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 ΓΕΦΥΡΙ   ΠΟΡΤΑΣ 

‘’Αχ, Άνθρωπε… 

Βρέθηκες σε απάτητα βουνά και απελπίστηκες. 

Μοιρολατρείς…. Σμίλεψε την πέτρα, γεφύρωσε τα άγρια ποτάμια, δανείσου 

τους καρπούς του δάσους, εμψύχωσε τα παιδιά σου και αυτά σκληραγωγημένα 

στον αγώνα της ζωής  θα ταξιδέψουν σε τόπους μακρινούς και εύπορους 

μεταφέροντας τον μόχθο τους. Να ευλογάς τον τόπο που γεννήθηκες και σ΄ 

ανάθρεψε, γιατί  σ’ ατσάλωσε και στο διάβα της ιστορίας θα μείνεις ζωντανός, 

άνθρωπος των ψηλών βουνών, καθάριος, ενώ οι «πεδινοί» θα χαθούν μέσα 

στις «ευκολίες» τους και θα ενσωματωθούν με κάθε λογής απρόσκλητους 

κατακτητές. 



      Τα επιβλητικά και πέτρινα μονότοξα ή πολύτοξα  γεφύρια της Κεντρικής 

Πίνδου είναι η αποθέωση της ανθρώπινης ευφυΐας. Τα γεφύρια είναι πάντα 

υπόσχεση ζωής και ελπίδας. Όταν χτίζεται ένα γεφύρι έρχονται στο 

προσκήνιο νέες περιοχές ,ενώ αντίθετα όταν γκρεμίζεται ένα τείχος 

απομόνωσης και σιωπής υψώνεται. 

 

      Η προσπάθεια του ανθρώπου να δαμάσει τα ατίθασα τρεχούμενα νερά 

ενός ποταμού τον οδήγησε να επινοήσει κάθε φορά διαφορετικό αριθμό και 

είδος τόξων. Όμως με πόση αρμονία... Οι πρωτομάστορες, οι σχεδιαστές 

κατέχουν θέση των ακαδημαϊκών λαϊκών  μαστόρων, γιατί μας χάρισαν αυτά 

τα μνημεία της τέχνης και της τεχνικής που θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Οι 

απλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι χωρίς την βοήθεια μιας ανώτερης δύναμης 

ποτέ τους δεν θα μπορούσαν να χτιστούν. 

 

      Γι’ αυτό στέκουν με δέος και θαυμασμό μόλις τα συναντήσουν. Αυτή η 

επίκληση της ανώτερης δύναμης συνοδεύτηκε από  λαϊκούς  θρύλους  για 

θυσίες αγαπητών ανθρώπων, μιας παράδοσης που προέρχεται από τα 

αρχέγονα χρόνια. Η θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα συμβολίζει τους 

θανάτους των ανθρώπων που δούλευαν για το χτίσιμό τους....    

Το γεφύρι στο Ανθοχώρι 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 



Μονότοξο ημικυκλικό γεφύρι χτισμένο πάνω σε βράχο. Κατασκευασμένο τον  

18ο αιώνα, επισκευάστηκε το 1980. Εξωτερικά από  πελεκητές ασβεστολιθικές 

πέτρες, εσωτερικά ακανόνιστες. Το ύψος του είναι 4,3μ, το μήκος του 5,8μ, ενώ 

το συνολικό του ανάπτυγμα  είναι 16,5μ. 

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΙΚΙ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 



Μονότοξο ημικυκλικό 

γεφύρι θεμελιωμένο 

πάνω σε βράχο. 

Κατασκευασμένο τον 

18ο αιώνα, 

επισκευάστηκε το 

1991.Εξωτερικά από 

ασβεστολιθικές 

πελεκητές πέτρες, 

εσωτερικά ακανόνιστες. 

Το ύψος του είναι 

6,1μ,το πλάτος του 

φορέα από 1,45μ έως 

2,25μ,με άνοιγμα του 

τόξου 7,2μ.    

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΠΡΑΡΙΑ) ΣΤΟ ΧΑΛΙΚΙ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 



ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΦΙΛΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΙΚΙ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 



Βρίσκεται κοντά στον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Γαλακτοτροφούσας 

(1799) και  γεφυρώνει τον Ασπροπόταμο, και μετά ο δρόμος οδηγεί προς τους 

Καλαρρύτες και Συρράκο των Τζουμέρκων. Είναι τρίτοξο με κυρίως τόξο και 

δύο βοηθητικά. Το άνοιγμά του είναι12,4μ, ύψος 5,2μ, πλάτος του φορέα 2,5μ 

και του καταστρώματος 2,3μ, ενώ το ανάπτυγμα του γεφυριού είναι 24,5μ.Το 

όνομά του το οφείλει σε κάποιον Μίχο που έχασε την ζωή του από ατύχημα ή 

συμπλοκή πάνω στο γεφύρι. 

ΤΟΥ ΜΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 



Βρίσκεται  στην νότια είσοδο του χωριού και γεφυρώνει το ρέμα Κρυόβρυση 

(Πυργιώτικο) που χύνεται στον Καμναίτικο ποταμό. Συνέδεε παλαιότερα το 

Νεραιδοχώρι (Βετερνίκο) με την Πύρρα, δια μέσου καλντεριμωτού μονοπατιού 

(Σκάλα Πύρρα) που άρχιζε κοντά στο γεφύρι. Μονότοξο ημικυκλικό με άνοιγμα 8,2μ 

ύψος 3,9μ, ανάπτυγμα 18,3μ,πλάτος φορέα 2,65μ. Κατασκευασμένο από ψαμμίτη. 

Κτίστηκε πριν το 1823 σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες. 

(Βιογραφικές αναφορές; Σωτήρης Γοργογέτας) 

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΥΡΡΑΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΜΑΪΟΣ 



Βρίσκεται 1χλμ 

ανατολικά από το 

χωριό Κρανιά και 

γεφυρώνει το 

Κρανιώτικο ρέμα. 

Μονότοξο 

ημικυκλικό  με 

άνοιγμα 7,8μ ύψος 

4,8μ πάχος λίθων 

0,4μ πλάτος φορέα 

1,8 - 2,7μ και 

ανάπτυγμα 20,5μ. 

Κατασκευασμένο 

από λαξευτές 

ψαμμιτικές πέτρες. 

Πήρε το όνομά του 

από τον μυλωνά 

Γκίκα, που είχε εκεί 

κοντά τον νερόμυλο 

του. Κτισμένο το 

δεύτερο ήμισυ του 

18ου αιώνα.  

ΤΟΥ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 



Βρίσκεται  στην είσοδο 

του χωριού και συνέδεε 

τις συνοικίες του Αγ. 

Δημητρίου και της Αγ. 

Παρασκευής. Γεφυρώνει 

το Κρανιώτικο ρέμα. 

Μονότοξο με άνοιγμα 

τόξου 15,2μ, ύψος 6,1μ, 

πλάτος διαζώματος από 

0,9 έως 1,5 μ., ενώ το 

πλάτος του φορέα είναι 

3,9μ και το ανάπτυγμά 

του 28,5μ. Είναι 

κατασκευασμένο από 

πλάκες ψαμμίτη .Κτίστηκε 

το 1860-1870 σύμφωνα 

με προφορικές μαρτυρίες 

και φέρει το όνομα 

Κατούνα  από παλαιά 

παρακείμενη ομώνυμη 

βρύση. Πριν από το 1990 

έγινε γενική συντήρηση 

του γεφυριού, ενώ 

σήμερα έχει επισκευαστεί 

και ο παρακείμενος 

νερόμυλος. 

ΤΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 



Κτίστηκε το 1514 από τον Μητροπολίτη Λάρισας Βησσαρίωνα και γεφυρώνει 

τον Πορταϊκό ποταμό, που έρχεται από την Γκρόπα. Μέχρι το 1936 ήταν η 

μοναδική σύνδεση του Ασπροποτάμου και του Κόζιακα. Μονότοξο με άνοιγμα  

28μ το δεύτερο μεγαλύτερο της Θεσσαλίας. Συνολικό μήκος του γεφυριού 

64μ. Επισκευάστηκε το 1966, το 1984 και πιο πρόσφατα το 2006 

ΠΟΡΤΑΣ΄H ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 



Κτίστηκε ανάμεσα στο 1500-1550 γεφυρώνοντας το ρέμα της Γκρόπας. 

Μονότοξο με άνοιγμα 19μ, ύψος  10μ και ανάπτυγμα 26μ.Στην ανάντη πλευρά 

υπάρχει μικρό φράγμα που δημιουργεί τεχνητό καταρράκτη, σ΄ ένα άκρως 

εντυπωσιακό τοπίο  

ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΙΑΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 



Σύμφωνα με την παράδοση είναι έργο του Βησσαρίωνα. Είναι μονότοξο και 

γεφυρώνει τον Πάμισο ποταμό.   

ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΑ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 



Εξάτοξο μεγάλου μήκους που γεφυρώνει τον Πηνειό ποταμό. Χορηγός του 

θεωρείται ότι είναι ο Μητροπολίτης Λάρισας Άγιος Βησσαρίων. Γύρω στο 1520 

κατασκευασμένο και επισκευασμένο πάλι στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν 

κατέρρευσε ένα μεσόβαθρο και δύο τόξα. 

ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ  5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 



ΠΕΤΡΩΤΟΥ 

Βρίσκεται στην θέση Πόπη και γεφυρώνει το Λιασκοβίτικο ρέμα. Είναι του 

13ου-14ου αιώνα. Μονότοξο από πελεκητές ασβεστολιθικές πέτρες  

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 


