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        Στον κορμό της Ελλάδας κυριαρχεί η στιβαρή και χιονοσκεπής 
οροσειρά της Πίνδου με δεκάδες κορφές που ξεπερνούν τα 2000 
μέτρα. O τραχύς και δυσκολοπροσέγγιστος αυτός ορεινός όγκος 
προσέφερε ασφάλεια και απομόνωση στους ορεσίβιους κατοίκους 
στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1453-1829), ταυτόχρονα 
όμως περιόριζε καταλυτικά τις μετακινήσεις. 

        Πολλά τα εμπόδια που έπρεπε να υπερνικηθούν για να μπορούν 
να επικοινωνούν τα ορεινά χωριά με τα εμπορικά αστικά κέντρα και 
τις αγροτικές περιοχές. Αφρισμένα ποτάμια και βαθιές χαράδρες 
αυλάκωναν το ορεινό ανάγλυφο. Ένα πολύπλοκο σύστημα 
μουλαρόδρομων απλωνόταν σαν δίχτυ πάνω στα βουνά 
δρασκελίζοντας κορυφογραμμές, διασχίζοντας αδιαπέραστα δάση. 
Τα εκπληκτικά αυτά μονοπάτια δεν σταματούσαν μπρος σε κανένα 
εμπόδιο. Στις απότομες πλαγιές οι κάτοικοι της Πίνδου έφτιαχναν 
λαξευτά σκαλοπάτια. Όπου περνούσαν ορμητικά και βαθιά ποτάμια, 
έκτιζαν πέτρινα γεφύρια. 



       Το δύσκολο αυτό έργο το είχαν αναλάβει οι περίφημοι 
"κιοπρουλήδες", δηλαδή οι τεχνίτες των γεφυριών-κιοπρού στα 
τούρκικα σημαίνει γεφύρι. Οι μικρές αυτές συντεχνίες, τα λεγόμενα 
"μπουλούκια" περιφέρονταν σε όλη τη βαλκανική κτίζοντας σπίτια 
εκκλησίες, σχολεία, βρύσες και γεφύρια. 

        Πολλά από αυτά τα εξαιρετικά δείγματα της εμπειρικής 
αρχιτεκτονικής διασώζονται ακόμη και σήμερα. Αρκετά διατηρούνται 
σε άριστη κατάσταση και ας έχουν περάσει από την πλάτη τους 
εκατοντάδες χρόνια και χιλιάδες διαβάτες. 

        Η επιλογή της τοποθεσίας όπου θα χτιζόταν το γεφύρι, σίγουρα 
δεν ήταν τυχαία. Οι τεχνίτες εξερευνούσαν όλα τα πιθανά 
περάσματα και τελικά διάλεγαν αυτό που ήταν στενότερο και είχε 
σταθερές όχθες για να στηρίξουν το πέτρινο κατασκεύασμα. 

        Το δομικό υλικό που χρησιμοποιείτο συνήθως, ήταν ο σχιστόλιθος 
(αφθονεί στα ελληνικά βουνά), αλλά και διάφορα άλλα σκληρά 
πετρώματα που υπήρχαν στην εκάστοτε περιοχή. Τα άλλά υλικά 
ήταν ο ασβέστης, το τριμμένο κεραμίδι, η ελαφρόπετρα και οι 
μυστικές "συνταγές" που γνώριζε μόνο ο πρωτομάστορας! 



     Ένα τέτοιο γεφύρι κόστιζε αρκετά μεγάλα ποσά για να 
κατασκευαστεί. Η χρηματοδότησή του γινόταν είτε από τις γύρω 
κοινότητες τις οποίες θα εξυπηρετούσε το εν λόγω έργο, ή από 
μεμονωμένους ανθρώπους, μητροπολίτες, πλούσιους μετανάστες, 
πασάδες, εμπόρους. Συνήθως τα γεφύρια ήταν μονότοξα, αλλά σε 
αρκετές περιπτώσεις και ανάλογα πάντα με τη μορφολογία του 
εδάφους, την ποσότητα του νερού που κατέβαζε το ποτάμι, αλλά 
πάνω από όλα την κρίση και την έμπνευση του πρωτομάστορα, 
υπήρχαν και γεφύρια με περισσότερα από ένα τόξα. 



ΗΠΕΙΡΟΣ  
Το μεγάλο γεφύρι της Κόνιτσας 

 

     Ο Αώος ποταμός γεννιέται στην Ήπειρο, 
στα υψίπεδα του Μετσόβου, στο νομό 
Ιωαννίνων. 
Μετά από μια ταραχώδη και αφρισμένη 
πορεία 45 χιλιομέτρων ξεφεύγει από το 
σφιχταγκάλιασμα των βουνών της 
Πίνδου και ξεχύνεται στον κάμπο της 
Κόνιτσας, κοντά στα Ελληνοαλβανικά 
σύνορα. Εκεί σε ένα στενό σημείο που 
οριοθετείται από γεροδεμένους 
βράχους, ύψωσε το 1871 ο Ζιώγας 
Φρόντζος, ξακουστός μάστορας της 
πέτρας από το γειτονικό χωριό 
Πυρσόγιαννη, το μεγαλύτερο μονότοξο 
γεφύρι της Ελλάδας. Το γεφύρι σήμερα, 
αν και παροπλισμένο αξίζει να το 
επισκεφθεί κανείς. Η θέα από την κορφή 
του στο μεγαλειώδες φαράγγι, είναι 
ανυπέρβλητη. 



Το θρυλικό γεφύρι της Κλειδωνιάς 

     Σε τούτο το σημείο αποφάσισαν οι 
ντόπιοι να στήσουν το μονότοξο γεφύρι 
που βλέπουμε σήμερα. Το 
καλοστεκούμενο αυτό οικοδόμημα έχει 
συνδεθεί με τον καθημερινό μόχθο των 
ανθρώπων, αλλά και με θλιβερές μνήμες, 
μια και εδώ ξετυλίχτηκε πριν αρκετά 
χρόνια μια αιματηρή βεντέτα. Πάνω στη 
ράχη του, κατά τη διάρκεια γαμήλιας 
πομπής, έγινε η συμπλοκή δύο 
οικογενειών από το κοντινό χωριό Άγιος 
Μηνάς, που έσπειρε τον θάνατο στους 
νιόπαντρους και στα ξαδέλφια της νύφης. 
"Ήταν θέμα τιμής" λένε οι ντόπιοι.Το 
γεφύρι κτίστηκε το 1853 από την 
Μπαλκίζ Χανούμ του Μαλήκ Πασά και 
κόστισε 37000 γρόσια. Σεβαστό ποσό 
για την εποχή, αν σκεφθεί κανείς ότι το 
μεροκάματο ήταν 30 παράδες, δηλαδή 
0,75 γρόσια και η αγορά ενός προβάτου 
στοίχιζε 8 ολόκληρα γρόσια!  



Το γεφύρι του Κόκκορου 

     Από τα Γιάννενα προς το κεντρικό 
Ζαγόρι, πριν την διασταύρωση για 
Κήπους, πλάι στον ασφάλτινο 
δρόμο, βρίσκεταιένα από τα 
εντυπωσιακότερα ηπειρώτικα 
γεφύρια, το μεγάλο μονότοξο γεφύρι 
του "Νούτσου" ή του "Κόκκορου". Το 
όμορφο αυτό γεφύρι κτίσθηκε το 
1750 και χρηματοδότης του ήταν ο 
άρχοντας Νούτσος Κοντοδήμος από 
το γειτονικό χωριό Βραδέτο. Δίπλα 
στο γεφύρι, εκεί που το στένωμα του 
ποταμού δίνει ορμή στα νερά, 
έφτιαξε το νερόμυλό του ο Γρηγόρης 
Κόκκορης, γι αυτό και ονομάστηκε 
"Γεφύρι του Κόκκορου". Το γεφύρι 
αυτό συνέδεε τα χωριά Κήποι, 
Κουκούλι, Δίλοφο με τα υπόλοιπα 
Ζαγοροχώρια. 



Το τρίτοξο γεφύρι του Πλακίδα 

     Το γεφύρι κτίσθηκε το 1814 και 

αντικατέστησε παλιότερο ξύλινο. Οι 

ντόπιοι το ονομάζουν "κάμπια εν 

κινήσει". Στοίχισε 20.000 γρόσια 

(τούρκικο νόμισμα που 

χρησιμοποιείται στην Ήπειρο έως το 

1913, όταν απελευθερώθηκε η 

γεωγραφική αυτή περιοχή και 

ενσωματώθηκε στην κυρίως Ελλάδα) 

που τα έδωσε κάποιος καλόγερος 

από την Βίτσα. Έτσι έμεινε γνωστό 

σαν γεφύρι του "Καλόγερου". 

Αργότερα το 1866 το επισκεύασε ο 

Αλέξιος Πλακίδας, από όπου πήρε 

και το δεύτερο όνομά του. 



Το γεφύρι του Καμπέρ-αγά  

     Στον επαρχιακό ορεινό δρόμο που 
συνδέει τα Γιάννενα με το Αν. 
Ζαγόρι, κοντά στις πηγές του 
ποταμού Άραχθου, βρίσκεται το 
μονότοξο, οξύκορφο, συμμετρικό 
γεφύρι του Καμπέρ-αγά. Το γεφύρι 
με το πέτρινο βήμα του δρασκελίζει 
την κοίτη του Ζαγορίτικου ποταμού 
(παραπόταμου του Άραχθου). Η 
ημερομηνία κατασκευής του είναι 
άγνωστη. Είναι όμως γνωστό ότι η 
κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε 
από τον Καμπέρ- Αγά (τούρκος 
διοικητής της πόλης των 
Ιωαννίνων), απ' όπου πήρε και το 
όνομά του.  



Το γεφύρι της Βοβούσας 

     Λίγο βορειότερα από τη γέφυρα 
του Καμπέρ-αγά βρίσκεται το 
κεφαλοχώρι του Αν. Ζαγοριού, η 
Βοβούσα. Το χωριό είναι κτισμένο 
πλάι στον Αώο ποταμό, σε ύψος 
1.000 μέτρων, καλά κρυμμένο 
στην καρδιά της Πίνδου. Μόνη 
επικοινωνία με τα υπόλοιπα 
Ζαγοροχώρια ήταν το μεγάλο 
μονότοξο γεφύρι που έκτισε το 
1748 ο Αλέξης Μίσιος. Το όμορφο 
γεφύρι της Βοβούσας είναι ένα 
από τα ελάχιστα παλιά πέτρινα 
γεφύρια που ακόμη και σήμερα 
χρησιμοποιούνται, καθώς ενώνει 
τις δύο γειτονιές του χωριού που 
βρίσκονται δεξιά και αριστερά του 
ποταμού. 
 
 
 



Το γεφύρι της Πλάκας στα Τζουμέρκα όρη      

     Ένα από τα σημαντικότερα και πλέον ζωτικά 
περάσματα του Άραχθου ποταμού, ήταν το 
γεφύρι που υπάρχει κοντά στο ομώνυμο 
χωριό. Το επιβλητικό αυτό μονότοξο κτίσμα 
ήταν στην ουσία το μοναδικό σημείο 
προσπέλασης των Τζουμερκιωτών προς τον 
κάμπο της Άρτας. Δυο φορές το ποτάμι 
ορμητικό και άγριο, το ξεθεμελίωσε. Το 
σημερινό γεφύρι που αντέχει στη δύναμη του 
νερού, αλλά δεν χρησιμοποιείται πια, 
σήκωσε το 1866 ο αρχιμάστορας Μπέκας με 
χρηματοδότηση των χωριών Άγναντα, 
Μελισσουργοί, Πράμαντα. Την μεγάλη 
πέτρινη καμάρα του που διαγράφεται 
αποφασιστικά στον ορίζοντα, θα έχετε την 
ευκαιρία να θαυμάσετε από τη σύγχρονη 
γέφυρα του Άραχθου, από όπου και περνάει 
ο ασφάλτινος δρόμος που συνδέει τα χωριά 
των Τζουμέρκα με την Άρτα και τα Γιάννενα. 



To γεφύρι της Άρτας 

         Λίγο πριν ο ποταμός Άραχθος αδειάσει τα πλούσια σε 
φερτές ύλες νερά του στα βαλτοτόπια του Αμβρακικού 
κόλπου, κάπου εκεί στα δυτικά παράλια της Ελλάδας, 
κοντά στην πόλη Άρτα (πρωτεύουσα του ομώνυμου 
νομού της Ηπείρου), βρίσκεται το γεφύρι του Άραχθου 
σε ένα από τα πιο νευραλγικά και δύσκολα περάσματα.                  

         Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και έρευνες ιστορικών 
ανάγουν τον χρόνο κατασκευής του πρώτου κτίσματος 
στα ελληνιστικά χρόνια, επί βασιλείας Πύρρου. Άλλες 
εκδοχές υποστηρίζουν ότι χτίστηκε επί τουρκοκρατίας 
το 1606. Όπως και να' χει το πράγμα, η ζεύξη του 
Άραχθου ήταν επίτευγμα για την εποχή. Τo μήκος του 
γεφυριού είναι 145 μέτρα και θεμελιώθηκε μετά από 
επανειλημμένες καταρρεύσεις, καθώς κατασκευάστηκε 
κάτω από δύσκολες συνθήκες (μαλακό και επίπεδο 
έδαφος στην μέση της πεδιάδας). Μάλιστα τέτοιες ήταν 
οι δυσκολίες θεμελίωσής του, που σύμφωνα με την 
λαϊκό θρύλο για να στεριώσει έπρεπε να θυσιαστεί στα 
θεμέλιά του η γυναίκα του πρωτομάστορα. Αν και οι 
ανθρωποθυσίες γινόντουσαν αρκετά σπάνια για την 
θεμελίωση κτισμάτων ακόμα και στην αρχαιότητα, η 
θυσία κάποιου ζώου είναι αυτή που συναντιέται 
συχνότερα σε όλη τη βαλκανική, και μάλιστα γίνεται ως 
τις μέρες μας στα ορεινά και απομακρυσμένα χωριά. Να 
επισημάνουμε πως για να στεριώσει ένα σπίτι ή μια 
εκκλησία, η θυσία ενός κόκορα στα θεμέλια του 
κτίσματος, έφερνε ευημερία και μακροημέρευσή. 
 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Το γεφύρι της Πορτίτσας στα Γρεβενά 

        Το γεφύρι αυτό της Μακεδονίας βρίσκεται στο 
νόμο Γρεβενών και απέχει από την ομώνυμη 
πρωτεύουσα 45 χιλιόμετρα. Σημείο 
προσέγγισης είναι το ορεινό χωριό Σπήλαιο. 
Ανάμεσα στη μια και μοναδική πέτρινη καμάρα 
του, κυλά τα πρώτα του νερά ο Βενέτικος, 
παραπόταμος του Αλιάκμονα, ο οποίος είναι ο 
μεγαλύτερος σε μήκος Ελληνικός ποταμός 
(μήκος 297 χιλιόμετρα).                                            

        Η ευχάριστη αγκαλιά της κοιλάδας Κανάβι με 
τα νερά του ορεινού ρέματος να κυλούν 
νωχελικά ανάμεσα σε κροκάλες και πλατάνια, 
ημερεύει τη σκληρότητα της ορεινής γης                                                  

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



Το γεφύρι του Αζίζ -Αγά 

     Κοντά στο χωριό Τρίκομο του νομού Γρεβενών, 
στις ανατολικές υπώρειες της Πίνδου βρίσκεται το 
μονότοξο γεφύρι του Αζίζ-Αγά. Το θεόρατο πέτρινο 
οικοδόμημα διαθέτει το μεγαλύτερο σε άνοιγμα 
τόξο από τα σωζόμενα γεφύρια της Μακεδονίας, 
που φθάνει τα 15 μέτρα και συνολικό μήκος τα 71 
μέτρα. 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. Για καλή του τύχη 
όμως η τρίτη ανόρθωση ήταν επιτυχής και ο Αγάς 
ευχαριστημένος προχώρησε στην πληρωμή! 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. Ακόμα και 
σήμερα υπάρχει το κουδούνι κρεμασμένο στη 
μεσαία καμάρα που προειδοποιούσε για τον 
κίνδυνο του δυνατού αέρα. 



Το γεφύρι της Πραμόριτσας 

        Σε μικρή απόσταση από τον εθνικό δρόμο 
Κοζάνης - Ιωαννίνων κοντά στην κωμόπολη 
Τσοτύλι, στις υπώρειες του όρους Βόιο (1802 
υψ.) δρασκελίζει με τα αλλεπάλληλα τόξα του 
το ποτάμι της Πραμόριτσας, ένα πραγματικά 
πανέμορφο γεφύρι. Με συνολικό μήκος που 
αγγίζει τα 49 μέτρα, το τετράτοξο οικοδόμημα 
διεκδικεί τον τίτλο του μεγαλύτερου σε μήκος 
γεφυριού της Μακεδονίας. 

        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. 
Κτίσθηκε πιθανόν στα μέσα του 18ου αιώνα, 
με τη χρηματοδότηση κάποιου τσέλιγκα που 
έχασε τη μονάκριβη κόρη του από τα 
ορμητικά νερά του ποταμού  



ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Το μονότοξο γεφύρι της Πύλης  
    Ο δρόμος για την Νότια Πίνδο περνά 

υποχρεωτικά από την ημιορεινή πολίχνη 
Πύλη που απέχει 19 χλμ. από Τρίκαλα. Η 
κωμόπολη έχει πάρει αυτό το όνομα από τη 
φυσική της θέση. Πραγματικά για τους 
ταξιδιώτες που κατεβαίνουν από τα βουνά, η 
τοποθεσία είναι μία πύλη προς τον κάμπο της 
Θεσσαλίας, ενώ για αυτούς που αφήνουν την 
πεδιάδα και ανηφορίζουν για την Πίνδο, 
μοιάζει με μεγάλη φυσική πόρτα. Ένα παλιό 
μονότοξο γεφύρι οριοθετεί την έναρξη της 
ανάβασης, προσφέροντας το μοναδικό 
πέρασμα του αφρισμένου Πορταίτικου 
ποταμού. Το σημαντικό αυτό τεχνικό έργο 
εκείνης της εποχής, κτίστηκε το 1514 από τον 
Αγ. Βησσαρίωνα και ονομάζεται επίσης 
γεφύρι της Πόρτας. 



ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  
Το πνιγμένο γεφύρι του Μανόλη στα 

Άγραφα. 
     Από τον ορεινό δρόμο που συνδέει το 

Αγρίνιο με το Καρπενήσι, εύκολα ο 
σημερινός ταξιδευτής θα προσεγγίσει το 
ήσυχο ορεινό χωριό Δυτική Φραγκίστα. 
Στη συνέχεια ακολουθώντας επαρχιακό 
ασφάλτινο δρόμο, θα κατηφορίσει για τις 
όχθες της τεχνητής λίμνης Κρεμαστών.                                                                                      

     Εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο παράξενα 
αλλά και εντυπωσιακά αξιοθέατα της 
περιοχής, η μεγάλη τοξωτή γέφυρα του 
Μανόλη. Το γεφύρι αυτό κτίστηκε το 1659 
και ήταν το μοναδικό πέρασμα από την 
Ευρυτανία προς τη δυτική Στερεά Ελλάδα. 
Σήμερα το όμορφο αυτό κτίσμα έχει 
κυριολεκτικά στοιχειώσει. Τα νερά της 
λίμνης, μια το πνίγουν και μια το 
αποκαλύπτουν στο φως του ήλιου. Γι αυτό 
και οι ντόπιοι το αποκαλούν "το πνιγμένο 
γεφύρι του Μανόλη". 



Το γεφύρι της Βίνιανης 

         Η Παλιά Βίνιανη ήταν ένα από τα πιο πολυάνθρωπα 
χωριά της Ευρυτανίας (του πιο ορεινού και άγονου 
νόμου της Ελλάδας). Το όνομά της πιθανόν να έχει 
λατινικές ρίζες και να προέρχεται από την λέξη "vinum" 
που σημαίνει κρασί. Πράγματι στις γύρω πεζούλες 
διακρίνονται ακόμη πνιγμένα από τα αγριόχορτα και 
τους θάμνους τα γερασμένα και αφρόντιστα κλήματα, 
που μέχρι τον πόλεμο έδιναν το εξαιρετικό ορεινό 
κρασί. 

         Σήμερα το παλιό χωριό αν και διατηρεί μερικά από 
τα ομορφότερα παραδοσιακά σπίτια της περιοχής, έχει 
σχεδόν εγκαταλειφθεί λόγω κατολισθήσεων, ενώ πια 
κατοικείται η Νέα Βίνιανη που έχει κτιστεί ένα 
χιλιόμετρο νοτιότερα. Το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 
οδηγεί τους λίγους πια επισκέπτες στο πέτρινο γεφύρι 
της Βίνιανης που δρασκελίζει με το πέτρινο βήμα του 
το ορμητικό ποτάμι Μέγδοβα. 

         Εδώ ο θρύλος ζωντανεύει ένα στοιχειωμένο μελίσσι. 
Όποτε το πέρασμα του γεφυριού ήταν επικίνδυνο, το 
σμήνος των μελισσών δεν άφηνε τους οδοιπόρους να 
το διαβούν.                                                                                                                

         Από πέτρα πάνω στην πέτρα ήταν τα θεμέλια, από 
άχυρα, λάσπη και νερό το «κουρασάνι»(συνδετική 
ύλη), από μεράκι, πείσμα και δεξιοτεχνία το 
παράστημα του γεφυριού, αγάπη, δέος και σεβασμό 
για το ποτάμι, η ψυχή του μάστορα. Όλα μαζί, ένα 
πολύτιμο κομμάτι από την άγνωστη Ελλάδα του χθες.  



   Αναπαράσταση της κατασκευής 

ενός τρίτοξου πέτρινου γεφυριού 

σε 10 φάσεις  



Φάση 1η:Προκαταρκτικές εργασίες  
     Πριν αρχίσουν τις κατασκευαστικές 

εργασίες, αυτό που προείχε ήταν η 
επιλογή του καταλληλότερου σημείου της 
κοίτης του ποταμού που προσφερόταν για 
γεφύρωση. Γι’ αυτό, ο πρωτομάστορας 
μαζί με το χορηγό και πρόκριτους από τα 
γύρω χωριά πεζοπορούσαν πάνω-κάτω 
στην κοίτη του ποταμού. Το 
καταλληλότερο σημείο ήταν μια βραχώδης 
στενωπός, όπως στην Παλαιοκαρυά 
Τρικάλων. 

       Μετά έστηναν το νταμάρι, που έπρεπε να 
διαθέτει το σωστό πέτρωμα και να ήταν 
κοντά και ψηλότερα από το σημείο της 
γεφύρωσης για να μετακινούνται πιο 
εύκολα οι πέτρες. Έπειτα, διαμόρφωναν 
την όχθη, αφαιρούσαν τα χώματα, μέχρι 
που έβρισκαν συμπαγή βράχο. Ακόμη, 
έσπαζαν και σημεία του βράχου και 
έφτιαχναν «σκαλοπάτια»για να πατήσουν 
πιο στέρεα τα ακρόβαθρα. (π.χ. Ταράτσας 
στο Πήλιο)  

Σχέδιο1Α. Η επιλογή του σημείου γεφύρωσης.  

Σχέδιο1Β. Η διαμόρφωση της όχθης και η κατασκευή των ακρόβαθρων.  

 



Φάση 2η: Κατασκευή των δύο μεσόβαθρων  
       Είναι γνωστό, ότι όλες οι κατασκευαστικές ή 

επισκευαστικές εργασίες γίνονταν μόνο κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, για να υπάρχει όσο το 
δυνατό μικρότερη ποσότητα και ταχύτητα στα 
νερά του ποταμού. Όμως, πολλά ποτάμια, όπως 
ο Αώος, τροφοδοτούνται από πολλές και 
πλούσιες πηγές και γι’ αυτό έχουν αρκετό νερό 
ακόμα και το καλοκαίρι. Έτσι, για να μπορέσουν 
να θεμελιώσουν τα μεσόβαθρα,έπρεπε πρώτα να 
κάνουν μια μικρή εκτροπή-παροχέτευση των 
νερών του ποταμού και μετά να αρχίσουν το 
σκάψιμο μέσα στην κοίτη.  

       Αφού έστρεφαν τα νερά προς τη μια πλευρά, 
έσκαβαν μέσα στην κοίτη αρκετά βαθιά, έως και 5 
μέτρα, και «κάρφωναν» χοντρούς ξύλινους 
πάσσαλους. Μετά άρχιζαν να κτίζουν τα θεμέλια 
του μεσόβαθρου με μεγάλες πέτρες πάνω στους 
πασσάλους. Έτσι, έφτιαχναν πασσαλόπηκτα 
θεμέλια σ’ όλα τα πολύτοξα γεφύρια που 
γεφύρωναν πλατιά ποτάμια, όπως της Άρτας 
στον Άραχθο. Μετά την κατασκευή του1ου 
μεσόβαθρου, οι μάστορες έκαναν νέα εκτροπή 
των νερών του ποταμού προς την απέναντι 
πλευρά της κοίτης και επαναλάμβαναν την ίδια 
διαδικασία για να κατασκευάσουν και το δεύτερο 
μεσόβαθρο. 

Σχέδιο 2Α. Εκτροπή της ροής του ποταμού, θεμελίωση 

και κατασκευή 1ου μεσόβαθρου. 

  

Σχέδιο 2Β. Νέα εκτροπή της ροής του ποταμού, 

θεμελίωση και κατασκευή 2ου μεσόβαθρου  



Φάση 3η: Κατασκευή προβόλων στα 

μεσόβαθρα.  
    Επειδή τα μεσόβαθρα βρίσκονται εντελώς 

μέσα ή λίγο παραπάνω από τη βαθεία 

κοίτη του ποταμού, έρχονται σε άμεση και 

διαρκή επαφή με τη φθοροποιό δύναμη 

του αέναα κινούμενου νερού. Επιπλέον, σε 

περιπτώσεις πλημμύρας ασκείται ισχυρή 

υδροστατική πίεση πάνω στα μεσόβαθρα. 

Για να προφυλάξουν τα μεσόβαθρα, οι 

μάστορες έκτιζαν πρόβολους στο 

μπροστινό και πίσω μέρος τους, π.χ. στης 

Άρτας.  

        Ανάλογα με το σχήμα τους,οι πρόβολοι 

ταξινομούνται σε 4 κύριες κατηγορίες. 

Όμως, ο πιο συνηθισμένος και ίσως ο πιο 

αποτελεσματικός τύπος πρόβολου είναι ο 

τριγωνικός πρόβολος, όπως αυτοί που 

υπάρχουν στο γεφύρι της Άρτας. 

Σχέδιο 3Α. Κατασκευή τριγωνικών προβόλων στα μεσόβαθρα.  

 

Σχέδιο 3Β. Οι πρόβολοι χτίζονταν στα ανάντη αλλά και στα κατάντη των 

μεσόβαθρων 

 



Φάση 4η: Κατασκευή ξυλότυπου.  
       Στις βάσεις ή γενέσεις του τόξου, 

έπρεπε να στηθεί ο ξυλότυπος. Για 
να γίνει αυτό, οι μάστορες 
έφτιαχναν εσοχές ή προεξοχές στα 
βάθρα, μέσα ή πάνω στις οποίες 
θα στήριζαν- σκάλωναν τα πρώτα 
οριζόντια δοκάρια του ξυλότυπου.  

       Όταν το τόξο ανοιγόταν πάνω 
από πλημμυρική κοίτη, τότε 
στήριζαν το ξυλότυπο στην όχθη. 
Όμως, όταν το τόξο ανοιγόταν 
πάνω από βαθεία κοίτη, τότε οι 
μαραγκοί έφτιαχναν ένα 
«κρεμαστό» ξυλότυπο που 
στηριζόταν στις δοκοθήκες ή 
σκαλότρυπες.Πολλές φορές οι 
μάστορες ριψοκινδύνευαν και 
έστηναν το ξυλότυπο μέσα στη 
βαθεία κοίτη, όπως στην επισκευή 
του γεφυριού της Κόνιτσας το 1913 

Σχέδιο 4Α. Κατασκευή δοκοθηκών στη γένεση του πέτρινου τόξου.  

Σχέδιο 4Β. Στήριξη του«κρεμαστού» ξυλότυπου στις δοκοθήκες  



Φάση 5η:Κατασκευή πέτρινων τόξων  
       Οι θολίτες ήταν οι πιο 

καλοπελεκημένες πέτρες, που είχαν 
ίσες διαστάσεις μεταξύ τους και 
χτίζονταν ταυτόχρονα και από τις 
δύο πλευρές του τόξου.Οι θολίτες 
απαρτίζουν την πρώτη σειρά του 
τόξου, δηλαδή, το στεφάνι ή 
διάζωμα.  

       Στο ψηλότερο σημείο του τόξου, 
εκεί που«έκλεινε» το τόξο, έμπαινε 
το κλειδί, «η ιερή πέτρα» του 
γεφυριού. Ήταν η πέτρα που έκρυβε 
όλα τα μυστικά του γεφυριού, αυτή 
που έδενε όλες τις άλλες και τις 
κρατούσε στη θέση τους. Από το 
κλειδί ξεκινούσαν οι δυνάμεις, οι 
οποίες πιέζοντας προς τα πλάγια, 
μεταβιβάζονταν σταδιακά στις 
βάσεις. Η λάξευση του κλειδιού 
γινόταν με μεγάλη ακρίβεια. 

 

Σχέδιο 5Α. Τοποθέτηση των θολωτών λίθων.  

Σχέδιο 5Β. Τοποθέτηση του«κλειδιού».  



Φάση 6η:Κατασκευή ψευτοκαμάρας και 

τυμπάνων  
       Σε πολλά γεφύρια(μονότοξα ή 

πολύτοξα), και ειδικά στα γεφύρια 
που αναπτυσσόνταν και στην 
πλημμυρική κοίτη, οι μάστορες 
έκτιζαν σε ένα από τα δύο άκρα 
του ένα ιδιαίτερο ανακουφιστικό 
τόξο. Το έλεγαν ψευτοκαμάρα 
γιατί το νερό του ποταμού δεν 
περνούσε σχεδόν ποτέ κάτω απ’ 
αυτήν. Μάλλον, οι άνθρωποι 
περνούσαν απ’ εκεί για να 
συντομεύσουν την πορεία τους.  

       Μετά την ολοκλήρωση του 
κεντρικού και των άλλων 
ανακουφιστικών τόξων, οι 
μάστορες προχωρούσαν στην 
πλήρωση των κενών με πέτρες 
που είχαν ακανόνιστο σχήμα και 
μέγεθος και ήταν πελεκημένες 
μόνο απ’ τη μια πλευρά, την 
πρόσοψη. 

Σχέδιο 6Α. Κατασκευή ψευτοκαμάρας στην πλημμυρική κοίτη.  

Σχέδιο 6Β. Κατασκευή τυμπάνων ή πτερυγιότοιχων.  



Φάση 7η:Κατασκευή ανακουφιστικών τόξων.  

       Συνήθως, πάνω σε κάθε 
μεσόβαθρο, οι μάστορες έχτιζαν 
ένα ανακουφιστικό τόξο για δυο 
λόγους: πρώτον για να γίνει 
ελαφρύτερη η τοιχοποιία και 
δεύτερον για να εκτονώνεται η 
υδροστατική πίεση που ασκείται 
σ’ όλα τα μεσόβαθρα σε 
περιπτώσεις πλημμύρας. Το 
θέαμα γίνεται πιο εντυπωσιακό 
σε πολύτοξα γεφύρια, όπως του 
Σπανού στα Γρεβενά, καθώς 
υπάρχουν 5 κύρια και 3 
ανακουφιστικά.  

       Συνήθως, τα ανακουφιστικά 
τόξα είναι ημικυκλικά αλλά σε 
λίγες περιπτώσεις η φαντασία 
του μάστορα οδήγησε στην 
κατασκευή τεταρτοκυκλικών 
τόξων και διπλών επάλληλων.  

Σχέδιο 7. Κατασκευή ανακουφιστικών τόξων 



Φάση 8η:Εντοίχιση ενεπίγραφων ή 

εγχάρακτων πλακών.  

       Συνήθως, οι πλάκες αυτές 
περιείχαν είτε διακοσμητικά θέματα 
είτε πολύτιμες πληροφορίες 
σχετικά με το γεφύρι, π.χ. 
χρονολογία κατασκευής όνομα 
χορηγού ή του τοπικού άρχοντα 
κ.ά. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 
ότι σχεδόν ποτέ δεν περιείχαν 
πληροφορίες για τους μάστορες 
που το έχτισαν.  

       Η πιο συνηθισμένη θέση στην 
οποία οι μάστορες τοποθετούσαν 
αυτές τις εγχάρακτες πλάκες ήταν 
ακριβώς πάνω από το κλειδί στο 
ψηλότερο τόξο του γεφυριού ή σε 
κάποιο τύμπανο. 

Σχέδιο 8Α. Εντοίχιση επιγραφής 

 

Σχέδιο 8Β.  Η ενεπίγραφη πλάκα στο γεφύρι της Πατωσιάς, στη Μακρινίτσα 

Μαγνησίας.  



Φάση 9η:Κατασκευή καταστρώματος και 

προστατευτικού στηθαίου.  
       Οι χτίστες χρησιμοποιούσαν 

ελαφρώς πελεκημένες πέτρες για να 
τις στρώσουν στο κατάστρωμα του 
γεφυριού, όπως ακριβώς έκαναν και 
με τα λιθόστρωτα 
δρομάκια(=καλντερίμια) που 
υπάρχουν εντός αλλά και μεταξύ 
πολλών οικισμών. Ο τρόπος 
κατασκευής τους αλλά και ο σκοπός 
τους να εξυπηρετήσουν την ασφαλή 
και εύκολη διέλευση παραμένουν ίδιοι.  

       Στην Ελλάδα, το ύψος των τόξων 
συνήθως κυμαίνεται από 2μ. Έως 
20μ. Επομένως, όσο ψηλότερο είναι 
το τόξο, τόσο πιο επικίνδυνη γίνεται η 
διέλευση. Γι’ αυτό, οι μάστορες έκτιζαν 
τις αρκάδες στις άκρες του 
καταστρώματος είτε μεμονωμένες είτε 
συσσωματωμένες σε στηθαίο (γεφύρι 
Κλειδωνιάς). 

Σχέδιο 9Α. Η κατασκευή λιθόστρωτου καταστρώματος (καλντερίμι).  

 

Σχέδιο 9Β. Η τοποθέτηση προστατευτικών πέτρινων στυλίσκων 

(αρκάδες).  



Φάση 10η: Αφαίρεση ξυλότυπων και 

παράδοση του γεφυριού. 
        Οι μαραγκοί με μεγάλη προσοχή και ηρεμία 

χρησιμοποιούν τα σκεπάρνια και τους 
ειδικούς λοστούς ξεκαλουπώματος για να 
αφαιρέσουν τους ξυλότυπους. Η 
αποκαθήλωση ξεκινούσε από το πάνω μέρος 
και τελείωνε στο κάτω μέρος του ξυλότυπου. 
Πρώτα αφαιρούσαν τον ξυλότυπο που ήταν 
στην πλημμυρική κοίτη, έπειτα αυτόν που 
στήριζε το μικρότερο τόξο και στο τέλος 
αφαιρούσαν αυτόν που ήταν πάνω από τη 
βαθεία κοίτη. Ο κίνδυνος για τους μάστορες 
ήταν μεγάλος, γιατί πολλά γεφύρια είχαν 
καταρρεύσει τη στιγμή της αφαίρεσης του 
ξυλότυπου.  

        Όταν οι μάστορες είχαν τελειώσει όλες οι 
απαραίτητες οικοδομικές εργασίες και πριν 
αφαιρέσουν τον ξυλότυπο του μεσαίου τόξου, 
ο πρωτομάστορας ανέβαινε στη σκαλωσιά και 
κρεμούσε το σιδερένιο καμπανάκι με το πλατύ 
γλωσσίδι στο εσωράχιο του μεσαίου τόξου.  

        Αρκετά γεφύρια που το τόξο τους είχε 
μεγάλο ύψος, όπως της Κόνιτσας Ιωαννίνων 
και του Αζίζ Αγά στο Τρίκωμο Γρεβενών, 
είχαν ένα τέτοιο καμπανάκι που κτυπούσε 
δυνατά, κάθε φορά που έπνεε ένας ισχυρός 
άνεμος και η διέλευση του γεφυριού γινόταν 
εξαιρετικά επικίνδυνη.  

Σχέδιο 10Α. Η σταδιακή αφαίρεση των ξυλότυπων.  

 

Σχέδιο 10Β. Η τοποθέτηση της μικρής καμπάνας και η παράδοση 

του γεφυριού.  



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 


