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ΣΟ ΓΕΦΤΡΙ ΣΗ ΚΤΡΑ

Σο παλιό πεντάτοξο γεφφρι χρονολογείται από τον 13 ο αιώνα με μικοσ 55 και πλάτοσ 2,15 μζτρα. Σο όνομα του το πιρε από τθν
«κυρά τθσ Άκοβασ»- τθν πριγκίπιςα Μαργκώ, δευτερότοκθ κόρθ του Γουλιζλμου Βιλεαρδουίνου, που διοικοφςε με ςιδερζνια
πυγμι και ζγινε κρφλοσ. υνζδεε τθν Κερπινι με τθν τρζηοβα (Δάφνθ). Σο φράγμα ςτον Λάδωνα ποταμό που τελείωςε το 1955 το
ςκζπαςε με νερό για μεγάλθ περίοδο του ζτουσ.

ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑ
Είναι αδφνατον να περιδιαβείσ τθν Αρκαδικι Γθ και να προςπεράςεισ
χωρίσ να ςυλλάβεισ το ςυγκλονιςτικό νόθμα μιασ περιόδου, που
ςυνδζεται με τθν γζννθςθ του κορυφαίου πολιτιςμοφ ςτθν ιςτορία τθσ
ανκρωπότθτασ, ζςτω και αν δεν βρείσ πθγζσ και γραπτά μνθμεία. Θ
«Ευδαίμων Αρκαδία», θ ευλογθμζνθ από τον κεό φφςθ απετζλεςε τθν
ζμπνευςθ για δθμιουργία ςτθν Δυτικι Λογοτεχνία και Ποίθςθ, ςτισ
Εικαςτικζσ Σζχνεσ και ςτθν κζψθ. Ο πλοφτοσ των οργανιςμϊν και των
χρωμάτων μεταβαλλόμενων με τισ εποχζσ,ςυμφιλιϊνει τον άνκρωπο με
τθν φφςθ και είναι ενάντια ςτον πόλεμο, τθν υπζρβαςθ, και τθν
κατάχρθςθ και ςυμβιϊνουν αρμονικά μόνο κάτω από τθν
οικουμενικότθτα τθσ ειρινθσ.

Ζαρηί

Λοφςιοσ ποταμόσ

Θ «Ευδαίμων Αρκαδία» δεν υπιρξε ποτζ μια ουτοπία, μία
οπταςία, παρά μόνο το παράδειγμα ςυμπεριφοράσ του
Νοϊντοσ Όντοσ-του Ανκρϊπου. Εδϊ ςυναντϊνται οι μακρινζσ
φωνζσ του Θςίοδου και του Θεόκριτου, οι ιχοι του Πανόσ και
του Διονφςου, ο ορκολογιςμόσ του Πλάτωνα, θ ταπεινι
ςοφία του Ζραςμου, τα ζμψυχα τοπία του Πουςαίν και του
Λοραίν, οι αναφορζσ του ίλερ και του Γκαίτε.
Καλό ταξίδι ςτην Ευδαίμωνα Αρκαδία.......

Βαλτεςινίκο

Οι πληροφορίεσ του κειμζνου προζρχονται από το βιβλίο του
Π.Σαραντάκη: «Αρκαδία-οι τόποι και οι δρόμοι του νεροφ»
Και το ζργο του Πζδρο Ολάγια : «Ευδαίμων Αρκαδία»

του κόκορου τθν βρφςθ: το γεφφρι τθσ Κοντοβάηαινασ
Μονότοξο χτιςμζνο με πελεκθτι πζτρα μζςα ςτο κζντρο του
χωριοφ

Σο γεφφρι τθσ μονισ Κερνίτςθσ
Δίτοξο που γεφυρϊνει τισ όχκεσ του Μυλάοντα ποταμοφ.
Χτίςτθκε από το 1901 ζωσ το 1905…

…από τον
θγοφμενο του
μοναςτθριοφ
παπα –Καμπάνθ
για να
εξυπθρετιςει τθν
πρόςβαςθ ςτο
βυηαντινό
μοναςτιρι του
12ου αιϊνα.

Σο γεφφρι τθσ Καμζνιτςασ
Μονότοξο χτιςμζνο το 1885 γεφυρϊνει τισ όχκεσ του
Μυλάοντα ποταμοφ. Φτιαγμζνο από λαγκαδινοφσ μαςτόρουσ
τθν εποχι του βουλευτι Παλαμιδθ.

Ο κρφλοσ λζει
ότι ςτο γεφφρι
«τισ νφχτεσ
πζρναγε
ςυμπεκεριό
και
ακοφγονταν
φωνζσ και
τραγοφδια»,
ζτςι όποιοσ
πζρναγε από
κει ζπρεπε να
μείνει ακίνθτοσ
«γιατί διζκοπτε
το χορό τθσ
νεράιδασ»

Σο γεφφρι ςτθν Παναγίτςα ςτον Σράγο ποταμό
Θ κζςθ όπου
βγαίνει λζγεται
Ρεφνοσ.

Αφοφ ξαναβγεί το νερό ςχθματίηει ποταμό που
ρζει αιϊνια, τον Σράγο.
Παυςανία Αρκαδικά, 23, 2

Οι αρχαίοι Αρκάδεσ μετζφεραν ςτον περιθγθτι
πωσ το νερό του Κεφαλόβρυςου ςτο Ρεφνο
(ςθμερινι Παναγίτςα) ερχόταν από τον κάμπο
των Καφυϊν δια μζςου τθσ καταβόκρασ τθσ
Χωτοφςςασ, όπωσ το πιςτεφουν και οι ςθμερινοί
κάτοικοι, ενϊ «τράγοσ», είναι το αρχαίο όνομα
τθσ αγριοςυκιάσ.

Σο γεφφρι ςτο Πράςινο ςτον Σράγο ποταμό
Ο Σράγοσ ποταμόσ είναι παραπόταμοσ του Λάδωνα με μόνιμθ
ροι όλο τον χρόνο, διαςχίηοντασ τα χωριά τθσ βόρειασ Αρκαδίασ
και ςτα νερά του ςυναντϊνται 3 είδθ πζςτροφασ, εκ των
οποίων το ζνα ενδθμικό

Σο γεφφρι ςτο Ζαρηί
Πιρε το όνομα του από τθν περιοχι Ηαρηί , Ν.Δ τθσ Βυτίνασ
χτιςμζνο επί τουρκοκρατίασ μονότοξο με ανακουφιςτικό τόξο
ςτον Μυλάοντα ποταμό.

Ο Φωτάκοσ γράφει το
1826 όταν ο Ιμπραιμ
λεθλατοφςε τον Μωριά
πωσ «ο Κολοκοτρϊνθσ με
τα ςτρατεφματα του
εξεκίνθςαν για τα
Μαγοφλιανα. Ευρόντεσ
τουσ Σοφρκουσ εισ τθν
Βυτίνα τουσ πολζμθςαν
και θφραν καιρόν και
ζπεςαν εισ τον ποταμόν,
να περάςουν δια τθσ
γζφυρασ και να πιάςουν
τον δρόμο Μοφςγα ι
Ηαρηί, να κολλιςουν εισ
τον ανιφορο δια να
υπάγουν εισ τα
Μαγοφλιανα»

Σο γεφφρι ςτο Σουμπίτςι
Σετράτοξο γεφφρι με τζςςερα ίςα καταβιβαςμζνα πετρόχτιςτα
τόξα που ακουμπάνε ςε τρία μεςόβακρα και ςτισ όχκεσ του
ποταμοφ.

Επιςκευάςκθκε
το 1938 από τον
μθχανικό Καλδι
και δοφλεψαν
τότε 200
εργάτεσ.
Ανοικοδομικθκε
εκ νζου το 1954
για να αντζξει τα
βαριά
μθχανιματα που
χρθςιμοποιικθκαν για το
γειτονικό
υδροθλεκτρικό
εργοςτάςιο

Σο γεφφρι του Άθ Γιάννθ ςτο Δρακοβοφνι- Κερπινι
Χτιςμζνο ςτο τζλοσ του 19ου αιϊνα από λαγκαδιανοφσ μαςτόρουσ
με λαξευτζσ μαφρεσ αςβεςτολικικζσ πζτρεσ. Είναι μονότοξο και
βρίςκεται ςτο εξαιρετικισ ομορφιάσ φαράγγι τθσ Βελίκασ (ςτα
ςλάβικα ποταμόσ), όπου ρζει ο ξεροπόταμοσ Ρεντεηζλασ.

Ανάμεςα ςτα
υψϊματα που
ακουμποφν τισ
δφο πλευρζσ του
τον Μάιο του
1944 οι μαχθτζσ
τθσ Εκνικισ
Αντίςταςθσ
νίκθςαν μετά
από τρίωρθ μάχθ
τισ δυνάμεισ τθσ
κατοχισ

Πουρναρογζφυρο: Σο γεφφρι ςτον Ερφμανκο
Σρίτοξο γεφφρι, με τα δφο πρϊτα ανοίγματά του να ζχουν τθν
μορφι καταβιβαςμζνου τόξου, ενϊ εκείνο απ’όπου περνοφν τα
ορμθτικά νερά του Ερφμανκου να ζχει θμικυκλικι.

Σό φτιαξαν μάλλον οι
Σουρκαρβανίτεσ που
ιρκαν ςτου Λάλα
ςτισ αρχζσ του 18ου
αιϊνα για «να
περνάνε το ποτάμι
και να ρθμάηουν τον
τόπο μασ...» Ο
Ερφμανκοσ που
ςυνδζεται με τον
Θρακλι και τον
κάπρο του, διζρχεται
από εκπλθκτικά
άγρια φαράγγια με
απαράμιλλθ φφςθ,
τόποσ λατρείασ τθσ
κεάσ Αρτζμιδασ.

Σο καινοφργιο γεφφρι ςτο Φοφςκαρθ
Βρίςκεται κοντά ςτον οικιςμό του Φοφςκαρθ ςτο ρζμα του
Κουτςομυλίου λίγο πριν το ςμίξιμό του με τον ποταμό
Σουκόα.

Είναι δίτοξο και
χτίςτθκε από
λαγκαδιανοφσ
μαςτόρουσ ςτα
τζλθ του 19ου
αιϊνα με τθν
φροντίδα του
λαγκαδιανοφ
πρωκυπουργοφ
Θεόδωρου
Δελθγιάννθ.

Σο Παλιογζφυρο ςτα Μαγοφλιανα
Μθν κλαισ παιδί μου για μζνα , το παλιογζφυρο.....
Με βάρυναν τα χρόνια και δεν άντεξα...
τισ πλάτεσ μου βάδιςαν πολλοί ςθμαντικοί μα και αςιμαντοι,
αγωνιςτζσ τθσ Ηωισ και τθσ Ελευκερίασ. Σουσ προςτάτεψα από
τα παγωμζνα νερά τουσ κρφουσ χειμϊνεσ και όταν ιρκε θ ϊρα οι
ςφγχρονοι, αγνϊμονεσ και αχάριςτοι μ’εγκατζλειψαν και
μ’άφθςαν ςτθν μοίρα μου...
Σο νου ςου απϋαυτοφσ παιδί μου....

Πριν(φωτο:Π.αραντάκθ)

ιμερα

Λευκοχώρι : Σο γεφφρι ςτο Ρεκοφνι
Παλιό λικόκτιςτο μονότοξο γεφφρι ςτον χείμαρρο Κουτςομφλι, που
πθγάηει από τισ πθγζσ Μολόςαινα και μθλζσ ςτα όρια του Βυηικίου
και του Περδικονερίου και χφνεται ςτον ποταμό Σουκόα.

Αυτό είναι μάλλον
το γεφφρι που
αναφζρει ο
περιθγθτισ Σηελ
ςτισ αρχζσ του
19ου αιϊνα ωσ
«γεφφρι ςτο
Ρακοφνι»

...και άλλα γεφφρια....
Λαγκαδινό

το λαγκαδινό
ρζμα

Φοφςκαρθ:του μφλου

Βαλτεςινίκο

Μουριζσ
Βαλτεςινίκο

