβώς από την πλατεία του Χατζήνη (1). 

 

 
Εικ. 13.3.13.1  Η παλιοκαμάρα του «Χατζήνη» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 83).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξη παλιοκαμάρα με ανοίγμα τόξου 4,40 μ. και ύψος κλειδιού 

2,50 μ. (2) 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 82. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 79. 
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Εικ. 13.3.13.2  Η παλιοκαμάρα του «Χατζήνη» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 83).  

 
 
Στατική κατάσταση 

Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένη από σχιστολιθικές πέτρες (1). 

 

 

Ιστορικό 
Χτίστηκε από μαρτυρίες γύρω στα 1880 από Ζουπανιώτες μαστόρους που 

έχτισαν και το γεφύρι του Κανταρτζή (2). 

Το όνομα της το πήρε από την πλατεία του Χατζήνη που βρίσκεται ακριβώς από 

πάνω (3).  

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 83. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 83. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

82,83. 
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Εικ. 13.3.13.3  Σκαρίφημα της παλιοκαμάρας του «Χατζήνη» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 82).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 562 
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13.3.14. Το γεφύρι του «Σκαρπέτη» 
 
 
Θέση 

Αν κατηφορίσουμε από το καλντερίμι που πάει από τον Άγιο Λαυρέντιο προς την 

Αγριά, εκεί που τελειώνουν τα σπίτια του χωριού, συναντάμε το γεφύρι του 

«Σκαρπέτη» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.14.1  Το γεφύρι του «Σκαρπέτη» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 84).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 2,50 μ. και ύψος κλειδιού 3,20 

μ. Το καλντερίμι που περνάει από πάνω του σε καλή κατάσταση. Στα πλάγια του 

διαδρόμου του υπάρχουν συνεχή παραπέτα, τα οποία, φαίνεται, ότι τα έχτισαν σε 

μεταγενέστερα χρόνια (2). 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 84. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 84. 
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Εικ. 13.3.14.2  Το γεφύρι του «Σκαρπέτη» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 84).  

 

 

Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι καλοχτισμένο, με καλοπελεκημένες λευκωπές μαρμαρόπετρες (1). 

 

 

Ιστορικό 
Χτίστηκε από μαρτυρίες γύρω στα 1880 από Ζουπανιώτες μαστόρους (2). 

 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 84. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 84. 
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Εικ. 13.3.14.3  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Σκαρπέτη» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 84).  
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13.3.15. Το γεφύρι του «Σκαρπέτη» 
 
 
Θέση 

Ανηφορίζοντας από τα Άνω Λεχώνια για Παλιόκαστρο, έχουμε δεξιά μας τη 

Ρεματιά της «Κουφάλας» την οποία αν ανηφορίσουμε υπάρχει το γεφύρι του 

«Παλιόκαστρου» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.15.1  Το γεφύρι του «Παλαιόκαστρου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 85).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 10,60 μ. και ύψος κλειδιού 5,60 

μ. 

 

Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο διάδρομός του διαγράφει ελαφρά κυρτή πορεία, 

και έχει καλντερίμι που διατηρείται σε πολλή καλή κατάσταση. Τα παραπέτα του είναι 

συνεχή, αλλά έχουν αρχίσει να γκρεμίζονται. Οι βάσεις του αρχίζουν από χαμηλά, 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 85. 
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σχεδόν μέσα από την κοίτη . Έχει σιδερένιες περασιές που το δένουν γερά. (1). 

 

 
Εικ. 13.3.15.2  Το γεφύρι του «Παλαιόκαστρου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 86).  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Χτισμένο με καλοσκαλισμένες πέτρες από πωρόλιθο, και κάπου - κάπου υπάρχει 

και καμιά από σχιστόλιθο ή μαρμαρόπετρα. (2). 

 

 

Ιστορικό 
Από μαρτυρίες χτίστηκε πριν 150 χρόνια από Ζουπανιώτες μαστόρους (3). 

Από πάνω του περνούσε άλλοτε η διαδρομή (καλντερίμι) Παλιόκαστρο - Άγιος 

Βλάσιος (4). 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 85. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 85. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 87. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 87. 
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Εικ. 13.3.15.3  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Παλαιόκαστρου» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 86).  
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13.3.16. Το γεφύρι των «Άνω Λεχωνιών» 
 
 
Θέση 

Από την ανατολική μεριά των Άνω Λεχωνίων κατηφορίζει το ρέμα της Κουφάλας. 

Λίγο πιο πάνω από το γεφύρι που περνάει η σιδηροδρομική γραμμή, στην τοποθεσία 

«Γελαδόβραχος», υπάρχει ένα γεφύρι, το γεφύρι των «Άνω Λεχωνιών» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.16.1  Το γεφύρι των «Άνω Λεχωνιών». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 88).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για ένα μονότοξο, μέτριο σε μέγεθος γεφύρι με ανοίγμα τόξου 8,10 μ. 

και ύψος κλειδιού 5,60 μ. Στα παραπέτα του διαδρόμου υπάρχουν οι μακρόστενες, 

μεμονωμένες, αρκάδες, σε απόσταση 0,80 έως 1 μέτρο μακριά η μια από την άλλη. 

Ανάμεσα από αυτές τις αρκάδες υπάρχουν άλλες πέτρες, οι οποίες σχηματίζουν 

χαμηλά συνεχή παραπέτα, από τα οποία εξέχουν αρκετά οι αρκάδες (2). 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 87. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 87. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Οι δυο βάσεις του είναι θεμελιωμένες σε 

συμπαγές βραχώδες έδαφος, κι αρχίζουν κανα δύο μέτρα ψηλότερα από το επίπεδο 

της κοίτης. Στο διάδρομό του διατηρείται ακόμη το καλντερίμι. (1). 

 

 
Εικ. 13.3.16.2  Το γεφύρι των «Άνω Λεχωνιών». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 89).  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Οι περισσότερες πέτρες που σχηματίζουν το στεφάνι της καμάρας είναι από 

πωρόλιθο. Ανάμεσά τους υπάρχουν και μερικές μαρμαρόπετρες. Όλες αυτές είναι 

πελεκημένες και χτισμένες με μαστοριά. Οι υπόλοιπες πέτρες του γεφυριού δείχνουν 

να είναι ποταμόπετρες, σε διάφορα μεγέθη, και ανάμεσά τους είναι και μερικές 

μεγάλες σαν ογκόλιθοι, ιδίως ψηλά στα παραπέτα. (2) 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 87. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 85. 
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Ιστορικό 
Από μαρτυρίες χτίστηκε πριν 150 χρόνια από Ζουπανιώτες μαστόρους όπως και 

το γεφύρι του Παλαιοκάστρου (1). 

Από ’δω περνούσε η διαδρομή Λεχώνια – Μαλάκι (2). 

Κάποιο ιδιαίτερο όνομα δεν έχει αυτό το γεφύρι. Όλοι το ονομάζουν των Άνω 

Λεχωνίων, γιατί δεν υπάρχει άλλο στην περιοχή, εκτός από εκείνο της 

σιδηροδρομικής γραμμής (3). 

 

 

 

 
Εικ. 13.3.16.3  Σκαρίφημα του γεφυριού των «Άνω Λεχωνιών». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 86).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 88. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 88. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

88,89. 
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13.3.17. Το γεφύρι «Μουρτάκη» 
 
 
Θέση 

Κατηφορίζοντας από το καλντερίμι της διαδρομής Άγιος Βλάσιος - Πλατανίδια, 

φτάνουμε στη σιδηροδρομική γραμμή Βόλου - Μηλεών. Η περιοχή εδώ λέγεται 

«Πετράλωνα». Εδώ βρίσκεται το γεφύρι «Μουρτάκη» (1). 

 

 
Εικ. 13.3.17.1  Το γεφύρι «Μουρτάκη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 90).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για ένα μονότοξο,μέτριο σε μέγεθος γεφύρι με ανοίγμα τόξου 4,70 μ. 

και ύψος κλειδιού 4,00 μ. Έχει συνεχή και ψηλά παραπέτα, για λόγους ασφάλειας. 

Στο διάδρομό του υπάρχει το καλντερίμι, το οποίο όμως διακόπτεταί αμέσως μετά το 

γεφύρι (2). 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 89. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 89. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση (1). 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Οι πέτρες του είναι ερυθρωπές. Αυτές δε που σχηματίζουν το στεφάνι της 

καμάρας είναι και πελεκημένες καλά. Οι άλλες είναι ανώμαλες και χτισμένες 

ανισοδομικά. Τα παραπέτα σαν επιστέγασμα έχουν καλοπελεκημένες 

μαρμαρόπετρες, ομοιόμορφες, χτισμένες σε μια σειρά. (2) 

 

 

Ιστορικό 
Χτίστηκε μεταξύ 1903 και 1904 και οι μαστόροι ήταν αυτοί που έχτισαν και τα 

άλλα γεφύρια της σιδηροδρομικής γραμμής, κάτω από την επίβλεψη του μηχανικού 

Εβαρίστο Ντε Κίρικο (3). 

Το όνομά του, από ότι με πληροφόρησαν ντόπιοι, το πήρε από κάποιον παλιό 

μεγαλοκτηματία της περιοχής, ο οποίος λεγόταν Μουρτάκης (4). 

Δημιουργήθηκε για να είναι μια ανισόπεδη διάβαση ώστε να περνάει η διαδρομή 

πάνω από τις γραμμές (5). 

 

 

 
Εικ. 13.3.17.2  Σκαρίφημα του γεφυριού «Μουρτάκη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 89).  

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 89. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

89,90. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 90. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 90. 
(5) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 90. 
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13.4. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΙ – ΓΙΩΡΓΗ ΝΗΛΕΙΑΣ 
 

 

Στην ευρύτερη περιοχή του Αί - Γιώργη Νηλείας, συμπεριλαμβανομένης και της 

Άνω Γατζέας, υπάρχουν αρκετά τοξωτά γεφύρια. Καναδυό από αυτά είναι μεγάλα και 

αξιόλογα. Υπάρχουν, όμως και άλλα, τα οποία είναι πολύ μικρά.  
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13.4.1. Το γεφύρι του «Αί-Θανάση» 
 

 

Θέση 
Μέσα από τον Αί - Γιώργη Νηλείας κατεβαίνουν δυο μικρά ρέματα. Το ένα, που 

είναι δυτικότερα, είναι το ρέμα του Αί - Θανάση, και έχει πάρει το όνομά του από την 

εκκλησία που βρίσκεται πλάι στο ρέμα. Στην τοποθεσία που είναι η εκκλησία, 

υπάρχει ένα γεφύρι που λέγεται το γεφύρι του «Αί - Θανάση» (1). 

 

 
Εικ. 13.4.1.1  Το γεφύρι του  «Αί-Θανάση». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 91).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι μέτριο σε μέγεθος με ανοίγμα τόξου 6,00μ. και 

ύψος κλειδιού 4,15μ. Τα παραπέτα πρέπει να ήταν αρχικά με μεμονωμένες αρκάδες, 

και σε μεταγενέστερα χρόνια έκλεισαν τα μεσοδιαστήματα με άλλες πέτρες, και 

δημιούργησαν έτσι, τα συνεχή σημερινά παραπέτα. Οι αρκάδες υφίστανται, αλλά 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 90. 
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ξεχωρίζει το διαφορετικό είδος χτισίματος που υπάρχει μεταξύ τους, και του 

υπολοίπου γεφυριού. Ο διάδρομος έχει καλντερίμι που διατηρείται σε καλή 

κατάσταση. (1) 

 

 

Στατική κατάσταση 
Στη μια βάση του, τη βορειοδυτική, παρουσιάζει ένα αρκετά μεγάλο ρήγμα, και 

έχει σχεδόν ξεκοπεί η καμάρα από τη βάση αυτή. Το έδαφος, που είναι θεμελιωμένες 

οι βάσεις του δεν είναι βραχώδες. Τα παραπέτα του είναι συνεχή, αλλά έχουν αρχίσει 

να ξεκόβονται οι πέτρες τους, και σιγά - σιγά θα γκρεμιστούν (2). 

 

 
Εικ. 13.4.1.2  Το γεφύρι του «Αί-Θανάση». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 92).  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Το στεφάνι της καμάρας αποτελείται από μια σειρά μακρόστενες πέτρες από 

σχιστόλιθο, οι οποίες είναι πελεκημένες. Το υπόλοιπο χτίσιμο είναι με πέτρες 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

90,91. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 90. 



 581 

ανάμικτες, σχιστολιθικές - μαρμαρόπετρες, οι οποίες δεν φαίνεται να είναι 

πελεκημένες (1). 

 

 

Ιστορικό 
Από μαρτυρίες πρέπει να χτίστηκε πριν από το 1900, το πιθανότερο από 

Πυρσογιαννίτες ή Ζουπανιώτες μαστόρους (2). 

Το όνομά του το πήρε από την εκκλησία που είναι σαράντα μέτρα 

νοτιοανατολικότερα (3). 

 

 
 

 
Εικ. 13.4.1.3  Το γεφύρι του «Αι-Θανάση». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 91).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 90. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 91. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 91. 
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13.4.2. Ένα ανώνυμο γεφύρι που γκρεμίζεται 
 

 

Θέση 
Στην ίδια ρεματιά, του Αί - Θανάση, εκεί που περνάει ο άσφαλτος μέσα από το 

χωριό, υπάρχει από την κάτω μεριά ένα γεφύρι (1). 

 

 
Εικ. 13.4.2.1  Το ανώνυμο γεφύρι στον  Αί-Γιώργη. 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 93).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι μέτριο σε μέγεθος με ανοίγμα τόξου 4,20 μ. και 

ύψος κλειδιού 3,60 μ. (2). 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 92. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 92. 
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Στατική κατάσταση 
Βαριά πληγωμένο στην καμάρα του, προς την ανατολική βάση, αλλά και μεγάλα 

ρήγματα στη δυτική του βάση. (1). 

 

 
Εικ. 13.4.2.2  Το ανώνυμο γεφύρι στον  Αί-Γιώργη. 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 93).  

 

 

Ιστορικό 
Από μαρτυρίες πρέπει να χτίστηκε πριν από το 1900, το πιθανότερο από 

Πυρσογιαννίτες ή Ζουπανιώτες μαστόρους (2). 

 

 

 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 93. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 94. 
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Εικ. 13.4.2.3  Σκαρίφημα του ανώνυμου γεφυριού στον Αί-Γιώργη. 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 92).  
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 587 

13.4.3. Το γεφύρι της «Μπάλτσας» 
 

 

Θέση 
Νοτιοανατολικά της πλατείας του Αί - Γιώργη, είναι η τοποθεσία «Μπάλτσα». 

Ξεκινώντας, λοιπόν, από την πλατεία και ακολουθώντας το καλντερίμι που πάει για 

την τοποθεσία αυτή, βρίσκουμε ένα μικρό γεφύρι, το γεφύρι της «Μπάλτσας» (1). 

 

 
Εικ. 13.4.3.1  Το γεφύρι της Μπάλτσας. 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 94).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι μέτριο σε μέγεθος με ανοίγμα τόξου 2,3 μ. και 

ύψος κλειδιού 2,20 μ. Ο διάδρομός του έχει καλντερίμι δίχως, όμως, παραπέτα (2). 

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 94. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

94,95. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση. Οι βάσεις του είναι γερά θεμελιωμένες 

πάνω σε συμπαγές βραχώδες έδαφος (1). 

 

 
Εικ. 13.4.3.2  Το γεφύρι της «Μπάλτσας». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 95).  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Το στεφάνι της καμάρας αποτελείται από μια σειρά μακρόστενες πέτρες από 

σχιστόλιθο, οι οποίες είναι πελεκημένες. Το υπόλοιπο χτίσιμο είναι με πέτρες 

ανάμικτες, σχιστολιθικές – μαρμαρόπετρες. 

 

 

Ιστορικό 
Δεν υπάρχουν στοιχεία ή μαρτυρίες για το πότε χτίστηκε και από ποιούς (2). 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

94,95. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 94. 
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Εικ. 13.4.3.3  Το γεφύρι της «Μπάλτσας». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 95).  
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13.4.4. Το γεφύρι του «Σταθμού» στην Άνω Γατζέα 
 
 
Θέση 

Πενήντα μέτρα ανατολικότερα από το σιδηροδρομικό σταθμό της Άνω Γατζέας 

υπάρχει ένα γεφύρι, το γεφύρι του «Σταθμού» (1). 

 

 
Εικ. 13.4.4.1  Το γεφύρι του «Σταθμού». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 96).  

 
 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 6,00 μ. και ύψος κλειδιού 5,00 

μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι σε καλή κατάσταση, και έχει ψηλά 

συνεχή παραπέτα, ύψους 1,30 μέτρα (2). 

 

 

Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση (3). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 96. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 97. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 97. 
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Εικ. 13.4.4.2  Το γεφύρι του «Σταθμού». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 97).  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι ισοδομικά χτισμένο, με μαρμαρόπετρες πελεκημένες προσεκτικά (1). 

 

 

Ιστορικό 
Χτιστηκε το 1903 περίπου από τους ίδιους εκείνους μαστόρους που έχτισαν και 

τα άλλα γεφύρια της γραμμής, υπό την καθοδήγηση του μηχανικού Εβαρίστο Ντε 

Κίρικο (2). 

Το όνομά του το πήρε από το σιδηροδρομικό σταθμό που είναι εδώ κοντά (3). 

 

 

 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 97. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 97. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 97. 
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Εικ. 13.4.4.3  Το γεφύρι του «Σταθμού». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 97).  
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13.4.5. Το γεφύρι του «Κουκλάκη» 
 
 
Θέση 

Βρίσκεται διακόσια μέτρα ανατολικότερα από το σιδηροδρομικό σταθμό της Άνω 

Γατζέας (1). 

 

 
Εικ. 13.4.5.1  Το γεφύρι του «Κουκλάκη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 98).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 13,00 μ. και ύψος κλειδιού 

14,45 μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι σε καλή κατάσταση, και έχει 

ψηλά συνεχή παραπέτα (2). 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 98. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 98. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση (1). 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένο με λευκοπές μαρμαρόπετρες (2). 

 

 

Ιστορικό 

Χτιστηκε το 1903 περίπου από τους ίδιους εκείνους μαστόρους που έχτισαν και 

τα άλλα γεφύρια της γραμμής, υπό την καθοδήγηση του μηχανικού Εβαρίστο Ντε 

Κίρικο (3). 

Το όνομά του το πήρε από κάποιον Κουκλάκη, ο οποίος είχε πολλά ελαιόδεντρα 

σε τούτη την περιοχή. Η διαδρομή που περνάει από ’δω, πηγαίνει Άνω Γατζέα - Αί - 

Γιώργη Νηλείας (4). 

 

 

 
 

 
Εικ. 13.4.5.2  Το γεφύρι του «Κουκλάκη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 98).  

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 98. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 98. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 98. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 98. 
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13.4.6. Το γεφύρι της «Πλατείας» στην Άνω Γατζέα 
 
 
Θέση 

Λίγο πιο κάτω από την πλατεία της Άνω Γατζέας υπάρχει ένα άλλο γεφύρι, το 

γεφύρι της «Πλατείας» (1). 

 

 
Εικ. 13.4.6.1  Ανώνυμο γεφύρι στην Άνω Γατζέα (της Πλατείας). 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 100).  

 
 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 8,00 μ. και ύψος κλειδιού 3,00 

μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι σε καλή κατάσταση, και έχει συνεχή 

παραπέτα (2). 

 

 

Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση. 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 100. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 100. 
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Εικ. 13.4.6.2  Ανώνυμο γεφύρι στην Άνω Γατζέα (της Πλατείας). 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 101).  

 

 

Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένο με λευκογκρίζες πελεκημένες μαρμαρόπετρες, και μεγάλη 

εντύπωση κάνουν οι πέτρες που σχηματίζουν το στεφάνι. Είναι μακρόστενες, ως 

συνήθως, αλλά και πελεκημένες με μεγάλη προσοχή (1). 

 

 

Ιστορικό 
Πρέπει να χτίστηκε το 1900 από μαστόρους που δεν έχουμε πληροφορίες (2). 

Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο όνομα γι’ αυτό το βγάλαν οι ντόπιοι το γεφύρι της 

«Πλατείας» λόγω της πλατείας που είναι κοντά. 

 

 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 100. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 100. 
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Εικ. 13.4.6.3  Σκαρίφημα του γεφυριού στην Άνω Γατζέα. 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 100).  
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13.4.7. Το γεφύρι του «Χαντζάκου» στον Ογλά 
 

 
Θέση 

Ανάμεσα Καλά Νερά και Πινακάτες είναι ο οικισμός Ογλά. Το γεφύρι αυτό είναι 

στη δυτική μεριά του οικισμού του Ογλά και περνάει πάνω από την σιδηροδρομική 

γραμμή Βόλος – Μηλιές (1). 

 

 
Εικ. 13.4.7.1  Το γεφύρι του «Χατζάκου». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 102).  

 
 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 5,20 μ. και ύψος κλειδιού 4,50 

μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι σε καλή κατάσταση, και έχει ψηλά 

συνεχή παραπέτα 1,50 μ. ύψος (2). 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 101. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 102. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση. 

 
 
Υλικά κατασκευής 

Οι πέτρες που σχηματίζουν το στεφάνι της κάμαρας είναι μαρμαρόπετρες, 

καλοπελεκημένες. Οι άλλες είναι ανισοδομικά χτισμένες, ανώμαλες, χωρίς κάποια 

ιδιαίτερη επεξεργασία (1). 

 

 

Ιστορικό 
Χτιστηκε το 1903 περίπου από τους ίδιους εκείνους μαστόρους που έχτισαν και 

τα άλλα γεφύρια της γραμμής, υπό την καθοδήγηση του μηχανικού Εβαρίστο Ντε 

Κίρικο (2). 

Έχει πάρει το όνομά του από κάποιον Χατζάκο, που έχει καλύβι από παλιά 

κοντά στο γεφύρι (3). 

 
 

 
Εικ. 13.4.7.2  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Χαντζάκου». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 102).  

 
 
 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 102. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 102. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 102. 
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13.4.8. Το γεφύρι του «Σταθμού» στον Ογλά 
 

 
Θέση 

Ανατολικότερα από το γεφύρι του «Χατζάκου», κοντά στον παλαιό σταθμό του 

τρένου, στον Ογλά, υπάρχει άλλο ένα γεφύρι, το γεφύρι του «Σταθμού» (1). 

 

 
Εικ. 13.4.8.1  Το γεφύρι του «Σταθμού» στον Ογλά. 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 103).  

 
 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 6,80 μ. και ύψος κλειδιού 4,00 

μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι σε καλή κατάσταση, και έχει ψηλά 

συνεχή παραπέτα (2). 

 

 

Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση. 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 103. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 103. 
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Υλικά κατασκευής 
Είναι χτισμένο όλο με γκρίζες καλοπελεκημένες μαρμαρόπετρες, ισοδομικά 

χτισμένες (1). 

 

 

Ιστορικό 
Χτιστηκε το μεταξύ 1903-1904  περίπου από τους ίδιους εκείνους μαστόρους 

που έχτισαν και τα άλλα γεφύρια της γραμμής, υπό την καθοδήγηση του μηχανικού 

Εβαρίστο Ντε Κίρικο (2). 

Το όνομά του το πήρε από το σταθμό του τρένου, που είναι λίγα μέτρα 

δυτικότερα (3). 

 
 

 
Εικ. 13.4.8.2  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Σταθμού» στον Ογλά. 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 103).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 103. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

102,103. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 104. 
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13.4.9. Το γεφύρι του «Σταθμού» στα Αργυραίικα. 
 

 
Θέση 

Ανάμεσα Καλά Νερά και Βυζίτσα είναι ο οικισμός Αργυραίικα. Κοντά στον παλιό 

σιδηροδρομικό σταθμό του οικισμού προς τα δυτικά και πάνω στην γραμμή Βόλου-

Μηλέων βρίσκεται το γεφύρι του «Σταθμού» στα Αργυραίικα (1). 

 

 
Εικ. 13.4.9.1  Το γεφύρι του «Σταθμού» στα Αργυραίικα. 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 104).  

 
 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 3,60 μ. και ύψος κλειδιού 3,50 

μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι σε καλή κατάσταση, και έχει ψηλά 

συνεχή παραπέτα (2). 

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

104,105. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

104,105. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση (1). 

 
 
Υλικά κατασκευής 

Είναι χτισμένο από μαρμαρόπετρες. Αυτές που σχηματίζουν το στεφάνι της 

καμάρας είναι καλοπελεκημένες, ενώ όλες οι άλλες είναι ανώμαλες και ανισοδομικά 

χτισμένες (2). 

 

 

Ιστορικό 
Χτιστηκε το μεταξύ 1903-1904  περίπου από τους ίδιους εκείνους μαστόρους 

που έχτισαν και τα άλλα γεφύρια της γραμμής, υπό την καθοδήγηση του μηχανικού 

Εβαρίστο Ντε Κίρικο (3). 

Το όνομά του το πήρε από το σταθμό του τρένου, που είναι λίγα μέτρα 

δυτικότερα (4). 

 
 
 

 
Εικ. 13.4.9.2  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Σταθμού» στα Αργυραίικα.. 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 104).  

 
 
 
 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 105. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 105. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 105. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 105. 
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13.4.10. Το γεφύρι στα «Παπουτσαίικα» 
 

 
Θέση 

Αν από το γεφύρι του «Σταθμού» στα Αργυραίικα  σταθμό ακολουθήσουμε τις 

σιδηροδρομικές γραμμές με κατεύθυνση ανατολική, μετά από πεντακόσια μέτρα 

περίπου, συναντάμε το γεφύρι στα «Παπουτσαίικα» (1). 

 

 
Εικ. 13.4.10.1  Το γεφύρι στα «Παπουτσαίικα». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 105).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 4,00 μ. και ύψος κλειδιού 3,60 

μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι σε καλή κατάσταση, και έχει ψηλά 

συνεχή παραπέτα (2). 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 105. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 105. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση (1). 

 
 
Υλικά κατασκευής 

Οι πέτρες που σχηματίζουν το στεφάνι της καμάρας του, είναι γκρίζες 

μαρμαρόπετρες, καλοπελεκημένες. Οι υπόλοιπες πέτρες του είναι ανώμαλες και 

ανισοδομικά χτισμένες (2). 

 

 

Ιστορικό 
Χτιστηκε το μεταξύ 1903-1904  περίπου από τους ίδιους εκείνους μαστόρους 

που έχτισαν και τα άλλα γεφύρια της γραμμής, υπό την καθοδήγηση του μηχανικού 

Εβαρίστο Ντε Κίρικο (3). 

Το όνομά του το έχει πάρει από το μαχαλά ετούτον στα Αργυραίικα, που λέγεται 

«Παπουτσαίικα» (4). 

 
 
 

 
Εικ. 13.4.10.2  Σκαρίφημα του γεφυριού στα «Παπουτσαίικα». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 105).  

 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 105. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 105. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 105. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 105. 
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13.4.11. Το γεφύρι του «Δεληγιάννη» 
 

 
Θέση 

Κατηφορίζοντας από το καλντερίμι που πάει Μηλιές - Μπούφα, στα μισά της 

διαδρομής, θα συναντήσει το καλύβι του Δεληγιάννη, που βρίσκεται κοντά στο 

Κακόρεμα. Λίγα μέτρα μετά το καλύβι υπάρχει ένα γεφύρι, το γεφύρι του 

«Δεληγιάννη» (1). 

 

 
Εικ. 13.4.11.1  Το γεφύρι του «Δεληγιάννη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 107).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι μετρίου μεγέθους με ανοίγμα τόξου 6,10 μ. και 

ύψος κλειδιού 2,90 μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι σε καλή κατάσταση, 

και έχει συνεχή παραπέτα (2). 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 107. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

108-109. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η μια βάση του, η βορειοδυτική, πατάει γερά 

πάνω σε συμπαγές βραχώδες έδαφος, ενώ η άλλη είναι θαμμένη κάπως μέσα στο 

φερτό αμμοχάλικο της κοίτης και δεν φαίνεται που είναι θεμελιωμένη. Έχει, όμως, ένα 

προστατευτικό τοίχο, από τη μεριά που έρχεται το νερό, ώστε φυλάγεται κάπως αυτή 

η βάση από την ορμή του νερού (1). 

Έχει γίνει επισκευή του γεφυριού το 1957 με 1958 λόγω μιας πλημμύρας το 1956 

που παρέσυρε τα παραπέτα και τα γκρέμισε. Γι’ αυτό διακρίνεται το διαφορετικό 

χτίσιμο από το παλιότερο στο νεότερο (2). 

 

 
Εικ. 13.4.11.2  Το γεφύρι του «Δεληγιάννη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 108).  

 
 
Ιστορικό 

Χτιστηκε περίπου το 1900 από τον Κυριάκο Κυριάκου από την Άρτα (3). 

Το λένε γεφύρι του «Δεληγιάννη» ή του «Τσιποκάλαμου». Με το πρώτο του 

όνομα είναι περισσότερο γνωστό στους γεροντότερους ντόπιους, και το έχει πάρει 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 109. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 109. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 109. 
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από το καλύβι που είναι εκεί κοντά. Ο Δεληγιάννης, βέβαια, έχει και μεγάλη περιοχή 

γης, η οποία φτάνει μέχρι και στο γεφύρι. Τσιποκάλαμος λέγεται η περιοχή που είναι 

το γεφύρι. Από τους περισσότερους Μηλιώτες, ιδίως τους νέους, το γεφύρι ετούτο 

είναι τελείως άγνωστο. Επειδή δε η διαδρομή Μηλιές - Μπούφα, από το καλντερίμι, 

έχει από χρόνια εγκαταλειφτεί και έκλεισε, έχει περίπου δεκαπέντε χρόνια να περάσει 

άνθρωπος από 'δω (4). 

 

 
Εικ. 13.4.11.3  Το γεφύρι του «Δεληγιάννη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 109).  

 

 
 

                                            
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 107. 
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Εικ. 13.4.11.4  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Δεληγιάννη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 108).  
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13.4.12. Το γεφύρι του «Μαλαμάκη» ή της «Ταράτσας» 
 

 
Θέση 

Ανεβαίνοντας κόντρα μέσα στην κοίτη του Πλατανορέματος, πηγαίνοντας από 

Μπούφα για Νεοχώρι και αφού περνάς έναν μικρό καταρράχτη και το μεγάλο 

στένεμα της ρεματιάς βρίσκεται το γεφύρι της «Ταράτσας» ή του «Μαλαμάκη» (1). 

 

 
Εικ. 13.4.12.1  Το γεφύρι της «Ταράτσας» ή του «Μαλαμάκη» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 111).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι χαμηλό και μακρύ, με μια μικρή ψευτοκαμάρα 

στην ανατολική του βάση ενώ έχει ανοίγμα τόξου 6,10 μ. και ύψος κλειδιού 2,90 μ. 

Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι σε καλή κατάσταση, και έχει συνεχή 

παραπέτα (2). 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 110. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

110-111. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Καλοστεριωμένο στις δυο όχθες πάνω σε στέρεα 

βράχια (1). 

Πρόβλημα έχει μόνο το καλντερίμι του διαδρόμου του, που για κανα δυό μέτρα 

έχει καταστραφεί, κατά τη δυτική μεριά του (2).  

 

 
Εικ. 13.4.12.2  Το γεφύρι της «Ταράτσας» ή του «Μαλαμάκη» 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 112).  

 
 
Υλικά κατασκευής 

Είναι χτισμένο με σχιστολιθικές πέτρες, που αυτές που σχηματίζουν το στεφάνι 

της καμάρας είναι καλοπελεκημένες (3). 

 
 
Ιστορικό 

Χτιστηκε πριν 130 χρόνια από Ζουπανιώτες μαστόρους σύμφωνα με μαρτυρίες 
(4). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 110. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 111. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 111. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 111. 
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Εικ. 13.4.12.3  Σκαρίφημα του γεφυριού της «Ταράτσας» ή του «Μαλαμάκη». 
(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 

Βόλος 1996, σελ. 110).  
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13.4.13. Το γεφύρι της «Μπούφας» 
 

 
Θέση 

Βρίσκεται στο ρέμα του Πλατανορέματος στην παλιά του πορεία, 100 μέτρα από 

την θάλασσα στην περιοχή της Μπούφας (1). 

 

 
Εικ. 13.4.13.1  Το γεφύρι της «Μπούφας». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 113).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 4,60 μ. και ύψος κλειδιού 1,80 

μ.(2) . 

Το καλντερίμι που περνούσε από πάνω του διατηρείται ακόμη στο διάδρομό του, 

και διαγράφει μια έντονη κυρτή πορεία, ακολουθώντας τη γραμμή του τόξου. Δεν έχει 

παραπέτα (3). 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 112. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 112. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 114. 
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Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση έχοντας αρκετές φθορές (1). 

  

 
Εικ. 13.4.13.2  Το γεφύρι της «Μπούφας». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 113).  

 
 
Υλικά κατασκευής 

Είναι χτισμένο με πελεκημένες μαρμαρόπετρες. Το στεφάνι της καμάρας του 

φαίνεται ότι αποτελούνταν από δυο σειρές μακρόστενες πελεκημένες πέτρες (2). 

 
 
Ιστορικό 

Χτιστηκε πριν 120 χρόνια από Ζουπανιώτες μαστόρους σύμφωνα με μαρτυρίες 
(3). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 114. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 114. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 114. 
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Εικ. 13.4.13.3  Σκαρίφημα του γεφυριού της «Μπούφας». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 112).  
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13.5. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΦΕΤΕΣ 
 

Μέσα στο χωριό Αφέτες υπάρχουν τρία μικρά γεφύρια (1).  
 

 

 

13.5.1. Το γεφύρι του «Αποστόλου» 
 

 

Θέση 
Ανατολικά από την πλατεία των Αφετών, εκεί που πάμε για τον μαχαλά 

«Κωστακαίικα», υπάρχει ένα μικρό γεφύρι, το γεφύρι του «Αποστόλου» (2). 

 

 
Εικ. 13.5.1.1  Το γεφύρι του «Αποστόλου». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 115).  

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 114. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 112. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 2,90 μ. και ύψος κλειδιού 3,10 

μ. Ο διάδρομός του και η δυτική του βάση είναι τσιμενταρισμένα. Το έχουνε φαρδύνει 

με τσιμέντο, για να περνάνε από πάνω του αυτοκίνητα (1) . 

 

 

Στατική κατάσταση 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση λόγω του σκυροδέματος που έχει χρησιμοποιηθεί. 

Οι βάσεις του είναι θεμελιωμένες πάνω σε συμπαγές βραχώδες έδαφος (2). 

 

 
Υλικά κατασκευής 

Είναι χτισμένο με λευκοπές μαρμαρόπετρες (3). 

 
 
Ιστορικό 

Παλιότερα, στην ίδια θέση που είναι το σημερινό γεφύρι, υπήρχε άλλο πέτρινο 

τοξωτό γεφύρι, το οποίο είχαν χτίσει Ζουπανιώτες μαστόροι πριν από πολλά χρόνια. 

Με τον καιρό, όμως, έπαθε αρκετές ζημιές και ήταν επικίνδυνο να περάσουν 

φορτωμένα μουλάρια από πάνω του. Το 1926, λοιπόν, ο Στέργιος Αποστόλου 

αποφάσισε να δώσει χρήματα για να χτιστεί καινούργιο γεφύρι, γιατί είχε παραγίνει το 

κακό, και κόντευε να γκρεμιστεί τελείως το παλιό. Βέβαια, τα κίνητρα που τον 

ώθησαν προς αυτή την απόφαση δεν ήταν μόνον ο πατριωτισμός και η 

φιλανθρωπία, αλλά και λόγοι συμφέροντος. Ο Αποστόλου είχε μεγάλο λιοτρίβι μέσα 

στο χωριό, το οποίο και σήμερα ακόμη λειτουργεί. Με το να υπάρχέι σοβαρό 

πρόβλημα στο παλιό γεφύρι, δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί το λιοτρίβι, και η 

επικοινωνία, με τα κτήματα και τη συνοικία «Κωστακαίικα», που ήταν προς την 

ανατολική μεριά του χωριού, ήταν δύσκολο να γίνει. Έτσι, λοιπόν, διέθεσε χρήματα ο 

Στέργιος Αποστόλου, και το χτίσιμο του γεφυριoύ ανέλαβε ο μαστρο – Βαγγέλας ή 

Βαγγέλης Ζουπανιώτης. Αυτός ήταν ένας μάστορας από το Ζουπάνι, ο οποίος είχε 

εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό Αφέτες. Το επώνυμό του το πραγματικό ήταν άλλο, 

το οποίο δεν το θυμούνται πλέον οι ντόπιοι, διότι τον φωνάζανε όλοι Ζουπανιώτη, 

από το μέρος που καταγότανε. Το γεφύρι πήρε το όνομα του χορηγού των 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

114,115. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 115. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 115. 
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χρημάτων, και είναι σήμερα σε όλους γνωστό, σαν γεφύρι του «Αποστόλου». Στη 

θέση που είναι η πέτρα «κλειδί» έχει μαρμάρινη πλάκα (1). 

Άλλοτε υπήρχε καλντερίμι, που περνούσε και πήγαινε στο μαχαλά 

«Κωστακαίικα» (2). 

 

 

 

 
Εικ. 13.5.1.2  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Αποστόλου». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 114).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 115. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 115. 
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13.5.2. Το γεφύρι του «Φραγκάκη» 
 

 

Θέση 
Λίγα μέτρα δυτικότερα από την πλατεία των Αφετών, εκεί που κατηφορίζει το 

καλντερίμι για την Άφησσο, κάτω από μεγάλα πλατάνια που σκιάζουν ετούτο το 

μικρό ρέμα μέσα στο χωριό, υπάρχει ένα άλλο μικρό γεφύρι, το γεφύρι του 

«Φραγκάκη» (1). 

 

 
Εικ. 13.5.2.1  Το γεφύρι του «Φραγκάκη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 116).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 4,00 μ. και ύψος κλειδιού 2,35 

μ. Ο διάδρομός του έχει καλντερίμι δίχως παραπέτα (2) . 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 116. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 116. 
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Στατική κατάσταση 
Διατηρείται σε καλή κατάσταση (1). 

 

 
Εικ. 13.5.2.2  Το γεφύρι του «Φραγκάκη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 117).  

 

 
Υλικά κατασκευής 

Είναι χτισμένο με λευκοπές μαρμαρόπετρες, καλοπελεκημένες, ιδίως αυτές που 

σχηματίζουν το στεφάνι της καμάρας του (2). 

 
 
Ιστορικό 

Χτίστηκε από παλιούς Ζουπανιώτες μαστόρους πριν 120 χρόνια (3). 

Το όνομα «Φραγκάκη» το πήρε από μια παλιά βρύση, που ήταν λίγα μέτρα πιο 

πάνω από το γεφύρι. Η βρύση αυτή ήταν πιο παλιά από το γεφύρι, και την έλεγαν 

του Φραγκάκη, γιατί κάποιος ευεργέτης, ονόματι Φραγκάκης, έδωσε χρήματα και την 

έχτισαν. Ήταν ένα έργο τέχνης εκείνη η βρύση, η οποία, δυστυχώς, γκρεμίστηκε και 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 116. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 116. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 117. 
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δεν υπάρχει τίποτε που να θυμίζει σήμερα την ύπαρξή της. Ίσως αυτός ο ίδιος ο 

Φραγκάκης να διέθεσε χρήματα και για το χτίσιμο του γεφυριού (4). 

 

 

 

 
Εικ. 13.5.2.3  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Φραγκάκη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 116).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

116,117. 
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13.5.3. Το γεφύρι του «Τοπάλη» 
 

 

Θέση 
Λίγα μέτρα πιο κάτω από το νεκροταφείο του Νεοχωρίου, ακολουθώντας το 

καλντερίμι Νεοχώρι - Αφέτες, υπάρχει ένα πολύ ωραίο γεφύρι, το γεφύρι του 

«Τοπάλη» (1). 

 

 
Εικ. 13.5.3.1  Το γεφύρι του «Τοπάλη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 118).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι, μέτριο σε μέγεθος, με ανοίγμα τόξου 4,30 μ. και 

ύψος κλειδιού 3,20 μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι, και είναι κυρτός, 

ακολουθώντας εν μέρει τη γραμμή του τόξου του. Δεν έχει παραπέτα, ούτε είχε (2). 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 118. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

118,119. 
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Στατική κατάσταση 
Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Οι βάσεις του είναι θεμελιωμένες μέσα στην 

κοίτη, και δεν φαίνεται να πατάνε σε συμπαγές πετρώδες έδαφος (1). 

 

 
Εικ. 13.5.3.2  Το γεφύρι του «Τοπάλη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 119).  

 

 
Υλικά κατασκευής 

 Είναι χτισμένο με σχιστολιθικές πέτρες (2). 

 
 
Ιστορικό 

Πάνω στο «κλειδί» της ανατολικής του όψης είναι χαραγμένα η ημερομηνία 

κατασκευής 16 Απριλίου 1895 και ο χορηγός Κωνσταντίνος Τοπάλης (3). 

Οι μαστόροι από μαρτυρίες ήταν παλιοί Ζουπανιώτες μαστόροι (4).  

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 119. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 119. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 119. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 119. 
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Ο Κωνσταντίνος Τοπάλης υπήρξε νομικός και πολιτικός από την περιοχή του 

Βόλου. Διετέλεσε δε και υπουργός Δικαιοσύνης επί κυβερνήσεως Αλ. Ζαΐμη το 1901. 

Σε σχετικά μικρή ηλικία, 27 ετών, διέθεσε χρήματα και χτίστηκε ετούτο το γεφύρι, 

ώστε να ξεπεραστεί το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι του 

Νεοχωρίου στις μετακινήσεις τους για Αφέτες και Αργαλαστή. 

 

 

 

 
Εικ. 13.5.3.3  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Τοπάλη». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 118).  
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13.6. ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 
 

 

Η Αργαλαστή υπήρξε ένα ανεπτυγμένο κεφαλοχώρι του Πηλίου επί 

τουρκοκρατίας, με αρκετή παραγωγή σε γεωργικά προϊόντα. Καθ’ όλη δε τη διάρκεια 

του 18ου αιώνα, η ανάπτυξή της ήταν πολλή μεγάλη. Κατά την περίοδο αυτή οι 

τούρκοι είχαν εγκαταστήσει διοικητή (Βομβόδα), ο οποίος διοικούσε όλο το Πήλιο. 

Κατά την ίδια αυτή εποχή κάνουν την εμφάνισή τους και οι Ζουπανιώτες μαστόροι, οι 

οποίοι αναλαμβάνουν το χτίσιμο των μεγάλων αρχοντικών της Αργαλαστής. Μερικοί 

δε από αυτούς εγκαθίστανται μόνιμα στο χωριό, και επεκτείνουν τις δραστηριότητές 

τους και στα γύρω χωριά με τα οποία υπήρχε έντονη εμπορική συναλλαγή και 

μεταφορά προϊόντων, ιδίως με τα λιμάνια που είχε προς τον Παγασητικό και το 

Αιγαίο. Με την επανάσταση, όμως, του 1821, το μεγάλο και πλούσιο αυτό χωριό 

υφίσταται τα δεινά της τουρκικής αγριότητας, με αποτέλεσμα να περάσει μια μακρά 

περίοδο παρακμής, λόγω της στέρησης και αυτών ακόμη των αναγκαίων δια την 

επιβίωση αγαθών από πολλούς κατοίκους του. Πολλοί κάτοικοι υπέστησαν τις 

τουρκικές βαρβαρότητες. Πολλά αρχοντικά λεηλατήθηκαν και κάηκαν, και πολλά 

αγροτικά προϊόντα και ποίμνια διαρπάγησαν. Έτσι, λοιπόν, έχει περάσει 

ανεπιστρεπτί αυτός ο «Χρυσούς αιών» δια την Αργαλαστή, ο 18ος. Θα πρέπει, 

επομένως, να συμπεράνουμε ότι και τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, τα οποία υπάρχουν 

ακόμη στην περιοχή αυτή, χτίστηκαν κατά το τέλος του 18ου με αρχές του 19ου  

αιώνα.  
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13.6.1. Το γεφύρι «Καρύδι» 
 

 

Θέση 
Παίρνοντας από την Αργαλαστή, το καλντερίμι για την Ξινόβρυση, βαδίζοντας για 

μισή ώρα σε μια παραδοσιακή διαδρομή βρίσκουμε το ρέμα Καρύδι, όπου βρίσκεται 

το γεφύρι «Καρύδι» (1). 

 

 
Εικ. 13.6.1.1  Το γεφύρι «Καρύδι». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 121).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι με ανοίγμα τόξου 2,65 μ. και ύψος κλειδιού 2,70 

μ. (2). 

 

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 121. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 122. 
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Στατική κατάσταση 
Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Οι βάσεις του είναι θεμελιωμένες πάνω σε 

συμπαγές βραχώδες έδαφος (1). 

 

 
Εικ. 13.6.1.2  Το γεφύρι «Καρύδι». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 122).  

 

 
Υλικά κατασκευής 

Είναι χτισμένο με πελεκημένες σχιστολιθικές πέτρες (2). 

 
 
Ιστορικό 

Οι μαστόροι από μαρτυρίες ήταν παλιοί Ζουπανιώτες μαστόροι αλλά δεν 

γνωρίζουμε πότε χτίστηκε (3).  

Το όνομα του το πήρε από το μικρό ρέμα που γεφυρώνει (4).  

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 122. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 122. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 122. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 122. 
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Εικ. 13.6.1.3  Σκαρίφημα του γεφυριού «Καρύδι». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 122).  
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13.6.2. Το γεφύρι της «Αμμουρσάς» 
 

 

Θέση 
Κινώντας από την Αργαλαστή και πηγαίνοντας για τον Κάλαμο, από το 

καλντερίμι, μετά από ένα τέταρτο της ώρας, φτάνει κανείς στο μικρό, αλλά ωραίο 

γεφύρι της «Αμμουρσάς» (1). 

 

 
Εικ. 13.6.2.1  Το γεφύρι της «Αμμουρσάς». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 123).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι, μικρό σε μέγεθος, με ανοίγμα τόξου 4,10 μ. και 

ύψος κλειδιού 1,60 μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι σε καλή κατάσταση. 
(2). 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 123. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 123. 
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Στατική κατάσταση 
Διατηρείται σε πολλή καλή κατάσταση (1). 

 

 
Εικ. 10.4.6.2.2  Το γεφύρι της «Αμμουρσάς». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 124).  

 

 
Υλικά κατασκευής 

Είναι χτισμένο με πελεκημένες σχιστολιθικές πέτρες (2). 

 
 
Ιστορικό 

Οι μαστόροι από μαρτυρίες ήταν παλιοί Ζουπανιώτες μαστόροι και το χτίσανε επι 

τουρκοκρατίας (3).  

Το ρεματάκι που γεφυρώνει το γεφύρι αυτό, κατεβάζει αρκετή άμμο, την οποία 

χρησιμοποιούσαν από παλιά για χτίσιμο. Από την άμμο, λοιπόν, που «σέρνει» προς 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 123. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 123. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 124. 
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τα κάτω, ονόμασαν το ρέμα της «Αμμουρσάς». Έτσι και το γεφύρι πήρε το όνομα του 

ρέματος (4).  

 

 

 
Εικ. 13.6.2.3  Σκαρίφημα του γεφυριού της «Αμμουρσάς». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 123).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 124. 
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 643 

13.6.3. Το γεφύρι του «Πριματικού» ή του «Κατσιλοχωριού» 
 

 

Θέση 
Πολύ κοντά στην Αργαλαστή, στον οικισμό Κατσιλοχώρι, απέχοντας 150 μέτρα 

από την άσφαλτο, υπάρχει ένα μικρό γεφύρι, το γεφύρι του «Πριματικού» ή του 

«Κατσιλοχωριού» (1). 

 

 
Εικ. 13.6.3.1  Το γεφύρι του «Πριματικού» ή του «Κατσιλοχωριού». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 125).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι, μικρό σε μέγεθος, με ανοίγμα τόξου 3,20 μ. και 

ύψος κλειδιού 1,80 μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το παλιό καλντερίμι, το οποίο 

ξεκινάει από τον άσφαλτο και φτάνει μέχρις εκεί (2). 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 124. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 124. 
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Στατική κατάσταση 
Διατηρείται σε πολλή καλή κατάσταση . 

 

 
Εικ. 13.6.3.2  Το γεφύρι του «Πριματικού» ή του «Κατσιλοχωριού». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 125).  

 

 
Υλικά κατασκευής 

Είναι χτισμένο με πελεκημένες γρανιτόπετρες (1). 

 
 
Ιστορικό 

Οι μαστόροι από μαρτυρίες ήταν παλιοί Ζουπανιώτες μαστόροι και το χτίσανε 

περίπου στο 1820 (2).  

Το πρώτο του όνομα το έχει πάρει από το μικρό ρέμα που γεφυρώνει, και το 

δεύτερο από τον οικισμό που είναι πολύ κοντά του (3).  

Πλάι από το γεφύρι υπάρχει και μια παλιά βρύση με στέγαστρο, που ακόμη 

τρέχει αρκετό νερό (4). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 125. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 125. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 124. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

124,125 
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Εικ. 13.6.3.3  Σκαρίφημα του «Πριματικού» ή του «Κατσιλοχωριού». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 124).  
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13.6.4. Το γεφύρι της «Ροδιάς» 
 

 

Θέση 
Ακολουθώντας την παλιά διαδρομή Αργαλαστή - Λεφόκαστρο, από το 

καλντερίμι, στα μισά περίπου, φτάνουμε στο ρέμα της Ροδιάς όπου βρίσκεται το 

γεφύρι της «Ροδιάς» (1). 

 

 
Εικ. 13.6.4.1  Το γεφύρι της «Ροδιάς». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 126).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι, μέτριο σε μέγεθος, με ανοίγμα τόξου 5,40 μ. και 

ύψος κλειδιού 5,00 μ. Στο διάδρομό του διατηρείται το καλντερίμι σε καλή κατάσταση  
(2). 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 126. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

126,127. 
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Στατική κατάσταση 
Διατηρείται σε πολλή καλή κατάσταση. Οι βάσεις είναι θεμελιωμένες πάνω σε 

βραχώδες έδαφος (1). 

 

 
Εικ. 13.6.4.2  Το γεφύρι της «Ροδιάς». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 127).  

 
 
Υλικά κατασκευής 

Στο στεφάνι της καμάρας του έχει δυο σειρές μακρόστενες καλοπελεκημένες 

πέτρες, σχιστολιθικές. Και οι άλλες του πέτρες είναι καλοπελεκημένες και χτισμένες 

με πολλή μαστοριά (2). 

 
 
Ιστορικό 

Οι μαστόροι από μαρτυρίες ήταν παλιοί Ζουπανιώτες μαστόροι και το χτίσανε επί 

τουρκοκρατίας (3).  

Το πρώτο του όνομα το έχει πάρει από το μικρό ρέμα που γεφυρώνει (4).  

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

126,127. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 127. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 127. 
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Εικ. 13.6.4.3  Σκαρίφημα του γεφυριού της «Ροδιάς». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 126).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 127. 
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13.6.5. Το γεφύρι του «Λεφόκαστρου» 
 

 

Θέση 
Μέσα στον οικισμό του Λεφόκαστρου, και σε απόσταση εκατό μέτρα από τη 

θάλασσα, υπάρχει ένα γεφύρι, το γεφύρι του «Λεφόκαστρου» (1). 

 

 
Εικ. 13.6.5.1  Το γεφύρι του «Λεφόκαστρου». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 128).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι, μέτριο σε μέγεθος, με ανοίγμα τόξου 5,00 μ. και 

ύψος κλειδιού 2,35 μ. Ο διάδρομός του είναι τσιμενταρισμένος, ενώ άλλοτε περνούσε 

καλντερίμι (2). 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 127. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

127,128. 
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Στατική κατάσταση 
Διατηρείται σε πολλή καλή κατάσταση (1). 

 

 
Εικ. 13.6.5.2  Το γεφύρι του «Λεφόκαστρου». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 128).  

 

 
Υλικά κατασκευής 

Το γεφύρι είναι χτισμένο με γκρίζες - λευκές μαρμαρόπετρες, καλοπελεκημένες 

όλες (2). 

 
 
Ιστορικό 

Οι μαστόροι από μαρτυρίες ήταν παλιοί Ζουπανιώτες μαστόροι και το χτίσανε 

στο τέλος του 1890 με 1900 (3).  

Το όνομα το έχει πάρει από τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται (4).  

Το γεφύρι ετούτο έχει κηρυχθεί διατηρητέο, και το έχουν αναπαλαιώσει πριν από 

4 - 5 χρόνια, διότι είχε πάθει αρκετές ζημιές (5). 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 128. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 127. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 128. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 128. 
(5) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 128. 
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Εικ. 13.6.5.3  Σκαρίφημα του γεφυριού του «Λεφόκαστρου». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 127).  
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13.6.6. Το γεφύρι του «Λαύκου» 
 

 

Θέση 
Κατηφορίζοντας από το καλντερίμι του Λαύκου, που περνάει μπροστά από την 

πλατεία και πηγαίνει για τη Μηλίνα, λίγα μέτρα πριν βγούμε από τα τελευταία σπίτια 

του χωριού, το καλντερίμι περνάει πάνω από ένα , το γεφύρι του «Λαύκου» (1). 

 

 
Εικ. 13.6.6.1  Το γεφύρι του «Λαύκου». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 129).  

 

 

Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι, μέτριο σε μέγεθος (2). 

 

 

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 129. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 129. 
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Στατική κατάσταση 
Διατηρείται σε πολλή καλή κατάσταση . Εκτός από λίγες πέτρες, που έχουν 

γκρεμιστεί από το ένα πλάι του διαδρόμου του (1). 

 

 

Υλικά κατασκευής 
Το γεφύρι είναι χτισμένο από σχιστολιθικές πέτρες (2). 

 
 
Ιστορικό 

Οι μαστόροι από μαρτυρίες ήταν παλιοί Ζουπανιώτες μαστόροι και το χτίσανε 

περί το 1900 (3).  

Το όνομα το έχει πάρει από το χωριό που βρίσκεται επειδή δεν υπάρχει στο 

χωριό άλλο γεφύρι (4).  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 129. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 129. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 129. 
(4) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 129. 
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13.6.7. Η παλιοκαμάρα στις «Κόττες» 
 

 

Θέση 
Στη νότια κατάληξη του Πηλίου, υπάρχει ο οικισμός «Κόττες», που ανήκει στην 

κοινότητα Τρικέρων. Ανηφορίζοντας κανείς από το καλντερίμι που πηγαίνει από τις 

Κόττες στο Τρίκερι, μόλις βγαίνει από τα σπίτια του οικισμού, συναντάει μια βρύση, 

που με την πρώτη ματιά ακόμη σου δίνει την εντύπωση του πολύ παλιού χτίσματος. 

Άλλοτε από τη βρύση αυτή έτρεχε πολύ νερό, όλες τις εποχές του χρόνου. Σήμερα 

έχει στερέψει. Από τη γούβα της βρύσης ξεκινάει αυλάκι, που, μετά από δέκα μέτρα 

περίπου, περνάει πάνω από μια μικρή «παλιοκαμάρα», και συνεχίζει μετά να 

κατηφορίζει προς τα σπίτια και τα περιβόλια. Αυτή είναι η παλιοκαμάρα στις 

«Κόττες» (1). 

 

 
Εικ. 13.6.7.1  Η παλιοκαμάρα στις «Κόττες». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 130).  

 

 
                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

129,130. 
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Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πρόκειται για καμάρα με ανοίγμα τόξου 2,80 μ. και ύψος κλειδιού 1,50 μ. (1). 

 

 

Στατική κατάσταση 
Διατηρείται σε πολλή καλή κατάσταση (2). 

 

 
Εικ. 13.6.7.2  Η παλιοκαμάρα στις «Κόττες». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 131).  

 

 
Υλικά κατασκευής 

Οι πέτρες της παλιοκαμάρας αυτής δεν καλοδιακρίνονται, γιατί είναι καλυμμένες 

από άλατα, από το νερό που χρόνια περνούσε από πάνω της. Έτσι, είναι αδύνατο να 

διακρίνει κανείς το είδος της πέτρας με το οποίο είναι χτισμένη (3). 

 
 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 130. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 130. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 130. 
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Ιστορικό 
Αν μάλιστα στηριχτούμε στη χαραγμένη επιγραφή με τη χρονολογία 1772, που 

υπάρχει ανάμεσα στις δυο άλλες βρύσες, που είναι πενήντα μέτρα πιο κάτω, και είναι 

της ίδιας τεχνοτροπίας, όπως και η πρώτη βρύση που ανέφερα, τότε πρέπει να 

συμπεράνουμε ότι και η παλιοκαμάρα χτίστηκε τα ίδια περίπου χρόνια (1). 

Τότε είναι η περίοδος κατά την οποία το Τρίκερι αναπτύσσεται οικονομικά, και 

αρχίζουν να έρχονται οι γνωστοί μας Ζουπανιώτες μαστόροι, οι οποίοι χτίζουν τα 

αρχοντικά του χωριού, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Σ’ αυτήν την 

εκκλησία υπάρχει λιθανάγλυφο στην έξω επιφάνεια του ιερού με τα εξής: 

«ΜαστροΚώστας - ΜαστροΓιάννης - ΜαστροΔήμος 1786». Από όλα αυτά τα 

διασταυρούμενα στοιχεία, θα πρέπει να καταλήξουμε ότι η «παλιοκαμάρα» στις 

Κόττες κατασκευάστηκε από Ζουπανιώτες μαστόροι (2). 

Το όνομα το έχει πάρει από τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται (3).  

 

 

 

 
Εικ. 13.6.7.3  Σκαρίφημα της παλιοκαμάρας στις «Κόττες». 

(Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, 
Βόλος 1996, σελ. 130).  

 

                                            
(1) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 130. 
(2) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 

130,131. 
(3) Χαράτσης Νίκος, “ Πέτρινα τοξωτά γεφύρια στο Πήλιο “, Εκδ. Τάσου Ξουραφά, Βόλος 1996, σελ. 128. 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ  ΓΓΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ  
 
 

α/α Γεφύρι 
Αριθμός 
κυρίων 
τόξων 

Μήκη ελέυθερων 
ανοιγμάτων Περιοχή Γεφύρωση Παρατηρήσεις 

10.1 Σαρακίνας 7 8.50, 8,70, 9.25, 8.50 
19.70, 16.70, 7.50 Καλαμπάκας Πηνειός - 

10.2 Άσπρου 1 6.70 Χαλικίου Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.3 Καπαριάς 1 6.85 Χαλικίου Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.4 Φίλου 1 8.00 Χαλικίου Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.5 Ανθούσας 1 7.30 Aνθoύσας Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.6 Μίχου 1 12.50 Aνθoύσας Τρικάλων Χείμαρρος 1 βοηθητικό τόξο 
10.7 Κατούνα 1 15.00 Κρανιάς Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.8 Γκίκα 1 7.60 Κρανιάς Tρικάλων Χείμαρρος - 
10.9 Μεσοχώρας 1 30,00 Μεσοχώρα Τρικάλων Αχελώος 2 βοηθητικά τόξα 

10.10 Βαλκάνου 1 - Βαλκάνου Τρικάλων Χείμαρρος Κατεστραμμένο 
10.11 Νεραϊδοχωρίου 1 14.60 Νεραϊδοχωρίου Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.12 Παλιοκαρυάς 1 19.00 Παλιοκαρυάς Τρικάλων Πορταϊκός - 
10.13 Πύλης 1 28.00 Πύλης Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.14 Πιάλειας 1 4.00 Πιαλείας Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.15 Μπάλτας 1 5.50 Κακοπλεύρι Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.16 Βακαρετσίων 1 6.50 Ξηροκάμπου Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.17 Ντελή 1 7.80 Ξηροκάμπου Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.18 Ψείρας 1 12.50 Ασπροκλησσιάς Τρικάλων Μίκανης 1 βοηθηπκό τόξο 
10.19 Αγρελιάς 1 7.90 Αγρελιάς Τρικάλων Νεοχωρίτης - 
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10.20 Μουκοσίου 1 12.50 Πεύκης Τρικάλων Μαλαλασιώτικος 1 βοηθητικό τόξο 
10.21 Βαβέτσου 2 21.00, 8.00 Σωτήρας Τρικάλων Ληθαίος - 
10.22 Φλαμουλίου 3 7.00, 2.00 Φλαμουλίου Τρικάλων Χείμαρρος - 
10.23 Κεραμιδίου  3 2 × 7.0, 8.50 Κεραμιδίου Τρικάλων Ενιπέας - 

10.24 Κοράκου 1 45.00 Δυτικής Αργιθέας Αχελώος Δεν υπάρχει 
σήμερα 

11.1 Τριζώλου 4 30.00 Δυπκής Αργιθέας Κνισοβίτικο - 
11.2 Καταφυλλίου 1 24.00 Αυλακίου Καρδίτσας Αχελώος 4 βοηθητικά τόξα 
11.3 Τέμπλας 1 24.00 Βρουβιανών Βάλτου Αχελώος 5 βοηθητικά τόξα 
11.4 Αστρίτσας 2 3.00, 3.50, 4.40 Αστρίτσας Χτούρης 1 τόξο επιχωμένο 
11.5 Ματαράγκας 2 2 × 6.00 Ματαράγκας Καρδίτσας Σοφαδίτης - 
11.6 Μακρυχωρίου 1 2 × 12.00 Μακρυχωρίου Καρδίτσας Βουβουλίνα - 
11.7 Μοσχάτου 1 6.00 Μοσχάτου Καρδίτσας Χείμαρρος - 
11.8 Ραχούλας 1 5.50 Ραχούλας Καρδίτσας Χείμαρρος - 

11.9 Αγναντερού 3 4.50, 2 × 5.50 Αγναντερού Καρδίτσας Παλαιά κοίτη 
Παρίσου - 

11.10 Σέκλιζας 2 2 × 8.00 Καλλίθηρου Καρδίτσας Καράμπαλης - 
11.11 Ιτέας 2 2 × 8.70 Ιτέας Καρδίτσας Παλιά κοίτη Ενιπέα - 
11.12 Μοσχολουρίου 3 3 × 10.80 Μοσχολουρίου Καρδίτσας Σοφαδίτης - 
11.13 Δαφνοσπηλιάς 1 6.00 Δαφνοσπηλιάς Καρδίτσας Καλέντζης - 
11.14 Μεζήλου 1 12.00 Μεζήλου Καρδίτσας Βλασιώτης - 
11.15 Τυρολόγου 1 12.00 Τυρολόγου Καρδίτσας Πετριλιώτης - 
11.16 Κοπλεσίου 1 16.00 Κοπλεσίου Καρδίτσας Πετριλιώτης - 
11.17 Στεφανιάδας 1 16.00 Στεφανιάδας Καρδίτσας Πετριλιώτης - 
11.18 Καρδίτσας 1 14.00 Καρδίτσας Καλέντζης - 

12.1 Ομολίου 4 4 × 15.00 Έξοδου Τεμπών Πηνειός 
Πολλά 

δευτερεύοντα 
τόξα 
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12.2 Φαρσάλων 7 2 × 17.40, 13.00, 
10.15, 9.20, 4.50, 5.00 Φαρσάλων Ενιπέας - 

12.3 Κρανώνος 1 2.50 Φαρσάλων Χείμαρρος - 

12.4 Τυρνάβου 10 4 × 12.40, 2 × 13.20, 4 
× 14.00 Τυρνάβου Τιταρήσιος - 

12.5 Ελασσόνας 1 17.30 Ελασσόνας Eλασσoνίτης - 
12.6 Ελασσόνας 1 19.00 Ελασσόνας Eλασσoνίτης - 
12.7 Κοκκινόγης 3 7.35 × 8.25, 7.50 Κοκκινόγης Ελασσόνας Ασπροπόταμος - 
12.8 Ασμακίου 4 4 × 10.30 Λάρισας Χειμ. Ασμάκι - 
12.9 Δήμητρας 2 8.00, 3.50 Δήμητρας Λάρισας Χείμαρρος - 

12.10 Ανατολής 1 10.00 Ανατολής Λάρισας Χείμαρρος - 

12.11 Σπηλιάς 1 8.40 Σπηλιάς Λάρισας Χείμαρρος Είναι επιχωμένο 
το άνοιγμα 

12.12 Πλατανορρέματος 1 9.90 Αγιάς Λάρισας Χείμαρρος - 
12.13 Αγιάς 2 9.35, 9.45 Αγιάς Λάρισας Χείμαρρος - 
12.14 Αλαμάνου 1 17.20 Αγιάς Λάρισας Χείμαρρος - 
12.15 Ρακοπόταμου 1 20.00 Αγιάς Λάρισας Χείμαρρος - 
12.16 Παπαρίζαινας 1 13.85 Κοκκ. Νερού Λάρισας Χείμαρρος - 

12.17 Λάρισας 9 άγνωστα Λάρισα Πηνειός Δεν υπάρχει 
σήμερα 

13.1.1 Γελαδίστρας - - Άνω Κερασιά Βόλου Χείμαρρος Κατεστραμμένο 
13.1.2 Κάτω Κερασιάς 1 8.20 Κάτω Κερασιά Βόλου Χείμαρρος 1 βοηθητικό τόξο 
13. 1.3 Λουζινίκου 1 10.00 Λουζινίκου Βόλου Χείμαρρος - 
13. 1.4 Αλεβίζου 1 9.20 Λουζινίκου Βόλου Χείμαρρος - 
13. 1.5 Λεστιάνης 1 9.20 Λεστιάνη Βόλου Χείμαρρος 2 βοηθητικά τόξα 
13. 1.6 Καρυάς 1 9.90 Λεστιάνη Βόλου Χείμαρρος - 
13. 1.7 Φυτόκου 2 3.70, 3.70 Μακρινίτσα Βόλου Χείμαρρος Παλιοκαμάρα 
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13.2.1 Πατωσιάς 1 3.65 Μακρινίτσα Βόλου Χείμαρρος - 
13.2.2 Κουκουράβας 1 7.40 Κουκουράβας Βόλου Χείμαρρος Παλιοκαμάρα 
13. 2.3 Κουκουράβας 1 5.35 Κουκουράβας Βόλου Χείμαρρος - 

13. 3.1 Αγίας 
Παρασκευής - - Μακρινίτσα Βόλου Χείμαρρος Κατεστραμμένο 

13. 3.2 Κακούνας 1 3.30 Μακρινίτσα Βόλου Χείμαρρος - 
13. 3.3 (άγνωστο) 1 - Μακρινίτσα Βόλου Χείμαρρος Κατεστραμμένο 
13.3.4 Καππά 1 4.55 Κουκουράβα Βόλου Χείμαρρος 1 βοηθητικό τόξο 
13.3.5 Κουρδιστά 1 14.50 Κουκουράβα Βόλου Χείμαρρος - 
13.3.6 (άγνωστο) 1 4.00 Κουκουράβα Βόλου Χείμαρρος - 
13.3.7 Ζαφρακόπουλου 1 11.30 Ιωλκός Βόλου Χείμαρρος - 
13.3.8 Καρακίτσου 1 11.20 Ιωλκός Βόλου Χείμαρρος - 
13.3.9 Άλλης Μεριάς 1 5.00 Άλλη Μεριά Βόλου Χείμαρρος - 

13.3.10 Μίχου 1 15,40 Δράκεια Βόλου Χείμαρρος - 
13.3.11 Μίχου 1 3.60 Δράκεια Βόλου Χείμαρρος Παλιοκαμάρα 
13.3.12 Κανταρτζή 1 11.70 Άγιο Λαυρέντιο Βόλου Χείμαρρος - 
13.3.13 Χατζήνη 1 4.40 Άγιο Λαυρέντιο Βόλου Χείμαρρος Παλιοκαμάρα 
13.3.14 Σκαρπέτη 1 2.50 Άγιο Λαυρέντιο Βόλου Χείμαρρος - 
13.3.15 Παλιόκαστρου 1 10.60 Παλιόκαστρο Βόλου Χείμαρρος - 
13.3.16 Άνω Λεχωνιών 1 8.10 Άνω Λεχωνιών Χείμαρρος - 
13.3.17 Μουρτάκη 1 4.70 Άνω Λεχωνιών Σιδηροδρ. γραμμή - 
13.4.1 Αι Θανάση 1 6.00 Αι-Γιώργη Νηλείας Χείμαρρος - 
13.4.2 (άγνωστο) 1 4.20 Αι-Γιώργη Νηλείας Χείμαρρος - 
13.4.3 Μπάλτσας 1 2.30 Αι-Γιώργη Νηλείας Χείμαρρος - 
13.4.4 Σταθμού 1 6.00 Άνω Γατζέα Βόλου  Σιδηροδρ. γραμμή - 
13.4.5 Κουκλακη 1 13.00 Άνω Γατζέα Βόλου  Σιδηροδρ. γραμμή - 
13.4.6 Πλατείας 1 8.00 Άνω Γατζέα Βόλου Χείμαρρος - 
13.4.7 Χατζάκου 1 5.20 Ογλά Βόλου Σιδηροδρ. γραμμή - 
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13.4.8 Σταθμού 1 6.80 Ογλά Βόλου Σιδηροδρ. γραμμή - 
13.4.9 Σταθμού 1 3.60 Αργυραίικα Βυζίτσας Σιδηροδρ. Γραμμή - 

13.4.10 Παπουτσαίικα 1 4,00 Αργυραίικα Βυζίτσας Σιδηροδρ. Γραμμή - 
13.4.11 Δεληγιάννη 1 2.90 Μηλιές Βόλου Χείμαρρος - 
13.4.12 Μαλαμάκη 1 5.80 Μπούφα Βόλου Χείμαρρος - 
13.4.13 Μπούφα 1 4.60 Μπούφα Βόλου Χείμαρρος - 
13.5.1 Αποστόλου 1 2.90 Αφέτες Βόλου Χείμαρρος - 
13.5.2 Φραγκάκη 1 4.00 Αφέτες Βόλου Χείμαρρος - 
13.5.3 Τοπάλη 1 4.30 Νεοχώρι Αφετών Χείμαρρος - 
13.6.1 Καρύδι 1 2.65 Αργαλαστή Βόλου Χείμαρρος - 
13.6.2 Αμμουρσά 1 4.10 Αργαλαστή Βόλου Χείμαρρος - 
13.6.3 Πριματικού 1 3.20 Κατσιλοχώρι Αργαλαστής Χείμαρρος - 
13.6.4 Ροδιά 1 5.40 Κάλαμος Αργαλαστής Χείμαρρος - 
13.6.5 Λεφόκαστρο 1 5.00 Λεφόκαστρο Αργαλαστής Χείμαρρος - 
13.6.6 Λαύκου 1 - Λαύκο Αργαλαστής Χείμαρρος - 
13.6.7 Κόττες 1 2.80 Κόττες Τρικερίου Αυλάκι Παλιοκαμάρα 
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Εικ. 15.1  Χάρτης Θεσσαλίας  

(Γαλερίδης Α., “ Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας “, Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1995, σελ. 237) 
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Εικ. 15.2 Χάρτης με τα γεφύρια που σώζονται στον Πηνειό ποταμό και στους παραπόταμους του.  

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.105) 



 669 

 
Εικ. 15.3 Χάρτης με τα γεφύρια που σώζονται στον Ασπροπόταμο (Αχελώο) και στους 

παραπόταμους του.  

(Γοργογέτας Σωτήριος Αποστ., “Τα πέτρινα Γεφύρια του Ν. Τρικάλων“, Εκδ. Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Αιθηκών, Ελάτη 2004, σελ.167). 
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16.   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ   
 

 

16.1. Προτάσεις 

Σε αυτά τα πολιτιστικά μνημεία που είναι τα πέτρινα γεφύρια δεν έχουμε 

προσέξει ότι κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα κάτω από τα ορμητικά νερά των 

ποταμών. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει τους κινδύνους που τα διατρέχουν και τα 

τραυματίζουν. 

Οι ζημιές που έχουν υποστεί, και συνεχίζουν να υφίστανται, τα μνημεία αυτά, 

επιγραμματικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες (1): 

1. η φυσιολογική φθορά, που την επιβάλλει το πέρασμα του χρόνου, 

2. η ορμητικότητα των νερών του ποταμού, που προσβάλλει τα βάθρα, 

3. ο άνθρωπος' εδώ διακρίνονται τρεις υποπεριπτώσεις: 

3α. τα μικρά παιδιά (και όχι μόνο) που παίζοντας ρίχνουν τις πέτρες, 

3β. οι "σχεδιαστές" των νέων ασφαλτοστρωμένων δρόμων και η κατασκευή νέων 

(τσιμεντένιων) ή σιδερένιων γεφυριών, που με μαθηματική ακρίβεια 

κατασκευάστηκαν δίπλα ή σε επαφή με τα πέτρινα γεφύρια, αλλοιώνοντας 

και καταστρέφοντας το φυσικό τους περιβάλλον, 

 3γ. οι νεοέλληνες (όχι λίγοι) που έχουν καταληφθεί από το αμόκ του εύκολου 

πλουτισμού και ψάχνουν για θησαυρούς - τα περισσότερα γεφύρια της 

περιοχής έχουν κατατρυπηθεί κατ' επανάληψη από τέτοια άτομα, 

4. τα δένδρα, η χρόνια εγκατάλειψη των γεφυριών ή η ελάχιστη χρησιμοποίησή τους 

είχε ως αποτέλεσμα να φυτρώνουν δένδρα, όχι μόνο δίπλα αλλά και πάνω στα 

γεφύρια, οι ρίζες των οποίων διαλύουν, κυριολεκτικά, τη στατική τους επάρκεια, 

ταρηγματώνουν, με αποτέλεσμα να εισέρχονται τα νερά της βροχής στον πυρήνα 

τουςκαι να επέρχεται πλέον η διάβρωσή τους, 

5. οι σεισμοί, που ολοκληρώνουν και επικαλύπτουν όλες τις προηγούμενες φθορές. 

Πρέπει, τέλος, να αναφερθεί ότι ένα σύνολο γεφυριών εξαφανίστηκε κατά τη 

διάρκεια των πολέμων, από βομβαρδισμούς ή σκόπιμες ανατινάξεις. 

 

Γι’ αυτό θα πρέπει να αφυπνιστούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. 

Αρχικά το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να στελεχώσει με περισσότερους 

υπάλληλους μηχανικούς τις κατατόπους Εφορείες Νεότερων Μνημείων οι οποίες 

είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας με αρμοδιότητα τα πέτρινα γεφύρια, να 

                                            
(1) Πανταζής Σπύρος,  “ Πέτρινα Γεφύρια και Νερόμυλοι  “, Άρθρο στο Ενημερωτικό δελτίο του 
Πολιτιστικού Τεχνολογικού Ιδρύματος Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξεως, Αθήνα 1992, 
σελ. 61,62. 
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αυξήσουν τις μηδανικές τωρινές πιστώσεις καθώς και να εξαλείψουν τις τερατώδεις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 Επίσης οι αναπτυξιακές εταιρείες των Δήμων και Κοινοτήτων που έχουν ιδρυθεί 

θα πρέπει να εκμεταλευτούν διάφορα Κοινοτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα. 

Πιο συγκεκριμένα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας υπάρχουν οι εξής διαδημοτικές 

εταιρείες : 
q Αναπτυξιακή Ελασσώνας - Κισσάβου (ΑΝΕΛΚΙΣ ΑΕ) 

q Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

q Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου (Ε. Α. Π. ΑΕ) 

q Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας-Πύλης (KENAKAΠ AE) 

Αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει να δώσουν έμφαση στο κυριότερο και πιο 

ελκυστικό Κοινοτικό πρόγραμμα που υπάρχει. Το LEADER (+) για την περίοδο 2000-

2006. Μέσω αυτού του προγράμματος για την ανακατασκευή και διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου η Ένωση χρηματοδοτεί τους ενδιαφερόμενους Δήμους για καθε 

έργο με ποσοστό 80%. Αυτό το ποσοστό φαντάζει εξωπραγματικό κι όμως είναι 

πραγματικό και εφικτό. Δηλαδή για μια συντήρηση ενός γεφυριού αν οι μέλετες 

δείξουν ότι το ποσό χρημάτων που χρειάζεται είναι 500.000 € τότε η Ευρωπαική 

Ένωση βάζει το ποσό των 400.000 € ενώ ο Δήμος μόνο 100.000 €. Αν τα ποσά που 

χρειάζονται είναι ανέφικτα για τον προυπολογισμό της τοπικής αρχής τότε χρείζεται 

και η συνδρομή της Νομαρχίας καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε το 

ποσό ελλατώνεται και γίνεται εφικτή αυτή η αλλαγή που θα επηρρεάσει με σωστά 

βήματα και τον χειμερινό τουρισμό που αναπτύσσεται. 

Με αυτή την πολιτική που πρέπει να χαρακτεί μπορούμε να δώσουμε πνοή σε 

αυτά τα μνημεία τα οποία θα μας θυμίζουν το παρελθόν μας και μας βοηθήσουν στο 

μέλλον με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.  

 

 

16.2. Επίλογος  
Οι περιηγήσεις που κάναμε στην Νότια Πίνδο, στα ορεινά της Καρδίτσας, στο 

όρος Κίσσαβος και στον Θεσσαλικό κάμπο δεν μας άφησαν άπραγους 

συναισθηματικά. Μπορέσαμε να εντοπίσουμε κατασκευάσματα του ανθρώπου που 

χτίστηκαν ακόμα το 1500 δηλαδή πριν 500 χρόνια. Το βάρος των αιώνων που 

κουβαλάνε αυτά τα γεφύρια μας εντυπωσιάσε αφού οι τωρινές δομικές κατασκευές 

δεν μπορούν να αγγίξουν καν το 1/5 της ζωής των πέτρινων γεφυριών. Η χαρά μας 

και η αφωνία μας όταν τα αντικρύζαμε επιβλητικά δεν χάθηκαν κατά την διάρκεια των 

αναζητήσεων αλλά ούτε ακόμα τώρα. Μας γοήτευσαν ακόμα οι τοποθεσίες των 
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πέτρινων γεφυριών μέσα σε καταπράσινα δάση, σε απόκρυμνες βουνιοπλαγιές και 

φαράγγια.  

Αυτές τις εμπειρίες που καρπωθήκαμε τις χρωστάμε τα κύριο λόγο στους 

Καθηγητές μας την κ.κ Πόπη Θεοδωρακάκου – Βαρελίδου Δρ. Αρχιτέκτων 

Μηχανικός Ε.Μ.Π και τον κ.κ Γιώργο Κ. Βαρελίδη Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός – 

Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER + 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ  

ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΓΙΑ Ν’ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Ε (2001) 3562 / 19 – 11 – 2001 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
N° CCI 2000 GR060PC001 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 17 – 11 – 2000 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: 17 – 11 – 2000 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: 31 – 12 – 2008 
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
· ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 

· Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΝ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+  
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π) και το 
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας, ως ακολούθως: 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+; 
2. Η σημασία του plus(+) στο LEADER 
3. Οι αναπτυξιακοί στόχοι του LEADER+ 
4. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ LEADER+; 
5. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER+ 
6. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+; 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER+ 

ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
8. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+: ΆΞΟΝΕΣ -  ΜΕΤΡΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ 
9. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 

ΈΛΕΓΧΟ -Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 
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Τι είναι η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+; 

 

Η LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως βασικό 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και την 

προσέλκυση των νέων, μέσω της υλοποίησης πλέγματος δράσεων που ικανοποιούν 

παράλληλα τις εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες για τη Γ΄ Προγραμματική 

Περίοδο (απασχόληση, ισότητα, προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ). 

 

Επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των 

αγροτικών περιοχών, με την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών, ανθρώπινων και 

οικονομικών πόρων τους, την ανακάλυψη νέων πηγών εισοδήματος και την 

παράλληλη προστασία της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. 

 

Στα πλαίσια της LEADER+, οι άνθρωποι της υπαίθρου: 

· συμμετέχουν ενεργά και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή 

προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή τους,  

· προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις και δημιουργούν, παράλληλα, έναν 

ιδιαίτερα παραγωγικό ιστό,  

· ενεργούν συλλογικά και μέσα από δίκτυα (clusters), στηρίζουν 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και  

· κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για τον τόπο τους. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, τα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν βρίσκονται σε κάποιο 

απομακρυσμένο από τα προβλήματα της υπαίθρου γραφείο κεντρικής υπηρεσίας 

αλλά εκεί, στη δική τους περιοχή. 

 

Η σημασία του plus (+) στο LEADER 

 

Παρά το γεγονός ότι το LEADER διατηρεί το περιεχόμενο των προηγουμένων 

εφαρμογών (LEADER I και LEADER II), ωστόσο, υπάρχει μια διαφοροποίηση που 

εκφράζεται με την προσθήκη του + (plus = επιπλέον).  Το LEADER+ επιδιώκει, 

δηλαδή, κάτι επιπλέον απ΄ αυτό που πρόσφεραν οι προηγούμενες εφαρμογές και 

εξακολουθούν να δίνουν σήμερα τα υπόλοιπα προγράμματα του Γ΄ Κ.Π.Σ  

 

Ο πιλοτικός χαρακτήρας του προγράμματος εξασφαλίζεται κυρίως μέσω των 

δικτυώσεων (clusters) και των συνεργασιών. Κατά συνέπεια, δίνεται βάρος στη 
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δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, την κοινή προβολή και 

προώθηση, τη συνεργασία και τη συλλογική στήριξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, που μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και τη 

συμπληρωματικότητα των δράσεων.  

 

Έτσι η έννοια «πιλοτικός» επιτυγχάνεται με: 

· Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις 

τοπικές ιδιομορφίες. 

· Την εφαρμογή νέων μεθόδων που αξιοποιούν τόσο το ανθρώπινο δυναμικό 

όσο και τους φυσικούς και χρηματοδοτικούς πόρους της περιοχής. 

· Τη διασύνδεση έργων/ δράσεων ή και επιχειρήσεων όλων των τομέων της 

οικονομίας, οι οποίοι κατά παράδοση είναι ανεξάρτητοι. 

· Την υιοθέτηση πρωτότυπων μορφών οργάνωσης και συμμετοχής του 

τοπικού πληθυσμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

Οι αναπτυξιακοί στόχοι του LEADER+ 

 

Το Εθνικό Πρόγραμμα LEADER+ έχει δύο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους: 

1ος ΣΤΟΧΟΣ: Η ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της 

υπαίθρου, μέσω πιλοτικών εφαρμογών.  

2ος ΣΤΟΧΟΣ: Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των 

περιοχών, σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.  

 

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται τοπικά με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής, η οποία διαρθρώνεται γύρω από ένα σημαντικό θέμα, που χαρακτηρίζει 

την ταυτότητα της περιοχής, το "Θέμα Συσπείρωσης". Τα "θέματα συσπείρωσης" των 

τοπικών προγραμμάτων της χώρα μας είναι: 

· Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής. 

· Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών. 

· Η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις 

αγορές με την ενδυνάμωση διακλαδικών και διατομεακών σχέσεων, κυρίως 

για μικρές παραγωγικές μονάδες. 

· Η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιοχών κοινοτικού 

ενδιαφέροντος NATURA 2000. 
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Σε ποιες περιοχές της χώρας μας εφαρμόζεται το LEADER+; 

 

Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία LEADER+ εφαρμόζεται σε ορεινές  

-περιοχές χαρακτηρισμένες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, κατάλογο των ορεινών, μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών- 

και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες παρουσιάζεται η εντονότερη 

κοινωνικοοικονομική υστέρηση.  

 

Ωστόσο, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον πληρούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις (γεωγραφική γειτνίαση, ύπαρξη προβλημάτων αλλά παράλληλα 

αναπτυξιακών προοπτικών κ.λ.π), περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και μειονεκτικές 

περιοχές καθώς και περιοχές Natura 2000. 

 

Τα τοπικά προγράμματα LEADER+ είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και σε περιοχές 

που καλύπτονται εν μέρει ή στο σύνολό τους από Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Αγροτικού Xώρου – Ο.Π.Α.Α.Χ. (άξονας 7 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» 

ή Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα-ΠΕΠ).  

Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, η εφαρμογή του LEADER+ είναι δυνατή μόνο για δράσεις 

που: 

 

· δεν καλύπτονται από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα (Ο.Π.Α.Α.Χ.), 

· δε θα συμπεριληφθούν τελικά στο σχεδιασμό του ολοκληρωμένου 

προγράμματος (Ο.Π.Α.Α.Χ.), 

· λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των 

δράσεων του ολοκληρωμένου προγράμματος (π.χ. συνεργασίες, δικτυώσεις 

κλπ.), 

· εξασφαλίζουν την πιλοτική διάσταση του τοπικού προγράμματος και 

αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίας. 

 

Φορείς υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων LEADER+ 

 

Τα τοπικά προγράμματα που εντάσσονται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Πρόκειται 

για ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρίες, οι οποίες αποτελούνται από συλλογικούς 
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φορείς του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, όπως: η Τοπική Αυτοδιοίκηση (α΄ 

και β΄ βαθμού), Σύλλογοι, Παραγωγικά και Επιστημονικά Επιμελητήρια, 

Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, επιστημονικοί φορείς, 

περιβαλλοντικές και λοιπές οργανώσεις, εκπρόσωποι εργαζομένων, ιδιώτες (ΝΠΙΔ, 

φυσικά πρόσωπα) και άλλοι.   

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Ο.Τ.Δ είναι: 

· η μορφή Ανώνυμης Εταιρείας 

· η ευρεία συμμετοχή τοπικών φορέων 

· η εγκατάσταση στις συγκεκριμένες περιοχές 

· η ύπαρξη ικανής οικονομικής ευρωστίας 

· η στελέχωση με εξειδικευμένο και επαρκές ανθρώπινο δυναμικό 

 

Στα πλαίσια του LEADER+, έχει εγκριθεί η υλοποίηση 40 τοπικών προγραμμάτων 

(40 Ο.Τ.Δ). 

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν επενδυτική πρόταση  

στα πλαίσια ενός τοπικού προγράμματος LEADER+; 

 

Η υποβολή επενδυτικών προτάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα (ιδιώτες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Ο.Τ.Α, 

Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι κ.λπ.).   

 

Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υποβολή προτάσεων είναι: 

· να υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα LEADER+ στη συγκεκριμένη περιοχή, 

· η επενδυτική πρόταση να εντάσσεται στη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του 

τοπικού προγράμματος, 

· ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους (ίδια 

συμμετοχή). 

 

Διαδικασία υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων LEADER+ και ένταξης των 

έργων/ επενδύσεων 

 

Μετά την αξιολόγηση και επιλογή των 40 τοπικών προγραμμάτων (και των 

αντίστοιχων Ο.Τ.Δ που τα διαχειρίζονται), ακολουθούν οι παρακάτω ενέργειες:  

· Ευρεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού  
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· Προκήρυξη του τοπικού προγράμματος, με σκοπό την υποβολή προτάσεων 

για έργα/ επενδύσεις από τους ενδιαφερομένους (υποψήφιοι τελικοί 

αποδέκτες). Οι επενδυτικές προτάσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με 

πρότυπο που χορηγείται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης. 

· Αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, σύμφωνα με 

προκαθορισμένα κριτήρια και επιλογή αυτών που θα χρηματοδοτηθούν στο 

πλαίσιο του τοπικού προγράμματος. 

· Υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Ο.Τ.Δ. και του επενδυτή, του οποίου η 

επενδυτική πρόταση εγκρίθηκε. 

 

Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+: 

Άξονες - Μέτρα – Δράσεις 

 

Το εθνικό πρόγραμμα LEADER+ περιλαμβάνει 4 άξονες προτεραιότητας: 

 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:  

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

 

ΜΕΤΡΟ 1.1:  Τεχνική Στήριξη Φορέων Υλοποίησης - Ομάδων Τοπικής Δράσης 

 

1.1.1. Στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) 

1.1.2. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού 

1.1.3. Αξιολόγηση προγράμματος και επενδυτικών σχεδίων 

1.1.4. Εξοπλισμός και μηχανοργάνωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) 

 

ΜΕΤΡΟ 1.2:  Ενισχύσεις σε Επενδύσεις – Στήριξη στην Επιχειρηματικότητα 

 

1.2.1.  Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης προσέγγισης 

 

1.2.1.1. Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης για τη 

συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής 

1.2.1.2. Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της 

δυναμικότητας της περιοχής 
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1.2.1.3. Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη 

υποδομής διανυκτέρευσης) 

1.2.1.4. Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού 

(θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ.) 

1.2.1.5. Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού 

τουρισμού 

1.2.1.6. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 

τουρισμού (παραδοσιακά καφενεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης 

επισκεπτών, κλπ.) 

1.2.1.7. Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού για προσαρμογή στις 

ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης (clusters) 

 

1.2.2.  Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της 
οικονομίας 

 

1.2.2.1. Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, κλπ.) 

1.2.2.2. Επιχειρηματική αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων 

1.2.2.3. Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής 

1.2.2.4. Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής 

1.2.2.5. Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε 

πρωτότυπες εφαρμογές 

1.2.2.6. Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση 

1.2.2.7. Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια κελάρια, 

επισκέψιμα οινοποιία) 

1.2.2.8. Εκτροφεία θηραμάτων 

1.2.2.9. Επιχειρήσεις αξιοποίησης ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός 

πρωτογενούς παραγωγής 

1.2.2.10. Βελτίωση επιχειρήσεων κυρίως προς την κατεύθυνση προστασίας 

περιβάλλοντος 

1.2.2.11. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινωνικής 

οικονομίας και της κοινωνικής εξυπηρέτησης  

1.2.2.12. Βελτίωση επιχειρήσεων για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή 

δικτύωσης (clusters) 
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1.2.3.  Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και διατομεακή 
δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών 

 

1.2.3.1. Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO - HACCP) 

1.2.3.2. Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Clusters) 

1.2.3.3. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (π.χ. 

website) 

1.2.3.4. Ανάπτυξη συστημάτων τηλεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού 

εμπορίου 

1.2.3.5. Ανάπτυξη συστήματος Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών 

σημάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικών προϊόντων κλπ). 

 

ΜΕΤΡΟ 1.3:  Υποστηρικτικές Ενέργειες 

1.3.1. Aναβάθμιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού – 

κατάρτιση 

1.3.2. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης 

1.3.3. Ενέργειες προώθησης – προβολής 

 

ΜΕΤΡΟ 1.4:  Προστασία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Φυσικής και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 

1.4.1. Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 

1.4.1.1.  Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων 

και περιοχών Natura 2000 

1.4.1.2.  Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος 

1.4.1.3  Βελτίωση καταφυγίων 

1.4.1.4.  Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια 

 

1.4.2. Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την 
ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου 

1.4.2.1. Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών κ.λ.π) με 

αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής 

ανάπτυξης 

1.4.2.2. Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς 

1.4.2.3. Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
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1.4.2.4. Κέντρα πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά κέντρα, 

θέατρα, κλπ.) 

1.4.2.5. Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών – χαρτογραφήσεις 

 

1.4.3. Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: 
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

 

ΜΕΤΡΟ 2.1:  Συνεργασία μεταξύ Περιοχών της Ελλάδας Διατοπική – 
Διαπεριφερειακή Συνεργασία 

2.1.1.  Συνεργασίες σε θέματα Αγροτικού τουρισμού 

2.1.2.  Συνεργασίες σε θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τομέων 

της οικονομίας 

2.1.3.  Συνεργασίες σε θέματα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας 

2.1.4. Συνεργασίες σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς 

ΜΕΤΡΟ 2.2:  Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων κρατών: 
διακρατική συνεργασία 

2.2.1. Συνεργασίες σε θέματα Αγροτικού τουρισμού 

2.2.2.  Συνεργασίες σε θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τομέων 

της οικονομίας 

2.2.3.  Συνεργασίες σε θέματα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας 

2.2.4. Συνεργασίες σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» 

 

ΜΕΤΡΟ 3.1:  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ LEADER+ 

3.1.1 Ελληνικό δίκτυο Leader+ 

3.1.2. Λειτουργικές δαπάνες δικτύωσης 

1.1.3. Σύνοδοι δικτύου 

 

ΜΕΤΡΟ 3.2:  ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ LEADER+ ΜΕΔ 

3.2.1 Ενέργειες διάδοσης 
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3.2.2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης την Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π. και την Επιτροπή Παρακολούθησης 

1.2.3. Βάση πληροφοριών και τηλεματικό σύστημα 
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8. Πανταζής Σπύρος, “Πέτρινα Γεφύρια και Νερόμυλοι “, Άρθρο στο Ενημερωτικό 
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