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Πζτρινα γεφφρια τθσ Ηπείρου

Το γεφφρι μασ άντεξε ςτο χρόνο, όπωσ κι εμείσ κα
αντιςτακοφμε ςτα ορμθτικά ψυχοφκόρα ρεφματα τθσ εποχισ
μασ. Οι 3 καμάρεσ του ςυμβολίηουν τα 3 ςτάδια τθσ ηωισ: τθ
νεότθτα, τθν ωριμότθτα και τθ γιρανςθ. Οι ράχεσ και τα
βυκίςματα τθσ καταςκευισ του είναι ουςιαςτικά οι δυςκολίεσ
τθσ ηωισ μασ και οι ξαςτεριζσ τθσ. Ένασ αζναοσ αγϊνασ για τθν
επιβίωςθ. Το γαλινια φυςικό περιβάλλον είναι θ ςτοργι τθσ
οικογζνειασ, θ ςυνφπαρξθ και θ αλλθλοβοικεια όλων των
μελϊν μιασ κοινωνικισ ομάδασ.

Τζλοσ το γεφφρι μασ ενϊνει: απόψεισ, ςκζψεισ, διαφορζσ,
ενζργειεσ και είναι πζραςμα και ελπίδα για ζνα καλφτερο
αφριο.

Η περιβαλλοντικι ομάδα…
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Τθσ Άρτασ

αξάληα πέληε κάζηνξνη θαη 

εμήληα καζεηάδεο γηνθύξη 

εζεκειίσλαλ ζηεο Άξηαο ην 

πνηάκη. Οιεκεξίο ην ρηίδαλε, 

ην βξάδπ εγθξεκηδόηαλ. 

Μνηξνινγνύλ νη κάζηνξεο θαη 

θιαηλ νη καζεηάδεο. 

Αιινίκνλν ηνπο θόπνπο καο, 

θξίκα ζηηο δνπιεςηέο καο, 

νιεκεξίο λα ρηίδνπκε ην 

βξάδπ λα γθξεκηέηαη.

Λατθό ζξπιηθό ηξαγνύδη κε 

πνιιέο παξαιιαγέο ζ’ όινλ 

ηνλ ειιεληθό θόζκν.



Του Μφλου
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Γίηνμν γεθύξη πνπ ρηίζηεθε 

ην 1748 θαη βξίζθεηαη ζην 

Μπαγηώηηθν πνηακό, 

λνηηναλαηνιηθά από ην 

ρσξηό Κήπνπ ηνπ 

Κεληξηθνύ Εαγνξίνπ. 

Απνηειείηαη από δύν 

κεγάιεο θακάξεο θαη κηα 

κηθξόηεξε ςεπηνθακάξα, 

πξάγκα πνπ δελ είλαη θαη 

ηόζν ζπλεζηζκέλν αθνύ ηα 

πεξηζζόηεξα ζηελ πεξηνρή 

είλαη κνλόηνμα. Πήξε ην 

όλνκά ηνπ από ηνλ 

εθθιεζηαζηηθό κύιν πνπ 

ππάξρεη εθεί θνληά.



Του Πλακίδα ι Καλογερικό
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Σξίηνμν γεθύξη πνπ 

ρηίζηεθε ην 1814. είλαη από 

ηα ιηγνζηά ηξίηνμα γεθύξηα 

κε νδνλησηά πεξβάδηα θαη ε 

αξκνληθή παξάηαμε ησλ 

ηξηώλ ηόμσλ πνπ ην θάλνπλ 

λα κνηάδεη κε «θάκπηα ελ 

θηλήζεη» όπσο ην 

νλνκάδνπλ νη ληόπηνη. ηελ 

αξρή ήηαλ μύιηλν, αιιά 

κεηαηξάπεθε ην 1748 ζε 

πέηξηλν θαη πήξε ηελ 

νλνκαζία «Καινγεξηθό» 

αθνύ ην ρξεκαηνδόηεζε ν 

εγνύκελνο εξαθείκ.



Τθσ Κλειδωνειάσ
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Μνλόηνμν κε καθξόζηελε 

θακάξα. Υηίζηεθε ην 1853 θαη 

γεθπξώλεη ηνλ πνηακό 

Βντδνκάηε. ηα παιηά ρξόληα 

ην ρξεζηκνπνηνύζαλ νη 

θάηνηθνη γηα λα κεηαθηλεζνύλ 

από ην Γπηηθό Εαγόξη ζηελ 

Κόληηζα.



Τθσ Κόνιτςασ
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Ο Αώνο γελληέηαη ζηελ Ήπεηξν 

ζηα πςίπεδα ηνπ Μεηζόβνπ ζην 

λνκό Ισαλλίλσλ. Μεηά από κηα 

ηαξαρώδε θαη αθξηζκέλε 

πνξεία 45 ρικ. μερύλεηαη ζηνλ 

θάκπν ηεο Κόληηζαο. Δθεί ζ’ έλα 

ζηελό πέξαζκα, αλάκεζα ζε 

ηξαρείο θαη απόηνκνπο βξάρνπο 

ην 1871 ν Εηώγαο Φξόληδνο, 

μαθνπζηόο κάζηνξαο από ηελ 

Ππξζόγηαλλε, έθηηζε ην 

κνλόηνμν γεθύξη κε ην ηεξάζηην 

άλνηγκα ηνπ ηόμνπ λα θζάλεη ηα 

40 κ. θαη ην ύςνο ηα 20 κ.



Του Λαηαρίδθ
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Βξίζθεηαη ζηελ ραξάδξα ηνπ 

Μηθξνύ Βίθνπ. Υηίζηεθε ην 

1753 από ηνλ Σόιε 

Κνληνδήκν, ελώ ην ηειηθό 

όλνκά ηνπ ην πήξε από ηνλ 

κύιν ηνπ δάζθαινπ Κώζηα 

Λαδαξίδε πνπ βξηζθόηαλ 

εθεί θνληά. Σν κνλόηνμν 

γεθύξη ζπλδέεηαη κέζσ ελόο 

ρηηζηνύ κνλνπαηηνύ κε έλα 

γξαθηθό θαιληεξίκη κε ην 

ρσξηό Κνπθνύιη.



Τθσ Πλάκασ
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Σν 1863 κάζηνξεο από ην ρσξηό 

Ραθηαλαίνη πξνζπάζεζαλ λα 

ρηίζνπλ γεθύξη ζηνλ πνηακό 

Άξαρζν πνπ έπεζε. Σν 1866 

όκσο ν κάζηνξαο Κώζηαο 

Μπέθαο νινθιήξσζε ζηελ ίδηα 

ζέζε ην κεγαιύηεξν κνλόηνμν 

γεθύξη ησλ Βαιθαλίσλ, κήθνπο 

40 κ. θαη 20 κ. ύςνπο ζηελ 

θνξπθή ηνπ. Υξεηάζηεθε 3 

ρξόληα δνπιεηάο. Όξην κεηαμύ 

Διιάδαο – Σνπξθίαο κέρξη ην 

1912 θαη κεηαμύ ΔΛΑ – ΔΓΔ 

ζηνλ εκθύιην



Του καπετάν Αρκοφδα
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Υηίζηεθε ην 1806 θαη 

ζπληεξήζεθε από ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Δίλαη 

κνλόηνμν, κήθνπο 8,85 κ. θαη 

ύςνπο 3,5 κ. Ολνκάζηεθε έηζη 

από ηνλ ακαξηληώηε 

νπιαξρεγό Καπεηάλ Αξθνύδα 

πνπ ζθνηώζεθε πάλσ ζην 

γεθύξη ζε ελέδξα ηνπ 

Απγνύζηνπ ηνπ 1906 από ηνπο 

Σνύξθνπο.



Του Κόκκορθ
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Σν κνλόηνμν γεθύξη κε κήθνο 

24 κ. θαη ύςνο 13 κ., ην 

ζπλαληάκε κε ηα νλόκαηα: 

Κόθθνξνπ, Κόθθνξε ή 

Ννύηζνπ. Βξίζθεηαη ζην 

Μπαγηώηηθν ξέκα κεηαμύ ησλ 

ρσξηώλ Κνπθνύιη, Γίινθν θαη 

Κήπνη ζην Κεληξηθό Εαγόξη. 

Υηήζηεθε ην 1750 κε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Ννύηζνπ 

Κνληνδήκνπ θαη επηζθεπάζηεθε 

ην 1910 από ηνλ Κόθθνξε από 

ην Κνπθνύιη.



Το Γκρζτςι
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Κηίζηεθε ζηηο αξρέο 

ηνπ 19νπ αηώλα ζην 

απόηνκν θαξάγγη ηνπ 

παξαπόηακνπ ηνπ 

Καιακά Γνξκνύ.



Τθσ Μαφρθσ Πζτρασ
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Σα γεθύξηα θαηαζθεπάζηεθαλ ζε 

πεξηνρέο όπσο ε Ήπεηξνο πνπ 

δηαηξέρεηαη από πνηάκηα, πνπ ηνλ 

ρεηκώλα γίλνληαη πνιύ άγξηα θαη 

νξκεηηθά. Αξρηθά νη θαηαζθεπέο ήηαλ 

ζπλήζσο μύιηλεο, νη αλάγθεο όκσο γηα 

όιν θαη κεγαιύηεξεο κεηαθνξέο 

πξντόλησλ από ηα νξεηλά ρσξηά πξνο 

ηελ Δπξώπε αλαγθάδνπλ ηηο ζπληερλίεο 

ησλ καζηόξσλ – ηνπο 

«θηνππξνπιήδεο» λα θηίδνπλ από ηνλ 

18ν αηώλα πέηξηλεο. Γνκηθό πιηθό είλαη 

ε πέηξα νκνηνγελήο, ζπκπαγήο θαη 

αλζεθηηθή, ρσξίο ξσγκέο θαη λα κελ 

απνζαζξώλεηαη κε ην λεξό ή ηνλ αέξα. 

Ωο ζπλδεηηθό πιηθό ρξεζηκνπνηείηαη ην 

θνπξαζάλη κε βαζηθά ζπζηαηηθά 

ζβεζκέλνο αζβέζηεο, θεξακίδη, 

αζπξάδη απγώλ, ηξίρεο από γίδηα, 

άρπξν, πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ 

εληζρπηηθέο ίλεο.



Του Μίςςιου
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Μνλόηνμν γεθύξη. 

Υηίζηεθε ην 1748 από ηνλ 

Αιέμε Μίζην. Δίλαη πάλσ 

ζην παιηό θαιληεξίκη ηεο 

θάιαο ηεο Βίηζαο, πνπ 

ελώλεη ηα ρσξηά Κνπθνύιη 

θαη Βίηζα ζην Κεληξηθό 

Εαγόξη.
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