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ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΑΝΑΡΗ: ΤΡΕΝΟΓΕΦΥΡΑ

Οκτάτοξη γέφυρα με οκτώ ίσα ανοίγματα μήκους 12,5μ., το καθένα σε οριζοντιογραφική καμπύλη συνολικού μήκους
165,84μ., ύψους 21μ., και πλάτους 4,25μ., από ντόπια πελεκητή πέτρα. Είναι η μεγαλύτερη κοιλαδογέφυρα αυτού του
τύπου στα Βαλκάνια. Μελετήθηκε από τον μηχανικό Λεπές μεταξύ του 1890-91 και ολοκληρώθηκε κάτω από την επίβλεψη
του αρχιμηχανικού Γκότελαντ το 1896.
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΟ ΝΕΡΟ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΓΗ
Στην αρχή υπάρχει το Νερό. Η πρώτη ζωή γεννήθηκε μέσα στο νερό και χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Το νερό σύμβολο
καθαρμού και εξαγνισμού, ευλογία και δώρο της φύσης και του Θεού. Ύστερα το έδαφος, η Πέτρα που γίνεται χαράδρα, κοίλωμα,
κατηφοριά. Σχηματίζεται ο Τόπος, αλλά ακίνητος, καθηλωμένος. Ο Ουρανός του δίνει διάσταση, ορίζει το βάθος του, μέχρι που
μπορεί να υπάρχει, τον ολοκληρώνει. Κατ’ εικόνα του Τόπου, χωρίς ασέβεια και με απλότητα το χτιστό: τα σπίτια, τα γεφύρια,
οι βρύσες, οι νερόμυλοι, οι δρόμοι, τα πλατώματα, αλλά και οι υπερβάσεις τους πάλι κατ’ εικόνα, αυτές που δυναμώνουν την
αόρατη παρουσία των μορφών, που συντηρούν και πληθαίνουν. Η ιστορία του χτιστού είναι η ίδια η ιστορία της Αρκαδικής Γης.
Το χτίσιμο από την τοποθεσία φτιάχνει τον Τόπο, αποκαλύπτει τα νοήματα που ήδη υπάρχουν περι-κλεισμένα στην τοποθεσία,
εξασφαλίζει με την ανταλλαγή τους την διαρκή παρουσία του φυσικού και αποθεώνει τον μόχθο του ταπεινού εργάτη της γης,
και αυτός με κάθε σταγόνα βροχής που γονιμοποιεί το χώμα και δίνει καρπούς στρέφει με ευγνωμοσύνη το βλέμμα του ψηλά. Η
ιστορία των Αρκάδων είναι η ιστορία του νερού. 600 υδροκίνητες μονάδες λειτουργούσαν στην Αρκαδία, χάρη στην εργατικότητα
των νέων με την αρχαία σοφία.
Αρκαδική βρύση

Λούλουγκας
Σίταινα

Νερόμυλος

Αλλά και ...ο Τόπος όταν με την σειρά του γεννά τον Άνθρωπο, τον
σμιλεύει, τον τυραννάει, τον θωπεύει, τον αποδιώχνει από κοντά του. Και
αυτός ο Άνθρωπος παρ’ όλη την τυραννία του, μόλις φύγει μακριά του τον
νοσταλγεί, τον αναζητά και μόλις τον ξαναντικρύσει γαληνεύει, επιστρέφει
στην Μάνα Γη, ο ανθός στις ρίζες του. Αυτή είναι η μοίρα των Αρκάδων.
Μετανάστες ανέκαθεν στην ίδια τους την χώρα, αλλά και σ’ άλλους τόπους.
Από την αρχαιότητα έως σήμερα. Από τις αποικίες της αρχαιότητας στην
Μεσόγειο, στις αποικίες της Αυστραλίας, της Αμερικής, αλλά και της Αθήνας
στις μέρες μας. Κανείς άλλος σαν τους Αρκάδες δεν αποζητάει την επιστροφή
στο ’’νόστιμο ήμαρ’’.

Βιβλιογραφικές αναφορές - Πέτρου Σαραντάκη :Αρκαδία

Λεπίδα

Ε λι σ σ ώνα ς ποτα μ ός

-

Κ α ρτ ε ρ ό λ ι

Το καινούργιο πετρογέφυρο, όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, χτίστηκε όταν άλλαξε
πορεία ο ποταμός στο χωριό Καρτερόλι και που το αναφέρει ο περιηγητής Ληκ στις
αρχές του 19ου αιώνα, ενώ καταστράφηκε λίγο αργότερα από τον Ιμπραήμ.

Τά ν ο ς πο τ α μ ό ς - Άβ ο ρ ο
Το μονότοξο γεφύρι στον Άβορο (στα σλάβικα, τόπος με πλατάνια), δηλ. στο χωριό
Περδικόβρυση. Κτίστηκε τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα από μαστόρους του
γειτονικού χωριού Καράτουλα.

Τά ν ο ς πο τ α μ ό ς

-

Μ ο ν ή Λ ο υ κο ύ ς

Η παρακείμενη έπαυλη του Μαραθώνιου Ηρώδη του Αττικού (103-179 μ.Χ) πιθανόν
να ετροφοδοτείτο με νερό από την δίτοξη υδατογέφυρα στην ρεματιά της Λουκούς
που σήμερα έχει καλυφθεί από σταλακτίτες και μόνο εσωτερικά των τόξων φαίνονται
οι πελεκητές πέτρες. Πολλά χρόνια αργότερα έφερνε νερό στο μοναστήρι.

Τά ν ο ς πο τ α μ ό ς - Ω ρ ι ά
Το γεφύρι στην Ωριά - βόρεια Κυνουρία - που λέγεται και Μπερνορίτικο είναι δίτοξο με
δύο ημικυκλικά τόξα, μάλλον χτισμένο από Καστρίτες μαστόρους.Τώρα είναι πνιγμένο
από κισσούς και πλατάνια. Εξυπηρετούσε τους αγωγιάτες που
προϊόντα τους από την βόρεια Κυνουρία έως το παράλιο Άστρους.

μετέφεραν τα

Σ α ρ α ν τ α π ό τα μ ο ς – Βούρβουρα
Σαρανταπόταμος - (επειδή οι ντόπιοι θεωρούν ότι ο ποταμός έχει 40 ρυάκια και
ρέματα) : Το πετρόκτιστο γεφύρι που ένωσε τις όχθες του Σαρανταπόταμου κτίστηκε
στο τέλος του 19ου αιώνα και πήρε το όνομά του από τον παρακείμενο ΡωμέΪκο μύλο,
ένα από τους πέντε συνολικά που διέθετε το χωριό Βούρβουρα.

Β ρ α σ ι ά τ η ς ( Αγ ί ο υ Αν δ ρ έ α ) πο τ α μ ό ς - Πλάτανος:
Το μονότοξο γεφύρι κτίστηκε με χρήματα (μάλλον στα μέσα του 19ου αιώνα, κατά
άλλους το 1826 με πελεκητές πέτρες) ενός Πλατανίτη παπά, του παπά- Τζανή που
ήθελε να μεγαλώσουν οι δουλειές του για τον μύλο που διατηρούσε στο χωριό. Το
οξυκόρυφο τόξο παραπέμπει σε πιθανούς οθωμανούς τεχνίτες.

Β ρ α σ ι ά τ η ς ( Αγ ί ο υ Αν δ ρ έ α ) πο τ α μ ό ς
Το γεφύρι αποτελείται από δύο τόξα : ένα κύριο και ένα ανακουφιστικό,εξαίρετο δείγμα λαϊκής
Αρχιτεκτονικής, γιατί άντεξε στις πλημμύρες του 1911, του 1938 και του 1972 αναγκάζοντας τα
νερά του ποταμού να αλλάξουν δρόμο και να δημιουργήσουν καινούργια κοίτη. Πιθανότατα να

τό ’χτισαν Ηπειρώτες μάστορες και ο θρύλος λέει ότι επειδή δεν πληρώθηκαν τον κόπο τους, το
καταράστηκαν να μην πατηθεί ποτέ από πόδι ανθρώπου.

Δ α φ ν ώ ν α ς πο τ α μ ό ς

-

Λεωνίδιο

Ένα από τα τρία γεφύρια που γεφύρωναν το Λεωνίδιο.Πρέπει να κτίστηκε το 1855
και είναι τετράτοξο, καταστράφηκε το 1911 και τρία χρόνια αργότερα οι εν Πειραιεί
Λεωνιδιώτες με χρήματα που συγκέντρωσαν το ξανάχτισαν.

Κα ρ νί ω ν ποτα μ ός

-

Παλιομονάστηρο

Ανάμεσα στο Καμποχώρι και την Καμάρα, δίπλα στο εκκλησάκι της Παναγιάς,που
μάλλον παλαιότερα ήταν μοναστήρι. Κτίστηκε με δαπάνες του βουλευτή Κατριβάνου
από Ακοβίτες μαστόρους το 1924 . Αυτό το μονότοξο γεφύρι είναι έργο του μηχανικού

Πιερράκου.

Καρνίων ποταμός - Ποταμιά
Τα ορμητικά νερά του ποταμού, απέκλειαν τους χωρικούς από τα κτήματά τους και
στις αρχές του 20ου αιώνα ο πολιτευτής Ζέρβας υποσχέθηκε ότι αν τον ψήφιζαν θα
τους έχτιζε το γεφύρι. Στις εκλογές του 1906 όμως αναγκάστηκε να τηρήσει την

υπόσχεσή του προ του κινδύνου να μην εκλεγεί......

Καρνίων ποταμός - Ξερίλας
Ένα από τα ωραιότερα γεφύρια της Αρκαδίας του 1890. Είναι τρίτοξο με ισομεγέθη
ημικυκλικά τόξα που φέρουν καλοχτισμένα στηθαία από ντόπιες πελεκητές πέτρες
και κατά πως συνηθιζόταν για να χτιστεί μεσολάβησε ο βουλευτής Ηλίας
Κοσωνάκος…..

Ελισσώνας ποταμός - Μεγαλόπολη
Τρίτοξο γεφύρι των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα, με τρία ημικυκλικά τόξα που
για να χτιστεί χρησιμοποιήθηκαν μάρμαρα από το αρχαίο θέατρο της Μεγάλης Πόλης.

