Αρχιτεκτονική Πέτρινων Γεφυριών
Η κατασκευή ενός γεφυριού είχε ανέκαθεν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Διευκόλυνε
την επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους, βοηθούσε τη διακίνηση των αγαθών,
ένωνε τις πόλεις μεταξύ τους και το σημαντικότερο συντελούσε στη μεταφορά και στην
ανταλλαγή γνώσεων και εμπορευμάτων άλλα και στην ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Πιο
συγκεκριμένα,τα βουνά,σχημάτιζαν μεταξύ τους πολλές δύσβατες κοιλάδες, που
αρκετές φορές διασχίζονταν από ένα ποτάμι. Έτσι λοιπόν,από πολύ παλιά υπήρχε η
ανάγκη να υπερπηδηθούν αυτά τα εμπόδια που δυσκόλευαν τη μετακίνηση των
κατοίκων.
Πρωταρχικό μέλημα για την κατασκευή ενός γεφυριού ήταν η σωστή επιλογή της
θέσης για τη σύνδεση των δύο πλευρών. Στις ορεινές και βραχώδεις περιοχές,το
στενότερο μέρος του ποταμού και οι βραχώδεις περιοχές και οι βραχώδεις όχθες ήταν
αυτές που καθόριζαν τη θέση του. Γι' αυτό το λόγο πρώτα καθορίζονταν οι προσβάσεις
προς το γεφύρι. Αντιθέτως,στις πεδινές περιοχές τα μονοπάτια καθόριζαν τη θέση του
γεφυριού. Γενικά, το πλάτος και το βάθος,καθώς και η μορφολογία του εδάφους
καθόριζαν τη μορφή του γεφυριού, τον αριθμό των τόξων,το άνοιγμά τους,την
καμπυλότητά τους και άλλες λεπτομερειες. Στην περίπτωση που το άνοιγμα του
ποταμού ήταν μεγάλο και δεν υπήρχαν βραχώδεις όχθες, η θεμελίωση ( ακροβάθρων και
μεσοβάθρων ) γινόταν μέσα στην κοίτη του ποταμού, με εκτροπή της κοίτης τους
καλοκαιρινούς μήνες, χρησιμοποιώντας ειδικές πασσαλώσεις, που εξασφάλιζαν τη
σταθερότητα. Στην περίπτωση που το άνοιγμα του ποταμού ήταν μεγάλο και δεν
υπήρχαν βραχώδεις όχθες, η θεμελίωση ( ακροβάθρων και μεσοβάθρων ) γινόταν μέσα
στην κοίτη του ποταμού, με εκτροπή της κοίτης τους καλοκαιρινούς μήνες,
χρησιμοποιώντας ειδικές πασσαλώσεις, που εξασφάλιζαν τη σταθερότητα.
Αυτή τη μορφή την αποφάσιζε ο πρωτομάστορας (κάλφας), που αναλάμβανε την
κατασκευή του έργου. Κάτω από την άγρυπνη καθοδήγηση του ( που στηριζόταν μόνο
στην εμπειρία), εργαζόταν το μπουλούκι.Το έργο των μπουλουκιών ήταν επίπονο και
επικίνδυνο, αφού είχαν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις καιρικές συνθήκες ( που στους
ορεινούς όγκους της Ελλάδος είναι κατά κανόνα αντίξοες), αλλά και τις καταρρεύσεις,
που συνέβαιναν συχνά από λάθη στη στατικότητα των κτισμάτων, τα οποία τα
κατασκεύαζαν εντελώς εμπειρικά. Αυτό αποτελούνταν από κάθε λογής μαστόρου,
χτίστες, μαραγκούς, πελεκάνους, λασπητζήδες, νταμαριτζήδες και πολλά «τσιράκια»,
που ήταν κυρίως μικρά παιδιά που μάθαιναν την τέχνη.
Αναφέρεται ακόμα ότι χρησιμοποιούσαν και συνθηματική γλώσσα για να μην
καταλαβαίνουν οι εργοδότες τι έλεγαν μεταξύ τους.Δε χρησιμοποιούσαν συνηθισμένη
μονάδα μέτρησης παρά τ μέγεθος
της παλάμης τους. Σημαντικό ρόλο έπαιζαν τα ζώα , κυρίως μουλάρια, που
εξυπηρετούσαν στις μεταφορές των υλικών.
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Αναφέρεται ακόμα ότι χρησιμοποιούσαν και συνθηματική γλώσσα για να μην
καταλαβαίνουν οι εργοδότες τι έλεγαν μεταξύ τους.Δε χρησιμοποιούσαν συνηθισμένη
μονάδα μέτρησης παρά τ μέγεθος
της παλάμης τους. Σημαντικό ρόλο έπαιζαν τα ζώα , κυρίως μουλάρια, που
εξυπηρετούσαν στις μεταφορές των υλικών.
Διαδικασία και πρώτες ύλες:
Η αρχή γινόταν με έναν ξύλινο σκελετό, που λειτουργούσε ως υπόβαθρο για να
στηριχτεί το κυρίως ξύλινο καλούπι της καμάρας. Στη συνέχεια μετρούσαν και
πελεκούσαν τις απαραίτητες πέτρες. Ξεκινούσε το χτίσιμο ταυτόχρονα και από τους δύο
πλευρές και πάντα από κάτω προς τα πάνω. Η τελευταία κεντρική πέτρα, που έμπαινε
στο κέντρο της κάμαρας, ονομαζόταν «κλειδί» και είχε ιδιαίτερη στατική σημασία.
Όταν το χτίσιμο τελείωνε, αφαιρούσαν το καλούπι από τη βάση του, τάζοντας στο Θεό
για να στεριώσει το γεφύρι. Τότε από τη βαρύτητα, το σύνολο του οικοδομήματος
πιεζόταν προς τα κάτω, σφηνώνοντας τις πέτρες μεταξύ τους και το γεφύρι «έδενε» . Ως
συνδετικό υλικό χρησιμοποιούσαν λάσπη που περιείχε τρίμμα κεραμιδιού και

ελαφρόπετρας, χώμα, νερό, άχυρα, τρίχες από κατσίκα και ασπράδια από πολλά αυγάτο λεγόμενο «κουρασάνι». Στην περίπτωση που το «κατάστρωμα» του γεφυριού ήταν
καμπυλωτό, δημιουργούσαν, μεγάλα πλατύσκαλα, για να αποφεύγεται το γλίστρημα
διαβατών.Τα στηθαία του καταστρώματος, που ήταν αρκετά ψηλάτα,αποτελούνταν από
μεγάλες λαξευτές πέτρες, που έπαιζαν προφυλακτικό ρόλο.
Αναπόσπαστο τμήμα των γεφυριών είναι τα λιθόστρωτα μονοπάτια και οι τοίχοι
αντιστήριξης, που χτίζονταν για να εξασφαλίσουν την ασφαλή πρόσβαση προς το
γεφύρι. Έργα που ήταν επίπονα και χρονοβόρα, με ατελείωτες ώρες δουλειάς, αλλά και
με πολύ μεγάλη σημασία.
Σε γεφύρια με πολύ υψηλές καμάρες (τόξα), συνήθιζαν να κρεμούν στο κέντρο της
μεσαίας η και μοναδικής κάμαρας ένα καμπανάκι, το ονομαζόμενο «κυπρί». Αυτό
χτυπούσε προειδοποιητικά όταν ο άνεμος φυσούσε δυνατά και το πέρασμα του
γεφυριού γινόταν πολύ επικίνδυνο για τους διαβάτες
Tην απόφαση για να "στηθεί" ένα γεφύρι, έπαιρνε μικρό μεμονωμένο άτομο ή και
ολόκληρο χωριό. Στην πρώτη περίπτωση, μπορεί πρόκειται για ένα πλούσιο κάτοικο,
για κάποιο αξιωματούχο, ή και για τον ηγούμενο ενός διπλανού μοναστηριού. Όπως
ήταν φυσικό, τους ίδιους βάραινε και η δαπάνη. Για ηθικό αντάλλαγμα, το γεφύρι
έπαιρνε αρκετές φορές το όνομά τους, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί και κανόνα. Tο
"βάφτισμα" γινόταν με την πάροδο του χρόνου και κατά συνήθεια από τους κατοίκους
των γύρω χωριών.
Όταν συγκέντρωναν τα χρήματα οι χωρικοί, ακόμη κι αν χορηγός ήταν ένα και μόνο
άτομο, καλούσαν μερικούς μαστόρους που διέθεταν δικά τους μπουλούκια και τους
ανακοίνωναν την πρόθεσή τους.
Tο οδόστρωμα που χρησιμοποιούν οι διερχόμενοι είναι αρκετά στενό, μερικές φορές
περιοριζόταν ακόμα και στα δύο μέτρα. Aκολουθούσε καμπυλωτή γραμμή, όπως και τα
αποκάτω τόξα που είναι γνώρισμά κυρίως των Hπειρωτικών γεφυριών. Συχνά ήταν
στρωμένο με καλντερίμι στην αρχή, και όταν το ανέβασμα γίνόταν επικίνδυνο, τότε
κατέληγε σε πλατύσκαλο με ελαφριά κλίση. Έτσι η διέλευση δεν ήταν και τόσο
ακίνδυνη. Στο γεφύρι της Kόνιτσας παραδείγματος χάρην, υπάρχει ακόμη και σήμερα,
μικρή καμπάνα κρεμασμένη κάτω απ' την κορυφή της καμάρας. Όταν φυσούσε δυνατός
αέρας, χτυπούσε η καμπάνα και προειδοποιούσε τους περαστικούς για τον κίνδυνο.
Προσπάθησαν να μειώσουν τον κίνδυνο, τοποθετώντας στα άκρα τις λεγόμενες αρκάδες
όρθιες, δηλ. στενόμακρες πέτρες και αργότερα χαμηλά πεζούλια.

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Λιθόκτιστα τοξωτά γεφύρια θα συναντήσετε σε αρκετά σημεία του νομού, δείγματα της άριστης
τεχνικής που κατείχαν οι πρωτομάστορες της περιοχής. Η φήμη τους δεν άργησε να εξαπλωθεί σε όλη
την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, γι' αυτό και βλέπουμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας γεφύρια που
κατασκεύασαν Ηπειρώτες μάστορες. Τα περισσότερα κατασκευάστηκαν την περίοδο της
τουρκοκρατίας από την ανάγκη της επικοινωνίας των χωριών - κυρίως των ορεινών - μιας και είχαν
αποτραβηχτεί σε δύσβατα μέρη για να αποφύγουν τον τουρκικό ζυγό. Η όλη ποιότητα κατασκευής
τους ήταν τόσο περίτεχνη και γερή, που αρκετά από αυτά χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.
Ονομασία
Η ονομασία συνήθως δινόταν από αυτόν που έδωσε τα χρήματα για την κατασκευή που (γι' αυτό
συναντάμε ονόματα ευεργετών ή χωριών). Ορισμένες φορές έχουμε δύο ή και τρία ονόματα σε ένα
γεφύρι που έπαιρναν από αυτόν που αναλάμβανε την δαπάνη της επισκευής τους αν χρειάζοταν.

1) ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Ποταμός: Αώος
Υψόμετρο: 454
Παρακείμενα Κτίσματα: Το 1948
κατασκευάστηκε δίπλα στην παλιά γέφυρα μία νέα
σιδερένια, τύπου Bailey, η οποία σήμερα έχει
αφαιρεθεί
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία: 1870
Κτίστες: Πρωτομάστορας: Ζιώγας Φρόντζος με
μαστόρους της Πυρσόγιαννης και των γύρω
χωριών
Χορηγός: Ι. Λούλης, Β. και Α. Λιάμπεη, Α. Παπάζογλου κ.α.
Δαπάνη: 120.000 γρόσια
Άλλα Στοιχεία: Στο γεφύρι υπάρχει μικρή ορθογώνια κόγχη, όπου πρέπει να ήταν τοποθετημένη
κτητορική επιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή: μονότοξο
Μέγεθος: Ανοιγμα: 35,60 μ., ύψος: 19,25 μ.
Κατάσταση: Πολύ καλή
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία: Βρίκεται κοντά στην Κόνιτσα, στην έξοδο του Αώου ποταμού.
Το καμπανάκι που κρέμονταν κάτω από την καμάρα για να ειδοποιεί τους περαστικούς όταν φυσούσε
δυνατός αέρας (έδινε σήμα κινδύνου), είχε χαθεί παλαιά και αντικαταστάθηκε το 1975. Κάτω δεξιά
από το γεφύρι, ένα ωραίο μονοπάτι οδηγεί προς τη μονή Στομίου.
2)ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ 'Η ΚΟΚΚΟΡΟΥ

Ποταμός: Αώος Βοϊδομάτης, Βικάκης
Υψόμετρο: 747
Παρακείμενα Κτίσματα:
α) μύλος του Κόκκορου,
β) εικόνισμα σε μικρή σπηλιά,
γ) Ξωκκλήσι Αγίας Παρασκευής
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία: 1750
Κτίστες: Δεν είναι γνωστοί
Χορηγός: Νούτσος Καραμισίνης από Βραδέτο
Δαπάνη: 187.000 γρόσια
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή: μονότοξο
Μέγεθος: μήκος 23, 60μ., ύψος 13μ.
Κατάσταση: πολύ καλή
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία: Στο ίδιο σημείο υπήρχε παλιότερα ένα άλλο γεφύρι, το οποίο
χρησιμοποιούσαν και για να τιμωρούν τους ζωοκλέφτες: Για να διαπιστώσουν αν ένας ύποπτος ήταν
ζωοκλέφτης, τον ανάγκαζαν να περάσει το γεφύρι, κουβαλώντας μια γίδα στην πλάτη. Αν περνούσε ή
αν ομολογούσε την πράξη του, αθωονόταν. Διαφορετικά, η τιμωρία του ήταν ο πνιγμός στο ποτάμι.
Κοντά στο γεφύρι βρίσκεται η «σπηλιά του Νταβέλη», που αποτέλεσε καταφύγιο του ληστή Γιώργου
Νταβέλη το καλοκαίρι του 1881, όταν τον κυνηγούσε τουρκικό σταρτιωτικό απόσπασμα. Ο Νταβέλης
απέδωσε τη σωτηρία του στην Αγία Παρασκευή, επειδή κοντά στο γεφύρι βρίσκεται ένα ξωκκλήσι της
Αγίας Παρασκευής. Για το λόγο αυτό, ο ληστής κατασκεύασε το εικόνισμα μέσα στη μικρή σπηλιά. Τα
δεύτερο όνομα του γεφυριού προέρχεται από το επώνυμο του κατόχου του παρακείμενου μύλου. Ο
μύλος αυτός εξυπηρετούσε τις ανάγκες των κατοίκων του Κουκουλίου, του Καπεσόβου, του
Βραδέτου, του Διλόφου και των Ασπραγγέλων.

3)ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
Ποταμός: Άραχθος Καλαρρυτιώτικος
Υψόμετρο:250
Παρακείμενα Κτίσματα: Το χρονικό διάστημα 1881-1913
Άραχθος αποτελούσε το σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας και υπήρχε
στην αριστερή πλευρά της κοίτης, σε απόσταση 300 μέτρα από
το γεφύρι, φυλάκιο του Ελληνικού στρατού, χάνι και
υποτελωνείο.
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία: 1866
Κτίστες: Κώστας Μπέκας από τα Πράμαντα
Χορηγός: Κοινότητες Μελισσουργών, Πραμάντων και
Αγνάντων, Γ. Λούλης, Αν. Λύτρας και κάτοικοι γύρω χωριών
Δαπάνη: 187.000 γρόσια
Άλλα Στοιχεία: Μικρή κόχη, στην οποία είχε τεθεί η εικόνα ενός Αγίου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή: μονότοξο
Μέγεθος: μήκος 40 μ., ύψος 19 μ., πλάτος καταστρώματος 3,20μ.
Κάτάσταση: πολύ καλή
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία: Το 1863 ο Δημ. Αρβανιτογιάννης από τα Πράμαντα προσέφερε
30.000 γρόσια για την κατασκευή του γεφυριού. Όμως στα εγκαίνια αυτού του έργου το γεφύρι
σωριάστηκε, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων. Το 1866 χτίστηκε το γεφύρι που
υπάρχει και σήμερα (με έξοδα των Ιωάννη Λούλη από Αετορράχη, Αναγνώστη Λύτρα και Ιωάννη
Ρήγκα από Πράμαντα του Αναγνώστη Μάρου από τους Μελισσουργούς, των κοινοτήτων Πραμάντων
και Μελισσουργών). Η κοινότητα Αγνάντων προσέφερε την ξυλεία για τις σκαλωσιές του
οικοδομήματος. Επίσης, γειτονικές κοινότητες προσέφεραν χρηματικά ποσά και προσωπική εργασία.
Για το χτίσιμο του γεφυριού υπάρχει η παράδοση ότι στέριωσαν άνθρωπο στα θεμέλιά του. Άλλοι
ισχυρίζονταν ότι έβαλαν έναν Τούρκο κι άλλοι μια επιληπτική κοπέλα από το χωριό Μονολίθι. Το
1881 ο 'Αραχθος έγινε το σύνορο Ελλάδας Τουρκίας και δίπλα από το γεφύρι της Πλάκας, από την
νότια πλευρά, κατασκευάστηκε υποτελωνείο, ενώ και οι Τούρκοι κατασκεύασαν φυλάκιο κοντά στο
γεφύρι.

4)ΓΕΦΥΡΙ ΤΣΙΠΙΑΝΗΣ
Ποταμός: Άραχθος Βάρδας
Υψόμετρο: 576
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία: 1875
Κτίστες: Δεν είναι γνωστοί
Χορηγός: Κοινότητα Γρεβενιτίου
Πασπαλιάρης από Τρίστενο
Δαπάνη:1040 τουρκικών λιρών

και

Αναστάσιος

Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή: μονότοξο
Μέγεθος: μήκος 60 μέτρα
Κάτάσταση: καλή
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία: H φυσική ομορφιά της περιοχής έχει αλλοιωθεί αισθητά,
εξαιτίας της τσιμεντένιας γέφυρας που κατασκευάστηκε δίπλα του για τις ανάγκες της επαρχιακής
οδού Ιωαννίνων-Ανατολικού Ζαγορίου. Το οξυκόρυφο
σχήμα του τόξου του, το κάνει να ξεχωρίζει από τα
υπόλοιπα γεφύρια του Ζαγορίου και ενώνει τις δύο όχθες
του ποταμού Βάρδα και εξυπηρετούσε την επικοινωνία του
Ανατολικού Ζαγορίου με τα Γιάννενα. Χτίσθηκε το 1875
και παλαιότερα διέθετε καμπανάκι, όπως και άλλα πέτρινα
γεφύρια της Ηπείρου, το οποίο κατά κάποιο τρόπο
προειδοποιούσε τους περαστικούς όταν φύσαγαν ισχυροί
άνεμοι.

5)ΓΕΦΥΡΙ ΒΩΒΟΥΣΑΣ
Ποταμός: Αώος
Υψόμετρο: 974
Ιστορικά στοιχεία οικοδόμησης
Χρονολογία: 1748
Κτίστες: Δεν είναι γνωστοί
Χορηγός: Αλέξιος Μιχ. Μίσσιος
Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή
Μορφή: μονότοξο
Κάτάσταση: καλή
Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία: Χωρίζει το χωριό σε δυο γειτονιές, ανέκαθεν χρήσιμο στους
κατοίκους του και ακόμη και σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Επίσης αξίζει
να αναφέρουμε το ξύλινο περβάζι με το οποίο περιστοιχίζεται, το οποίο ασφαλίζει τους διαβάτες και
το ομορφαίνει.

Ονομασία:Γεφύρι του Ασίζαγά
Τοποθεσία:Τρίκωμο
Έτος κτίσης:1727
Το εντυπωσιακό μεγαλόπρεπο αυτό
πέτρινο οικοδόμημα διαθέτει το
μεγαλύτερο σε άνοιγμα τόξο από τα
σωζόμενα γεφύρια της Μακεδονίας, που
φθάνει τα 15 μέτρα και συνολικό μήκος τα
70 μέτρα. Στα δύο εκατέρωθεν βάθρα του
φέρει ψηλότερα δύο μικρά ανακουφιστικά
ανοίγματα ενώ στα δύο του μεσόβαθρα υπάρχουν τριγωνικές προεξοχές ( για
να εξομαλύνουν τη ροή του νερού ).Κτίστηκε επί τουρκοκρατίας το 1727-με
χίλιες δύο ταλαιπωρίες-και χρηματοδοτήθηκε από τον Αζίζ-Αγά. Στην πορεία

της κατασκευής του αποδείχθηκε πολύ δύσκολο έργο, αφού κατέρρευσε δύο
φορές και λίγο έλειψε να στοιχίσει το "κεφάλι" του πρωτομάστορα. Στο
τέλος το γεφύρι στάθηκε , και ο πρωτομάστορας , παρακολουθώντας το
ξεκαλούπωμα από απόσταση ασφαλείας, γλίτωσε, εισπράττοντας την
πλούσια αμοιβή του. Το σημαντικό αυτό γεφύρι βρισκόταν πάνω στις ορεινές
μουλαρόστρατες που συνέδεαν την Ήπειρο με την Μακεδονία. Στα χρόνια
της τουρκοκρατίας διευκόλυνε το πέρασμα των τοπικών εμπόρων που
μετέφεραν λάδι και στάρι, αλλά και των καραβανιών των ξενιτεμένων που
έφευγαν για την ανατολική Ευρώπη.Σώζονται μάλιστα και τμήματα της
καραβανόστρατας. Παλαιότερα, κάτω από την κεντρική κάμαρα υπήρχε
κουδούνι κρεμασμένο, που ειδοποιούσε για τον κίνδυνο τους διαβάτες όταν
φυσούσε πολύς αέρας.

Ονομασία:Γεφύρι της Πορτίτσας
Τοποθεσία:Σπήλαιο
Έτος κτίσης:1743
Το γεφύρι της Πορτίτσας βρίσκεται στο
νομό Γρεβενών και απέχει από την
ομώνυμη πρωτεύουσα 45 χιλιόμετρα.
Πιθανότατα είναι το δημοφιλέστερο και
ομορφότερο γεφύρι του νομού καθώς με
το υπέροχο τοπίο που δημιουργεί το βαθύ φαράγγι με το καλά
συντηρημένο γεφύρι και η ευκολία της πρόσβασης σ’ αυτό
δημιουργούν ένα μνημείο απαράμιλλης και ασύγκριτης ομορφιάς.
Ανάμεσα στα βουνά Σπηλαίου και Λυκότρυπας δημιουργείται η
κοιλάδα Κανάβη. Η ευχάριστη αγκαλιά της κοιλάδας με τα νερά του

ορεινού ρέματος να κυλούν νωχελικά ανάμεσα σε κροκάλες και
πλατάνια, ημερεύει τη σκληρότητα της ορεινής γης.Η κοιλάδα
καταλήγει σε βαθύ φαράγγι, που ονομάζεται Πορτίτσα, ενώ η έξοδος
του ονομάζεται Καρούτες. Την εικόνα έρχεται να συμπληρώσει στο
βάθος το βράχινο φράγμα που σχηματίζουν σαν συμπληγάδες οι δυο
αντικριστοί κάθετοι βράχοι το οποίο εμποδίζει αποφασιστικά το
άπλωμα του μικρού οροπεδίου. Μπροστά από το στενόμακρο
στόμιο του φαραγγιού που χάσκει σαν πόρτα που ξεχάστηκε
ανοικτή, το πέτρινο γεφύρι της Πορτίτσας δρασκελίζει το ποτάμι
δίνοντας διέξοδο στην επικοινωνία των ντόπιων ανάμεσα στο
Σπήλαιο και το Μοναχίτι.Ο ποταμός που περνά κάτω από την
κάμαρα του γεφυριού είναι ο Βενέτικος ποταμός, παραπόταμος του
Αλιάκμονα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος Ελληνικός
ποταμός (μήκος 297 χιλιόμετρα).Η κατασκευή της γέφυρας
υπολογίζεται το 1743 και σύμφωνα με πηγές χτίστηκε με προσφορές
από το Μοναστήρι του Σπηλαίου. Είναι δίτοξο με το άνοιγμα του
μεγάλου τόξου να φτάνει στα 13,80μ και του μικρού τα 5μ. Το
συνολικό του μήκος είναι 34 μ. και το πλάτος του 2,70 μ. , το δε
συνολικό του ύψος του φτάνει τα 7,80 μ.
Το γεφύρι πρόσφατα έχει συντηρηθεί ενώ παράλληλα
κατασκευάζεται λίθινο μονοπάτι που θα φτάνει ως το χωριό.

Ονομασία:Γεφύρι του Ζιάκα
Τοποθεσία:Ποταμός
Βελονιάς
Έτος κτίσης:Στα τέλη του
19ου αιώνα
Δύσκολο σε πρόσβαση, ειδικά το
φθινόπωρο και το χειμώνα, είναι το
γεφύρι του Καγκέλια, δίπλα στο δρόμο
που ενώνει το Τρίκωμο με το
Μοναχίτι.
Η κοινότητα του Ζιάκα (Τίστα) είναι χτισμένη σε 900 μ. υψόμετρο. Βρίκεται
19 χλμ. ΝΔ των Γρεβενών και σ' αυτή ανήκουν οι δύο οικισμοί Κρύα Βρύση
ή Τίστα και Περιβολόκι ή Πιπινίτσα. Το χειμώνα ζούνε εδώ 380 άτομα, το
καλοκαίρι περίπου 850. Οι μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και
την κτηνοτροφία.Είναι πατρίδα του θρυλικού ήρωα Θεόδωρου Ζιάκα, από
όπου πήρε και το όνομα. Το περίφημο πέτρινο γεφύρι του Ζιάκα που
χτίστηκε επί Τουρκοκρατίας βρίσκεται 3 χλμ. μακριά από το ομώνυμο χωριό.
Χτίστηκε πριν από το 1885 και είναι εύκολα προσβάσιμο. Είναι δίτοξο με
σαφώς μεγαλύτερη την κύρια (Δυτική) καμάρα, που φτάνει σε ύψος τα 7,50
μ. Το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι περίπου 41 μ. και το πλάτος 3,10 μ.
Σύμφωνα με τις ιστορικές παραδόσεις εκεί έγινε η μάχη μεταξύ του
Γιαννούλα Ζιάκα, αδερφού του Θεόδωρου και των Τούρκων και η παράδοση
λέει πως ο Γιαννούλας έγραψε στο ίδιο σημείο ένα ποίημα. Κοντά στο
γεφύρι βρέθηκαν τάφοι. Κάτω από το γεφύρι περνά ο Βελονιάς ποταμός,
παραπόταμος του Βενέτικου, που πηγάζει από τις περιοχές Δοτσικού,
Προσβόρου και Αλατόπετρας. Ο δρόμος που πέρναγε πάνω από το γεφύρι
ονομαζόταν «Βασιλική Στράτα» και αποτελούσε το διάβα των εμπορικών
καραβανιών προς τη Θεσσαλία.Εκείνο που προκαλεί το θαυμασμό του
επισκέπτη είναι το βουνό Όρλιακας στους πρόποδες του οποίου είναι
χτισμένο το χωριό. Μη φανταστείτε κανένα βουνό πανύψηλο. Η κορυφή του
φτάνει μόνο τα 1.433 μ., αλλά με απόκρημνα βράχια και πλαγιές όπου
φωλιάζουν πολλά αρπακτικά. Η βλάστηση αφθονεί γιατί υποβοηθείται από

το εδαφικό υπόστρωμα του ασβεστόλιθου, τα νερά και τιςκλιματολογικές
συνθήκες.Ο επισκέπτης μπορεί να δει και να θαυμάσει ταυτόχρονα τα έλατα
πλάι πλάι
με τις βαλανιδιές, τη μαύρη πεύκη και την οξιά, ενώ πιο χαμηλά μπορεί
να δει φλαμουριές, κρανιές, πυξάρια, φτελιές, λεύκες, αγριοκερασιές, κέδρα,
αγριαχλαδιές, φράξους, σφενδάμια, αγριοπούρναρα και άλλα πολλά. Ειδικά
το φθινόπωρο ο Όρλιακας με όλα αυτά τα φυλλοβόλα είναι σαν ζωγραφική
παλέτα, μια γιορτή των χρωμάτων τα οποία σε συνδυασμό με την άγρια
ομορφιά της περιοχής, το πανέμορφο γραφικό χωριό του Ζιάκα και το
ομώνυμο γεφύρι του σίγουρα αποτελούν ένα μοναδικά επισκέψιμο χώρο
κάθε εποχή του έτους.

Ονομασία:Γεφύρι της
Πραμορίτσας
Τοποθεσία:Πραμορίτσα
Έτος κτίσης:

Πρόκειται για ένα πανέμορφο γεφύρι, ένα πραγματικό έργο τέχνης
που βρίσκεται στα όρια των νομών Γρεβενών (όπου και ανήκει) και
Κοζάνης, στον ποταμό Πραμόριτσα, παραπόταμο του Αλιάκμονα,
μεταξύ των χωριών Κληματάκι και Ανθοχώρι. Το γεφύρι είναι
τετράτοξο, με κύριο τόξο το βόρειο, ελεύθερου ανοίγματος 15μ. και
ύψους 9μ. Με συνολικό μήκος που αγγίζει τα 49μ.. το θαυμαστό
αυτό οικοδόμημα διεκδικεί επάξια τον τίτλο του μεγαλύτερου σε
μήκους γεφυριού στην Μακεδονία. Παλαιοτέρα το εντυπωσιακό
αυτό κτίσμα ήταν εξαιρετικά ζωτικής σημασίας, αφού βρισκόταν
πάνω στον κεντρικό δρόμο που συνέδεε την πόλη των Γρεβενών με
το εμπορικό κέντρο του Τσοτυλίου και εξυπηρετούσε τις
μετακινήσεις των κοπαδιών του Βόιου προς τα χειμαδιά της
Θεσσαλίας αλλά παράλληλα και την επικοινωνία μεταξύ των
χωριών Κληματάκι και Ανθοχώρι.Προφορική παράδοση τοποθετεί
χρονικά την αρχική κατασκευή του γεφυριού περίπου στα 1870 με
1880 με χρηματοδότηση κάποιου τσέλιγκα που έχασε την
μονάκριβη κόρη του από τα ορμητικά νερά του ποταμού και έπειτα
έδωσε τα χρήματα για να χτιστεί το γεφύρι.

Oνομασία:Γεφύρι του Τρικώμου
Τοποθεσία:Τρίκωμο
Έτος κτίσης:1870-1880
Γεφυρώνει το Βενέτικο ποταμό και
εξυπηρετούσε τη μετακίνηση των
κατοίκων του Μοναχιτίου και του
Μικρολίβαδου προς τα Γρεβενά. Είναι
δίτοξο με συνολικό μήκος 40,50 μ., πλάτος 2,80 μ. και ύψος 10,30 μ.
Χτίστηκε από τον πρωτομάστορα Στέργιο Λάζο από το μαστοροχώρι Αγ.
Κοσμάς Γρεβενών, σε χρονολογία που δεν είναι γνωστή. Η δεύτερη
μικρότερη καμάρα του έπεσε γύρω στα 1914 και επισκευάστηκε με έξοδα
του τσέλιγκα Τασιούλα Αναγνώστου Αποστολίδη από το Τρίκωμο. Το 1989
έγινε επισκευή του με μπετόν.Είναι γνωστό ως "γεφύρι του Καγκέλια", από
το τοπωνύμιο "Καγκέλια" που αναφέρεται στην οφιοειδή ανέλιξη του παλιού
μονοπατιού, μετά το γεφύρι προς το Μοναχίτι και φημολογείται ότι είναι
πρωιμότερο απ’ αυτό του Αζίζ Αγά.Σύμφωνα με την παράδοση το Τρίκωμο
(Ζάλοβο) ονομάστηκε έτσι επειδή αποτελούνταν από τρία χωριά: το
Ελευθεροχώρι, την Καλογριά και το Ζιάννη. Οι κάτοικοι αυτών των τριών
χωριών επί Τουρκοκρατίας σκότωσαν Τούρκους φοροεισπράκτορες και για
να αποφύγουν τα αντίποινα μετακινήθηκαν στην τωρινή θέση του Τρίκωμου,
. όπου μπορούσαν να ζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και όπου οι καιρικές
συνθήκες ήταν καλύτερες.Πρόκειται για ένα πανέμορφο γεφύρι, ένα
πραγματικό έργο τέχνης που βρίσκεται στα όρια των νομών Γρεβενών (όπου
και ανήκει) και Κοζάνης, στον ποταμό Πραμόριτσα, παραπόταμο του
Αλιάκμονα, μεταξύ των χωριών Κληματάκι και Ανθοχώρι. Το γεφύρι είναι
τετράτοξο, με κύριο τόξο το βόρειο, ελεύθερου ανοίγματος 15μ. και ύψους
9μ. Με συνολικό μήκος που αγγίζει τα 49μ.. το θαυμαστό αυτό οικοδόμημα
διεκδικεί επάξια τον τίτλο του μεγαλύτερου σε μήκους γεφυριού στην
Μακεδονία. Παλαιοτέρα το εντυπωσιακό αυτό κτίσμα ήταν εξαιρετικά
ζωτικής σημασίας, αφού βρισκόταν πάνω στον κεντρικό δρόμο που συνέδεε
την πόλη των Γρεβενών με το εμπορικό κέντρο του Τσοτυλίου και

εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις των κοπαδιών του Βόιου προς τα χειμαδιά
της Θεσσαλίας αλλά παράλληλα και την επικοινωνία μεταξύ των χωριών
Κληματάκι και Ανθοχώρι.Προφορική παράδοση τοποθετεί χρονικά την
αρχική κατασκευή του γεφυριού περίπου στα 1870 με 1880 με
χρηματοδότηση κάποιου τσέλιγκα που έχασε την μονάκριβη κόρη του από τα
ορμητικά νερά του ποταμού και έπειτα έδωσε τα χρήματα για να χτιστεί το
γεφύρι.

Ονομασία:Γεφύρι του Δοτσικού
Τοποθεσία:Δοτσικό
Έτος κτίσης:1804
Ακολουθώντας το χωματόδρομο (4 χλμ.) ΒΔ
του Μεσολουρίου, φθάνουμε στο Δοτσικό
(1.100 μ. υψόμετρο ) που είναι ένα από τα
πιο όμορφα και γραφικά χωριά του νομού
Γρεβενών.Το Δοτσικό έχει διατηρήσει το
παραδοσιακό του χρώμα, ίσως επειδή είναι κάπως απομονωμένο από τα
Γρεβενά (17 χλμ. χωματόδρομος από την Καληράχη) και από την κοσμική
ζωή που συναντάται σε άλλα χωριά του νομού κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού. Το χωριό κατοικείται κυρίως το καλοκαίρι από 500 άτομα που
ασχολούνται στην πλειοψηφία τους με την κτηνοτροφία, το παραδοσιακό
επάγγελμα .Στο σημερινό Δοτσικό τα περισσότερα σπίτια είναι πέτρινα
παραδοσιακά, χτισμένα γύρω στο 1900. Η εικόνα που παρουσιάζουν είναι
εκπληκτικής ομορφιάς, το ίδιο και η πλατεία του χωριού με το μονότοξο
πέτρινο γεφύρι, το οποίο είναι χτισμένο στο μεγαλύτερο υψόμετρο (1060
μ.), απ’ όλα τα πέτρινα γεφύρια της Μακεδονίας και το μοναδικό της
περιοχής, που βρίσκεται μέσα σε οικισμό, γεφυρώνοντας τον ποταμό
Δοτσικιώτη, που κυλάει κάτω από τη μοναδική κάμαρά του και είναι
παραπόταμος του Βενέτικου και επιτρέποντας την επικοινωνία στις δύο
συνοικίες του χωριού. Το χτίσιμο του γεφυριού αναφέρεται κατά άλλους το
1804 και αποδίδεται σε Γιαννιώτες μαστόρους ενώ σύμφωνα με
διαφορετικές πληροφορίες χτίστηκε το 1865. Στο σώμα του φέρει αρκάδες
(κατακόρυφες πέτρες που χρησιμεύουν ως στηθαία, δηλαδή ως
προστατευτικές κατασκευές εκατέρωθεν του καταστρώματος του γεφυριού).
Το γεφύρι, έχει μήκος 24 μ., πλάτός 2,40 μ. και ύψος 4 μ., με ιδιαίτερα
χαμηλωμένο τόξο, το οποίο έκτισαν γύρω στα 1870 - 1880 μάστοροι από το
χωριό και την Καλλονή. Στο κλειδί του τόξου στη νότια όψη του γεφυριού,
υπάρχει λιθανάγλυφη μορφή, πιθανόν για αποτροπή του κακού. Κηρύχτηκε
διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1990.

Ονομασία:Γεφύρι του Σπανού
Τοποθεσία:Κοσμάτι και Κηπουρειό
Έτος κτίσης:1846
Επισκευάστηκε και ανακατασκευάστηκε πολλές
φορές. Πεντάτοξο γεφύρι, με άρπιζες και ανακουφιστικά ανοίγματα πάνω
από τα βάθρα.
Έχει οριζόντια επιφάνεια και το συνολικό μήκος του είναι 85 μ. ενώ το
πλάτος του είναι 3,60 μ. και με άνοιγμα κάθε κάμαρας τα 10,40 μ. Είναι το
μεγαλύτερο σωζόμενο πέτρινο γεφύρι της Μακεδονίας.
Είναι χτισμένο με ιδιαίτερα επιμελημένη πελεκητή πέτρα. Φέρει το όνομα
του Μουσταφά Πασά ή Σπανού.Μέχρι το 1980 μάλιστα σωζόταν ο τάφος
του Σπανού δίπλα στο γεφύρι (μικρό κτίσμα και επιτύμβια σχιστόπλακα),
αλλά καταστράφηκε από τυμβωρύχους. Δίπλα υπήρχε χάνι, μέρος των
εσόδων του οποίου χρησιμοποιούνταν για την συντήρηση του γεφυριού. Στο
χάνι διανυκτέρευαν τα καραβάνια που πήγαιναν προς Θεσσαλονίκη ή
Γιάννενα. Υπήρχε επίσης τούρκικο φυλάκιο. Χρησιμοποιείται ακόμη και
σήμερα από οχήματα.
Αξιοσημείωτο γεγονός η λεγόμενη «Μανιταρογιορτή» που λαμβάνει χώρα
στη γέφυρα του Σπανού τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει δωρεάν
μανιταρόσουπες και μανιταρόπιτες, με άγρια μανιτάρια και δίνει τη
δυνατότητα στους επισκέπτες όχι μόνο να τα δοκιμάσουν αλλά και να
6επιδοθούν σε δραστηριότητες βουνού και ποταμού, να παρακολουθήσουν
συναυλίες και να αγοράσουν διάφορα προϊόντα από το παζάρι τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων αφού η εκδήλωση διαρκεί 3 ολόκληρες ημέρες.

Ονομασία:Γεφύρι του
Σταυροποτάμου
Τοποθεσία:Καλλονή,Τρίκωρφο και
Δασύλλιο
Έτος κτίσης:1880
Το γεφύρι του Σταυροποτάμου είναι χτισμένο περίπου το 1880 στον
Σταυροπόταμο ποταμό, παραπόταμο του Βενέτικου, και είναι εύκολα
προσβάσιμο, μια και είναι πολύ κοντά και ορατό από το δρόμο.
Επίσης βρίσκεται πολύ κοντά στο γεφύρι του Σπανού. Έχει τέσσερις μεγάλες
ημικυκλικές άνισες καμάρες, με ανακουφιστικό άνοιγμα στο δεύτερο
μεσόβαθρο και δύο κύρια τόξα.Το μήκος του φτάνει τα 48μ., το πλάτος τα
3,70μ. και το άνοιγμα της μεγαλύτερης καμάρας του είναι 6,90μ. κατά την
παράδοση από το γεφύρι αυτό περνούσαν τα καραβάνια πηγαίνοντας για
Θεσσαλονίκη ή Γιάννενα και παλαιότερα αποτελούσε μέρος του δρόμου
που συνέδεε το Μέτσοβο με τα Γιάννενα.Το συναντάμε στο δρόμο από τα
Γρεβενά προς το Δασύλλιο, ανάμεσα στα χωριά Καλλονή ,Τρίκορφο και
Δασσύλλιο. Γεφυρώνει το Μπαγεριώτικο ποτάμι, παραπόταμο του
Πραμόριτσα. Έχει οξύκορφη επιφάνεια και το σώμα του το δένουν τέσσερις
άρπιζες. Είναι μονότοξο με άνοιγμα τόξου 12.50μ., ύψος 7μ., συνολικό
μήκος 23μ. και πλάτος 3μ. Το γεφύρι διακρίνεται για τη μοναδική του
ομορφιά λόγω της απλότητας και της απόλυτης γεωμετρικότητας και
συμμετρίας που το διακρίνει καθώς και λόγω του πανέμορφου φυσικού
τοπίου που τονίζεται ιδιαίτερα με την παρουσία ενός μικρού καταρράκτη.
Κατασκευάστηκε το 1910 από το μήνα Ιούλιο μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο με
την οικονομική συνδρομή των ξενιτεμένων Δασυλλιωτών στην Αμερική, με
έρανο μεταξύ των κατοίκων και την προσωπική τους εργασία. Προαιρετικός
έρανος έγινε, για τον ίδιο σκοπό, και στο χωριά: Αγία Σωτήρα, Δίλοφο,
Μόρφη, Χρυσαυγή, Κορυφή, Καλλονή, Τρίκορφο, Τρίκωρμο, κλπ. Στον
έρανο αυτό πρωτοστάτησε ο Νικόλαος Κοσμά Τζάμος, ο οποίος πρόσφερε κι

ένα σεβαστό ποσό. Εξαιρετικό ήταν και το ενδιαφέρον του, τότε,
Μητροπολίτη Σισανίου - Σιατίστης Ιεροθέου Ανθουλίδη, ο οποίος διέθεσε
250 γρόσια, από αρχιερατική λειτουργία κι άλλες ιεροτελεστίες στον
Πεντάλοφο, κατά το πανηγύρι της 8ης Σεπτεμβρίου, χάρη του κοινωφελούς
αυτού έργου. Το σχέδιο της πετρογέφυρας εκπόνησε ο εμπειροτέχνης
Γεώργιος Τζούφας - Αναγνωστίδης, από το Δίλοφο, ο οποίος και ανιδιοτελώς
επιστάτησε το έργο. Το έργο εκτέλεσαν οι Πενταλοφίτες εργολάβοι αδελφοί
Ευάγγελος και Νικόλαος Μπαμπαλή και στοίχισε 75 χρυσές τουρκικές λίρες.
Βλέποντας κανείς σήμερα τη μονότοξη πετρογέφυρα θαυμάζει την τεχνική
και την αισθητική του αρτιότητα. Οι γεφυροποιοί καλφάδες και μαστόροι
είχαν ειδικευτεί σ΄αυτή την εργασία. Με το προφητικό αισθητήριό τους
εργάστηκαν με ευσυνειδησία, με τέχνη και σχολαστικότητα, για να δώσουν
στο έργο τους στερεότητα και ομορφιά. Έβαζαν μέσα την ψυχή τους,
δημιουργούσαν.

Ονομασία:Γεφύρι του Δασυλλίου
Τοποθεσία:Δασύλλιο
Έτος κτίσης:1910
Το γεφύρι το Δασυλλίου είναι ένα
μικρό θαύμα, "τεντώνει" το λίθινο
τόξο του (καμάρα) με εντυπωσιακή
ευλυγισία, σαν κάποιος αθέατος
πολεμιστής, που είναι έτοιμος να ρίξει
το βέλος του. Είναι ένα μνημείο τέχνης
και τεχνικής, σύλληψη λαϊκής έμπνευσης
και θαυμαστής άρτιας εκτέλεσης.
Αυτό το γεφύρι αποτελεί σήμερα ένα
αξιόλογο
αρχιτεκτονικό μνημείο, που πρέπει να το
θαυμάζουμε, γιατί είναι δημιούργημα της λαϊκής - εμπειρικής τεχνικής και
εντυπωσιάζει όχι μόνον με τη στερεότητα και την τεχνική του, αλλά και για
την άψογη αισθητική του. Σώζεται ακόμη και σήμερα το συμβόλαιο
ανάθεσης της κατασκευής του μεταξύ των εκπροσώπων της κοινότητας και
των εργολάβων.

Πανέμορφα πέτρινα τοξωτά γεφύρια στολίζουν το
δήμο Μουζακίου. Το γεφύρι της Βαισουνιάς
εξυπηρετούσε τους κατοίκους των χωριών της Δ.
Αργιθέας, καθιστώντας εφικτή την επικοινωνία με
το Μουζάκι. Όμορφο και επιβλητικό είναι το
τοξωτό γεφύρι η “καμάρα”, στο Ανθοχώρι, που
συνδέει το μονοπάτι Νεβρόπολης – Αργιθέας.
Επίσης, στην Πορτή σώζεται το παλιό πέτρινο
τοξωτό γεφύρι, η “Παλαιοκαμάρα”, που σύμφωνα
με την παράδοση είναι έργο του Αγ.
Βησσαρίωνος.

Ονομασία: Πόρτας ή Αγίου Βησσαρίωνα
Ποτάμι:Πορταικό
Περιοχή: Δήμος
Έτος κτίσης: 1514
Κτίσθηκε: από τον μητροπολίτη Λάρισας
Βησσαρίωνα, και γεφυρώνει τον Πορταικό ποτάμι
που έρχεται από την Γκρόπα. Βρίσκεται λίγο έξω
από το Δήμο Πύλης ( παλαιά ονομασία Πόρτα )
στον μοναδικό δρόμο προς τον Ορεινό όγκο
Τρικάλων. Έως το 1936 ήταν η μοναδική σύνδεση
του Ασπροποτάμου και του Κόζιακα. Είναι
μονότοξο με άνοιγμα τόξου 28 μέτρα, χωρίς
ανακουφιστικό άνοιγμα.

Ονομασία: Παλυοκαρυάς

Ποτάμι:
Περιοχή:Παλαιοκαριας
Έτος κτίσης:1500-1550
Κτίσθηκε ανάμεσα στο 1500-1550, γεφυρώνοντας
το ρεύμα της Γκρόπας. Η κτητορική επιγραφή
έχει αφαιρεθεί. Φεύγοντας από Πύλη στρίβουμε
στον δρόμο που οδηγεί στα Στουρναρέϊκα. Μετά
από 4χλμ συναντάμε την πινακίδα που γράφει
Παλαιοκαρυά, και στρίβουμε αριστερά. Μετά την
μικρή νεώτερη γέφυρα μπαίνουμε στον
χωματόδρομο στα αριστερά μας και σε 300 μέτρα
το αντικρίζουμε. Το γεφύρι παλαιότερα
εξυπηρετούσε από τα Τρίκαλα και την πύλη, την
συγκοινωνία και τον εφοδιασμό με τρόφιμα όλα
τα χωριά του Ασπροποτάμου. Είναι Μονότοξο με
άνοιγμα τόξου 19 μέτρα, χωρίς ανακουφιστικά
ανοίγματα,
και
απέναντί
του
υπάρχει
καλοδιατηρημένο μονοπάτι που πλέον (όπως και
το γεφύρι ) δεν χρησιμοποιείται. Εκπληκτικό
φυσικό περιβάλλον γύρω του.

Ονομασία : Νεραιδοχωρίου
Ποτάμι: Ασπροπόταμος
Περιοχή: Nεραϊδοχώρι
Έτος κτίσης:1750
Βρίσκεται κοντά στον αγροτικό δρόμο
(χωματόδρομο) που ενώνει την κοινότητα
Νεραϊδοχωρίου (παλιά ονομασία Βετερνίκ) με την
Πύρρα. 2 σχεδόν χλμ. Μετά το Νεραιδοχώρι
ακριβώς στο νέο τσιμεντένιο γεφύρι που περνάει
ο δρόμος στρίβουμε αριστερά. Περνάμε το ποτάμι
και στον παλιό νερόμυλο ακολουθώντας την κοίτη
ενός παραπόταμου του Ασπροποτάμου και σε 300
περίπου μέτρα το βλέπουμε στα δεξιά μας. Είναι
μονότοξο με άνοιγμα τόξου 17,60 μέτρα, και
πλέον
δεν
χρησιμοποιείται.
Δεν
έχει
ανακουφιστικά ανοίγματα. Για να μην γκρεμιστεί
η κοινότητα εκτέλεσε εργασίες στήριξης
χρησιμοποιώντας δυστυχώς τσιμέντο. Εκπληκτικό
φυσικό περιβάλλον γύρω του.

Ονομασία: Πύρρας «Καμάρα»
Περιοχή: Xωριό Πύρρα
Έτος κτίσηs:18oς

αι.

Κτίσθηκε τον 18ο αι. ενώ πρόσφατα (1997)
αφαιρέθηκε η κτητορική επιγραφή. Βρίσκεται
στον αγροτικό χωματόδρομο που ενώνει την
Πύρρα, με το Νεραϊδοχώρι. Πρόσβαση υπάρχει
και κατ’ ευθείαν από το χωριό 600 μέτρα από την
έξοδο του. Παλαιά χρησίμευε για την επικοινωνία
των κατοίκων με το Νεραϊδοχώρι. Τώρα ακριβώς
δίπλα του διανοίχτηκε ο δρόμος και χρησιμεύει
μόνο σαν «πέρασμα» των κατοίκων στα κοντινά
σπίτια και των οδοιπόρων προς την πλατεία του
χωριού. Είναι Μονότοξο με άνοιγμα τόξου 4
μέτρα , χωρίς ανακουφιστικό άνοιγμα.

Ονομασία: Γεφύρι Δέσης
Ποτάμι: Παλιομάντρι
Περιοχή: Ασπροποτάμου
Περιγραφή:
Το γεφύρι είναι γκρεμισμένο. Δεν είναι γνωστό
πότε κτίσθηκε ούτε υπάρχει αναφορά κτητορικής
επιγραφής. Σήμερα έχει μείνει μόνο το αριστερό
βάθρο. Εξυπηρετούσε τις ανάγκες επικοινωνίας,
μεταφοράς αγαθών και κοπαδιών. Βρίσκεται στο
ρέμα Παλιομάντρι όπως μπαίνουμε στο Δημοτικό
Διαμέρισμα Δέσης, με κατεύθυνση τα χωριά του
Ασπροποτάμου, αριστερά στον τσιμεντόδρομο,
και πάλι αριστερά στο παλιό νερόμυλο.
Εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον γύρω του.

Ονομασίa:Γεφύρι Ανθούσας
Εντυπωσιακό στην κατασκευή δίτοξο γεφύρι με
άνοιγμα μεγάλου τόξου 12,50 μέτρα και
μικρότερου τόξου 3,70 μέτρα. Δεν υπάρχουν
αναφορές για το πότε κτίστηκε ούτε κτητορική
επιγραφή, όμως η χρησιμότητα του και σήμερα
είναι σημαντική, αφού συνδέει από το παλιό
μονοπάτι, την Ανθούσα με το Μοναστήρι της
Παναγίας «Γαλακτοτροφούσης». Η πρόσβαση
είναι πιο εύκολη ( λιγότερο ρομαντική όμως ) από
τον δρόμο που οδηγεί στους Καλαρρύτες, λίγο
πριν το μοναστήρι αριστερά. Εκπληκτικό φυσικό
περιβάλλον γύρω του.

Ονομασία : Γεφύρι Μίχου
Περιοχή:Ανθούσας
Δεν υπάρχουν αναφορές για το πότε χτίστηκε το
γεφύρι, παρόλα αυτά η χρησιμότητά του είναι
σημαντική και στις μέρες μας, γιατί ενώνει την
κοινότητα της Ανθούσας με το μοναστήρι της
Παναγιάς «Γαλακτοτροφούσας». Το γεφύρι είναι
εντυπωσιακό, δίτοξο με άνοιγμα τόξου 12,5
μέτρων.

Ονομασία: Γεφύρι Χαλικίου

Έτος κτίσης:14ος αι.
Περιοχή:Στο χωριό Χαλίκι
Βρίσκεται στη είσοδο του χωριού όπως ερχόσαστε
από την Ανθούσα. Δεν υπάρχει κτητορική
επιγραφή ενώ σήμερα δεν εξυπηρετεί την
κυκλοφορία,
αφού
κτίσθηκε
καινούρια
τσιμεντένια γέφυρα. Είναι Μονότοξο θεμελιωμένο
σε βράχο με άνοιγμα τοξου 6,70μ. Έχει γίνει
πρόσφατα (1997) συντήτηση

Ονομασία:

Γέφυρα «Καπραρίας» στο χωριό

Χαλίκι

Περιοχή:Χωριό Χαλίκι
Έτος κτίσης:1500
Κτίσθηκε γύρω στο 1500 αφού τότε περίπου
κτίσθηκε και η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου την
οποία εξυπηρετούσε. Βρίσκεται στο μονοπάτι
κάτω από την πλατεία και την εκκλησία της Αγ.
Παρασκευής. Υπάρχει πρόσβαση και από τον
τσιμεντόδρομο πριν το χωριό. Έχει γίνει
πρόσφατα ( 1997) συντήρηση.

Oνομασία: Γεφύρι Μιχαλάκη Φίλου
Έτος κτίσης:18ος αι.
Περιοχή:Πηγές Αχελώου
Κτίσθηκε τον 18ο αι. για να διευκολύνει της
μετακινήσεις από και προς το Μέτσοβο. Το
κόστος ανέλαβε η σπουδαία μορφή του Χαλικίου,
Μιχαλάκης Φίλος απ’ όπου , πήρε και το όνομα
του. Είναι Μονότοξο με άνοιγμα τόξου 8 μέτρα.
Απέχει περίπου 2.500μ από το χωριό. Για να πάτε
ακολουθήστε τον δρόμο προς Μέτσοβο και στα
200μ. στρίψτε δεξιά και σε άλλα 800μ. φτάνετε
στη στάνη. Αφήνετε το αυτοκίνητο εκεί και
συνεχίζετε με τα πόδια περνάτε το ρυάκι και
φτάνετε στην περίφημη «σκάλα Μιχαλάκη
Φίλου». Η σκάλα είναι σκαλοπάτια σκαλισμένα
στα βράχια. Σε 10β λεπτά έχετε φτάσει και στο
γεφύρι, που πλέον δεν εξυπηρετεί της
μετακινήσεις αλλά είναι με τα πόδια ο πιο
σύντομος δρόμος για της Πηγές του Αχελώου.

Εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον γύρω του.

Ονομασία : Γεφύρι Κρανιάς στο χωριό Κρανιά
Περιοχή:Συνοικία Κρανιάς
Έτος κτίσης:Τέλη 1800
Ποτάμι:Ασπροπόταμος
Θα το αντικρίσετε στην είσοδο της κοινότητας
Κρανιάς ενώ γεφυρώνει με το μοναδικό τόξο 15
μέτρων
ανοίγματος,
παραπόταμο
του
Ασπροποτάμου.
Δεν
έχει
ανακουφιστικά
ανοίγματα. Σήμερα δεν χρησιμοποιείται μια και η
νεότερη κατασκευή του δρόμου επέβαλε την
κατασκευή νέας γέφυρας. Πιο παλιά συνέδεε την
Βόρεια με την Νότια συνοικία Της Κρανιάς.

Ονομασία:Γεφύρι Μεσοχώρας
Έτος κτίσης:20ος αι.
Περιοχή:Τέμπλας και Αυλακίου
Περιοχή:Αχελώος
Χτίστηκε την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, με
την ίδια επιμέλεια με τα γεφύρια Τέμπλας και
Αυλακίου, βρίσκεται μετά την Μεσοχώρα και
χρησιμεύει ακόμα και σήμερα για το γεφύρωμα
του Αχελώου. Είναι μονότοξο με άνοιγμα του
κυρίου τόξου 30 μέτρων.

Ονομασία:Γεφύρι Βαλκάνου
Περιοχή:Πολυνέρι
Το γεφύρι είναι γκρεμισμένο. Δεν είναι γνωστό
πότε κτίστηκε ούτε υπάρχει αναφορά κτητορικής
επιγραφής. Σήμερα έχει μείνει μόνο το δεξιό
βάθρο. Επυπηρετούσε τις ανάγκες επικοινωνίας,
μεταφοράς αγαθών και κοπαδιών έως ότου έπεσε
το 1950. Δίπλα σχεδόν, κτίστηκε νέα τσιμεντένια
γέφυρα. Βρίσκεται πάνω στο δρόμο που από το
Πόλυνέρι ή το Μοσχόφυτο οδηγεί στο Βαλκάνο.

Ονομασία:Γεφύρι
Έτος κτίσης:1241

Ελληνικών

Ποτάμι:Αχελώος
Περιοχή:Αρέντα
Είναι μονότοξο και δεν υπάρχει κτητορική
επιγραφή, ενώ η κατασκευή του λίγο απέχει από
την κακή. Πρόσβαση στο γεφύρι υπάρχει από το
Πολυνέρι και τα Ελληνικά Αργιθέας σε
45΄περίπου με τα πόδια.

Ονομασία:Γεφύρι Μεσούντας
Περιοχή:Μεσούντα
Οι κάτοικοι το αναφέρουν «το ενετικό». Βρίσκετε
στον παλιό δρόμο για την Μεσούντα σε
ερειπιειώδη κατάσταση. Τα βάθρα και τα δύο
όπως και μέρος του τόξου του σώζονται. Είναι
θέμα λίγου χρόνου να κατάρρευση και να χαθεί
Γνωρίζουν άραγε οι αρμόδιοι την ύπαρξή του?
Έχει καταγραφεί? Κτητορική επιγραφή δεν
υπάρχει έχει ένα τόξο χωρίς ανακουφιστικά
ανοίγματα.

