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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 - Να γνωρίσουν οι µαθητές τη σηµασία του νερού για την ανάπτυξη των 

πολιτισµών και των πολιτιστικών τους στοιχείων από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. 

- Να κατανοήσουν την αδιάσπαστη σχέση ανθρώπου και φύσης και την 

αλληλεξάρτηση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

- Να αποκτήσουν γνώσεις για τις ιδιαιτερότητες του νερού και τη σηµασία του στη 

φύση, στη κοινωνία και τον άνθρωπο. 

- Να γνωρίσουν τα έργα των παλιών μαστόρων  που εκτός από τοότι είναι 

σηµαντικά τεχνικά έργα, αποτελούν και σηµεία αναφοράς στην ιστορική και την 

πολιτισµική µνήµη αποτυπώνοντας τους δρόµους και τον πολιτισµό του νερού. 

- Να γνωρίσουν τη σηµαντικότητα του νερού µέσα από τις λαϊκές παραδόσεις του 

τόπου και τις τέχνες παλαιότερων εποχών και τη χρησιµότητά του ως βασική πηγή 

ζωής και ενέργειας. 

- Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην χρησιµότητα του νερού µε απώτερο σκοπό να 

ενδιαφέρονται γι’ αυτό, να το προσέχουν και να το διαχειρίζονται λελογισµένα. 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ 

 

 

Χουρμουζιάδου 

Δέσποινα  

ΠΕ 5 

Χαλκιά Βασιλική  

ΠΕ 8 
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Στην ομάδα συμμετείχαν  44 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου   

1. ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   

2. ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ  

3. ΚΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

4. ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       

5. ΜΠΟΥΤΟΥ ΡΟΔΟΠΗ  

6. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ    

7. ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

   

 
 

8. ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ   

9. ΒΑΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  

10.ΓΚΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ  

11.ΔΟΥΛΜΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ  

12.ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

13.ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  

14.ΛΙΑΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

15.ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
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16.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

17.ΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

18.ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΝΗ             

19.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ       

20.ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ   

21.ΧΟΡΕΒΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ  

22.ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

23.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 
 

24.ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

26.ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

27.ΜΠΑΝΤΙΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

28.ΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

29.ΡΟΥΜΠΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

30.ΓΚΟΥΝΗ ΕΛΛΗ - ΑΡΧΗΓΟΣ  

31.ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

32.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗΣ  

33.ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

34.ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

35.ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  

36.ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ  

37.ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ   

38.ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

39.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

40.ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

41.ΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ  

42.ΜΠΟΥΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

43.ΣΥΝΤΖΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ   

44.ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ  

 ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

 ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  

 

 ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΗΣ  

 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 

ΚΑΙ    ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΡΟΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

 ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΜΕΣΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ- 

ΑΡΔΕΥΣΗ  

 ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ  

 ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ-ΜΥΛΩΝΑΔΕΣ  

 ΝΕΡΟΤΡΙΒΕΣ – ΜΑΝΤΑΝΙΑ - 

ΝΕΡΟΠΡΙΟΝΑ  

 ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ - 

ΠΗΓΑΔΙΑ  

 

 ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ - 

ΓΕΦΥΡΙΑ  

 ΠΕΤΡΙΝΑ ΤΟΞΩΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ  

 ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  

 ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  
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ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ 

   

           Χιλιάδες χρόνια τώρα το νερό κυλά ασταμάτητα ακολουθώντας την ίδια γνώριμη 

πορεία. Ξεπηδά από τις κορυφές των βουνών και των λόφων, στροβιλίζεται ανάμεσα 

σε πέτρες και βράχους, ρέει σε απότομες πλαγιές, αφρίζει σε μικρούς καταρράκτες και 

«ρατσούνες», λιμνάζει ακίνητο σε λιβάδες και στέρνες, άλλοτε χύνεται στη θάλασσα. 

      Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος προσπαθούσε να δαμάσει τις δυνάμεις της φύσης 

και να τις χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Πολλές απ' τις προσπάθειές του ήταν 

σχετικές με την χρήση του νερού. Οι βρύσες, τα πηγάδια, τα μάγγανα, οι νερόμυλοι, οι 

νεροτριβές, τα λιοτρίβια, τα νεροπρίονα, τα υδραγωγεία, τα γεφύρια, τα λουτρά, είναι 

δείγματα των αγωνιωδών προσπαθειών του να τιθασεύσει και να ωφεληθεί από αυτό 

το ζωτικό αγαθό.  

      Τα χρόνια πέρασαν, η σύγχρονη τεχνολογία άλλαξε τη ζωή του ανθρώπου και τις 

συνήθειές του. Το νερό όμως συνεχίζει να κυλά και να διηγείται την ίδια ιστορία, 

μόνο που κανένας δεν την ακούει πια. Πρόκειται για την ιστορία ενός ολόκληρου 

κόσμου που δεν υπάρχει πια, ενός κόσμου που αγωνίστηκε σκληρά για να επιβιώσει, 

μέσα σε αντίξοες συνθήκες, ενός κόσμου που μοχθούσε ακόμα και για όσα θεωρούνται 

σήμερα στοιχειώδη. Ενός κόσμου που έμαθε να στηρίζεται στη φύση και στους πόρους 

της, να τους χρησιμοποιεί με σοφία για την καθημερινή του επιβίωση. Λίγα τα 

απομεινάρια αυτού του κόσμου στη σημερινή εποχή της αφθονίας και της 

κατανάλωσης. Ανάμεσα τους και τα χαλάσματα ενός πέτρινου νερόμυλου, χαμένου 

μέσα σε μια κατάφυτη πλαγιά, να περιμένει το νερό για να ξετυλίξει και πάλι τη 

γνώριμη ιστορία του , μιας πέτρινης βρύσης στην έρημη πλατεία ενός ερημωμένου 

χωριού, ενός πετρογέφυρου ξεχασμένου από το χρόνο και τους ανθρώπους. 

      Έχουμε χάσει πάρα πολλά μέχρι τώρα από τον πλούτο του παρελθόντος που μας 

έχει αφήσει αυτός ο τόπος, είτε από αμέλεια, είτε από οικονομικά συμφέροντα. Αυτό 

τον κόσμο πρέπει να διασώσουμε και να διατηρήσουμε και να ωφεληθούμε από τα 

διδάγματά του, αν θέλουμε τη διάσωση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας 

κληρονομιάς.  

http://www.mastorohoria.gr/index1.htm
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ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

 

       Η ΓΗ είναι ένας πλανήτης κεντημένος με το νερό, που αποτελεί πολύτιμο μέσο 

ζωής.  «Γαλάζιος πλανήτης» είναι η συμπαντική επωνυμία της Γης και οφείλεται στο 

γαλάζιο χρώμα, όπως φαίνεται από τους δορυφόρους, που της προσδίδουν οι ωκεανοί. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της γήινης επιφάνειας καλύπτεται από νερό.  

      Το νερό συμμετείχε σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του πλανήτη και κινείται αέναα, 

με διάφορες "αμφιέσεις", εναλλασσόμενο στις τρεις καταστάσεις του, μεταξύ γης και 

ουρανού. 

       Οι ωκεανοί ρύθμισαν το κλίμα και αποτέλεσαν το λίκνο κάθε έμβιου πλάσματος. 

Εάν ο ανθρώπινος νους μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι το 70% του πλανήτη μας 

καλύπτεται από τα νερά των ωκεανών και το σημαντικό ρόλο, που παίζει η τεράστια 

αυτή μάζα νερού στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ βιοτικών, αβιοτικών και 

κλιματολογικών παραγόντων, η συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτό το αγαθό θα ήταν 

διαφορετική. Οι μεγάλοι πολιτισμοί γεννήθηκαν κοντά στο νερό και από το νερό. 

Είναι το πολυτιμότερο αγαθό, που μας παρέχει η φύση. Όρος για την ανάπτυξη, την 

ευημερία, την υγιεινή διαβίωση , την ίδια την ύπαρξη ζωής. 

      Το νερό στη φύση μετασχηματίζεται, ταξιδεύει συνεχώς και ανακυκλώνεται. 

Συγκεντρώνεται σε χείμαρρους, ποτάμια που ρέουν και σε λίμνες, για να δώσουν 

τοπία μοναδικής ομορφιάς και βεβαίως πολύτιμες πηγές πόσιμου.  

      Υδρολογικός Κύκλος είναι η κυκλική μεταφορά του νερού από τους ωκεανούς και 

την ξηρά στην ατμόσφαιρα, η οποία πραγματοποιείται μέσω της εξάτμισης και των 

βροχοπτώσεων. Ο λεγόμενος “κύκλος του νερού” εκτός από τη βιολογική του αξία, 

προσφέρει στον άνθρωπο-θεατή εικόνες και εμπειρίες μοναδικής ομορφιάς μέσα από 

τα φυσικά φαινόμενα στα οποία συμμετέχει.  
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       Συνοπτικά μπορεί να περιγραφεί ως εξής: από τα νερά που υπάρχουν πάνω 

στην επιφάνεια της Γης εξατμίζονται συνεχώς τεράστιες μάζες νερού κάτω από την 

επίδραση της ηλιακής θερμότητας. Οι υδρατμοί που δημιουργούνται μ' αυτό τον τρόπο 

συμπυκνώνονται σε σύννεφα, καθώς έρχονται σε επαφή με τα ψυχρά στρώματα της 

ατμόσφαιρας, προκαλώντας έτσι την επιστροφή του νερού στη Γη υπό μορφή βροχής, 

χιονιού ή χαλαζιού.  

      Ένα μέρος του νερού αυτού επανεξατμίζεται αμέσως, ενώ ένα άλλο (επιφανειακά 

νερά) συγκεντρώνεται σε χείμαρρους και σε ποτάμια που ρέουν σε λίμνες και από 

εκεί στη θάλασσα, απ' όπου επανεξατμίζονται. Ένα άλλο μέρος τέλος διηθείται στο 

έδαφος, όπου απορροφάται από τη βλάστηση σχηματίζοντας υπόγειους ποταμούς, 

σπήλαια, λίμνες, και υδροφόρους ορίζοντες που αναδύονται πάλι στην επιφάνεια ή 

φτάνουν απ' ευθείας στη θάλασσα. 

 

        Η μαγευτική αυτή υδάτινη διαδρομή διαμορφώνει τοπία: τροπικά δάση, 

κατακτητές αχανών εκτάσεων, ρυάκια, ποταμούς, καταρράκτες που διαβρώνουν τα 

σπλάχνα και τις πλαγιές των βουνών, λίμνες, γήινα μάτια που φλερτάρουν με τον 

ουρανό, χιόνι και παγετώνες, λευκές συνθέσεις αόρατου γλύπτη, κυκλοθυμικούς 

ωκεανούς, άλλοτε ήρεμους κι άλλοτε οργισμένους συντρόφους και τέλος σύννεφα, 

διαβατάρικα όνειρα, καβαλάρηδες στη ράχη τ' ουρανού. 

      Το νερό είναι, όπως ο αέρας και ο ήλιος, από τα βασικά στοιχεία της φύσης και 

το σημαντικότερο στοιχείο για την εξέλιξη της ζωής γενικά. Έχει γεννήσει, 

συντηρήσει, αναπτύξει και καταστρέψει πολιτισμούς. Το νερό είναι η ίδια η ύπαρξη. 
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ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

     

        Η ιστορία του νερού αρχίζει, συγχρόνως με την ιστορία του ανθρώπου. Ο 

πρωτόγονος άνθρωπος φρόντισε από την αρχή να κατοικεί κοντά σε πηγές, ποτάμια 

και λίμνες. Σε ξηρές περιοχές αναγκάστηκε να ανοίγει πηγάδια, διδασκόμενος την 

τέχνη αυτή από τα άγρια ζώα που σκάβουν στο έδαφος για να βρουν νερό. 

       Στην αρχαία Ελλάδα πρώτος ο Θαλής ο Μιλήσιος υποστήριξε: “όλα πηγάζουν από 

το νερό και όλα νερό γίνονται”. Ο Ιπποκράτης θεώρησε πως “το νερό μπορεί να 

θρέψει παντοτινά όλα και ο Πλούταρχος εκτίμησε την αξία του νερού ως εξής: “οι 

άρρωστοι και οι υγιείς χρειάζονται το νερό το χειμώνα και το καλοκαίρι και τη νύχτα 

και τη μέρα και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει ανάγκη”. Μια άλλη 

μεγάλη μορφή της αρχαιότητας, ο Αριστοτέλης στα “Μετεωρολογικά” του ασχολείται 

και προσεγγίζει μερικώς την αιτία προέλευσης των πηγών. Πολλά χρόνια μετά, ο 

Ρωμαίος Μάρκος Βιτρούβιος ολοκληρώνει την άποψη του Σταγειρίτη φιλόσοφου πως 

“τα βουνά δέχονται μεγάλη ποσότητα βροχής και το νερό που διεισδύει στη γη 

συναντά αξεπέραστα στρώματα, εξέρχεται και δίνει αφορμή στην γένεση των 

ποταμών”. 

        Από την αρχαιότητα λοιπόν ο άνθρωπος γνώρισε την ιδιαίτερη σημασία του 

νερού, το θεώρησε σύμβολο ζωής, αναγκαίο στοιχείο για την ύπαρξη του, μέσον 

καθαρμού και εξαγνισμού, ευλογία και δώρο της φύσης και του Θεού. Έσμιξε τις 

παλάμες του και τις έκανε το πρώτο κύπελλο για να σβήσει τη δίψα του. 

Δημιούργησε κανάλια και πρόχειρα φράγματα για να ποτίσει καλλιέργειες που 

παράγουν φυτικά προϊόντα απαραίτητα για τη διατροφή του. Πότισε τα ζώα που του 

αποδίδουν προϊόντα διατροφής αλλά και εξοικονόμησε πολλές φορές την τροφή του με 

τα ψάρια των γλυκών και θαλάσσιων νερών.  

        Χρησιμοποίησε το νερό σαν μέσο μεταφοράς αλλά και επικοινωνίας με τους 

συνανθρώπους του. Φρόντισε την καθαριότητα, την ατομική του, των οικιακών 

συσκευών αλλά και αυτή των χώρων που διέμενε. Αντιμετώπισε ασθένειες με τη 

χρήση των φυσικών και ιαματικών πηγών. Στον ίσκιο του νερόχαρου πλατανιού και 

της ιτιάς ο άνθρωπος κάθισε και ξαπόστασε, και απ’ το νερό γνώρισε την ευωδιά των 
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λουλουδιών και το οξυγόνο που προσφέρουν τα δάση μας. Μετέτρεψε το νερό σε πηγή 

ενέργειας, λειτούργησε υδροκίνητες εγκαταστάσεις, νερόμυλους, νεροτριβές, 

μπαρουτόμυλους, βυρσοδεψεία, νεροπρίονα, ελαιοτριβεία και σε νεώτερα χρόνια 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη τους 

στη δίψα και την επικοινωνία, δημιουργικοί άνθρωποι με πενιχρά μέσα αλλά με 

φαντασία και μεράκι έκτισαν άφθαστα μνημεία της λαϊκής πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς (γεφύρια, κρήνες, βρύσες, υδραγωγεία, πηγάδια).  

       Η αξία του, ως πολύτιμου αγαθού, για τον άνθρωπο, αλλά και την ίδια τη φύση 

είχε συνειδητοποιηθεί από τα πρώτα βήματα της ζωής του στη γη και ήδη από τους 

προϊστορικούς χρόνους άρχισαν οι προσπάθειες δημιουργίας τρόπων διαφύλαξης και 

χρησιμοποίησής του, επειδή είχε επίσης συνειδητοποιηθεί ότι το αγαθό αυτό δεν 

βρισκόταν σε αφθονία ούτε ήταν ισομερώς κατανεμημένο. Ιστορικά οι πρώτες 

υδρολογικές μετρήσεις θα πρέπει να έγιναν στον Νείλο την τρίτη χιλιετία π. Χ., η 

σκοπιμότητά τους όμως συνδέεται μάλλον με θρησκευτικούς ή κοινωνικοοικονομικούς 

λόγους (π.χ. φορολόγηση γεωργικών εισοδημάτων) παρά με τεχνικούς και 

επιστημονικούς. Τους αρχαίους Αιγυπτίους διαδέχονται στις μετρήσεις του Νείλου οι 

Ρωμαίοι, τον 1o αι. μ. Χ., και στη συνέχεια οι Άραβες. Σε επιστημονικό επίπεδο το 

500 π. Χ. πρώτοι οι Κινέζοι κατανόησαν τη λειτουργία του υδρολογικού κύκλου, σε 

αντίθεση με την Ευρώπη όπου μόλις το 17ο αιώνα οι επιστήμονες άρχισαν να 

ασχολούνται με την προέλευση και τον κύκλο των υδάτων. 

     Οι προσπάθειες αυτές άφησαν τα ίχνη τους, τα οποία φέρνει στο φως η 

αρχαιολογική σκαπάνη. Η μελέτη και η σωστή χρήση του υδρολογικού κύκλου 

αποτελεί το βασικό παράγοντα για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων 

και τη θεσμοθέτηση των κανόνων και όσο προχωρεί η εξέλιξη των κοινωνιών, τόσο 

αναδεικνύονται αποτελεσματικότεροι τρόποι διαχείρισης των υδάτινων πόρων, που 

διαθέτει κάθε περιοχή. Η υδροδότηση των αρχαίων οικισμών και πόλεων 

επιτυγχάνεται εκτός από τις φυσικές πηγές, κυρίως με την κατασκευή υδραγωγείων, 

πολλά από τα οποία έχουν διατηρηθεί, ερειπωμένα βέβαια, στους αιώνες και 

αποτελούν δείγματα υψηλού επιπέδου μηχανικής. 
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

      Tο νερό, πηγή και σύμβολο ζωής, έγινε από τα πανάρχαια χρόνια αντικείμενο 

λατρείας των λαών όλης της γης. Θεοποιήθηκε από τον άνθρωπο,  συνδέθηκε 

απόλυτα με τη γέννηση, τη ζωή και το θάνατο. Το πρώτο λουτρό του νεογέννητου, η 

βάπτιση του, ο αγιασμός, το αμίλητο νερό, το αθάνατο νερό, το ασήμωμα της βρύσης, 

το λούσιμο του γαμπρού, το πρώτο νερό της νιόνυμφης και το πλύσιμο του νεκρού μ’ 

αυτό συνδέονται. Στην Ελλάδα συναντάμε Νύμφες και Νεράιδες λιμνών, πηγών και 

ποταμών. Ξωτικά και Στοιχειά πλημμύρισαν το λαϊκό μας πολιτισμό και συνόδευσαν 

ή συνοδεύουν ακόμα τη ζωή των ανθρώπων σε πολλές τους εκδηλώσεις Πώς θα 

μπορούσε λοιπόν το νερό να μην κατέχει σημαντική θέση στη λαϊκή μας παράδοση, 

αφού η παρουσία του ήταν εκείνη που καθόριζε αν θα υπήρχε συνέχεια στη ζωή των 

ανθρώπων. 

     Η προσπάθεια του ανθρώπου να εξηγήσει το φυσικό του περιβάλλον και η 

αδυναμία ή η δυσκολία να το πραγματοποιήσει με επιτυχία, δημιούργησε στη ψυχή 

του παράλογα πιστεύω όσον αφορά στην παρουσία και επίδραση τυχαίων γεγονότων 

στη θετική ή αρνητική έκβαση των πράξεών του. 

     Το νερό σαν υπέρτατο αγαθό θεωρήθηκε ότι προσβάλλεται από τις δυνάμεις του 

κακού. Έτσι η λαϊκή φαντασία έπλασε μύθους για φτερωτούς δράκοντες, τέρατα και 

φίδια. Στα δάση και τις πηγές λούζονταν Θεοί, Μούσες, Νεράιδες μαζί με τις 

προστάτιδες των νερών, τις Ναϊάδες που έπλεναν εκεί τα χρυσά σκουτιά τους. 

Κρυμμένος μέσα στις καλαμιές, στις όχθες των ποταμών και των λιμνών, 

παραφύλαγε παίζοντας το μαγικό σουράβλι του ο τραγοπόδαρος  Θεός Πάνας. Σε 

νεώτερα χρόνια ο λαός φοβόταν να πλησιάσει τις πηγές και τις βρύσες γιατί εκεί 

στέκονταν αράπηδες, λάμιες, αερικά και ξωτικά που φανερώνονταν και τιμωρούσαν 

όποιον πλησίαζε για να πιει νερό. Γι’ αυτό χαράχτηκαν πάνω στις βρύσες σταυροί και 

τοποθετήθηκαν κρουνοί σε σχήμα λεοντοκεφαλής. Πολλές παροιμίες γεννήθηκαν από 

το λαό μας που είχαν σαν βάση τους το νερό. Όλοι έχουμε ακούσει πως “ήπιε το 

αθάνατο νερό”, “όλοι από μια βρύση πίνουμε”, “το νερό μπήκε στο αυλάκι”, “ρίξε 

νερό στο κρασί σου”, “κόρη σαν τα κρύα τα νερά” κ.ά.  
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      Αυτά τα κρύα τα νερά, τα κρυστάλλινα, τα γάργαρα, τα θυμωμένα 

τραγουδήθηκαν από το λαό μας μέσα από τους στίχους υπέροχων δημοτικών 

τραγουδιών ενώ οι σπουδαιότεροι ποιητές μας συνέθεσαν πολλές δημιουργίες τους με 

βάση την ελληνική φύση και το θεμελιώδες στοιχείο της, το νερό.  

Δεν έχουνε ποτάμια 

δεν έχουνε πηγάδια 

δεν έχουνε πηγές 

Μονάχα λίγες στέρνες άδειες κι αυτές 

που ηχούν 

που ηχούν 

και που τις προσκυνούνε¨ 

“Γιώργος Σεφέρης ” 

       Επειδή οι γνώσεις του λαού δεν αρκούν για να διατυπώσουν μια ικανοποιητική 

εξήγηση για όσα τον περιβάλλουν, οι ερμηνείες του περιέχουν πολλά μυθικά στοιχεία. 

Η φαντασία, πλούσια και δημιουργική, υποκαθιστά τη φυσική αιτιότητα με 

αποτέλεσμα να αποδίδονται μυθικές αιτίες σε φαινόμενα της φύσης (αστρολογικά, 

καιρικά, κ.ά.). Στην ελληνική λαογραφία, τα δωδεκαημερίτικα πνεύματα ή αλλιώς 

Καλικάντζαροι που βρίσκονται όλο το υπόλοιπο διάστημα του χρόνου κάτω από τη γη, 

βγαίνουν και κάνουν χίλιες δυο αταξίες. Ενοχλούν τις νοικοκυρές, κλέβουν τηγανίτες, 

κάνουν θορύβους, αλλά στη γιορτή των Θεοφανίων με τον αγιασμό των υδάτων 

εξαφανίζονται στα έγκατα της γης. Για το σκοπό αυτό οι νοικοκυρές ρίχνουν τον 

αγιασμό με τη βοήθεια κλαδιού από βασιλικό σε όλο το σπίτι για να τα διώξουν. 

      Η Περπερούνα είναι ένα έθιμο που τελείται σε πολλά χωριά  για την 

εξουδετέρωση της ανομβρίας. Εκτός από την εκκλησιαστική λιτανεία που κάνουν, 

ντύνουν ένα πολύ φτωχό ή ορφανό κορίτσι (για να το λυπάται ο θεός), με λουλούδια 

και χλωρά κλαδιά και το γυρίζουν στο χωριό καταβρέχοντάς το (ενώ σε ορισμένα 

μέρη, του ρίχνουν χρήματα σε ένα κόσκινο) και τραγουδούν. Περπερούνα έλεγαν το 

κοριτσάκι και το έθιμο. 

Περπερούνα περπατεί, 

για βροχή παρακαλεί. 

Κύριε, ρίξε μια βροχή 

μια βροχή καματερή. 

Μπάρες μπάρες τα νερά 

λίμνες λίμνες τα κρασιά . 

κάθε κούτσουρο καλάθι 

κάθε στάχυ και ταγάρι, 

για να σκάζ’ ο αλευράς 

γιατί δεν πωλεί ακριβά 

και να χαίρεται ο φτωχός 

μ’ όλη του τη φαμελιά.  
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΗΣ 

         Οι χρήσεις του νερού στην καθημερινή μας ζωή είναι πάρα πολλές. 

Χρησιμοποιούμε το νερό για να πλυθούμε, να μαγειρέψουμε, να καθαρίσουμε, να 

πλύνουμε τα πιάτα και τα ρούχα μας κι ένα σωρό άλλα. Επειδή έχουμε την εντύπωση 

πως είναι πάρα πολύ κι πως δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει, το σπαταλούμε. 

Ξεχνάμε όμως ότι μόνο το 1% του νερού που υπάρχει στον πλανήτη μας μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για τις καθημερινές μας ανάγκες.  

 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

        Παλιότερα ο άνθρωπος πρόσεχε περισσότερο το νερό. Ούτε το σπαταλούσε , ούτε 

πολύ περισσότερο το μόλυνε. Οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν το νερό με σύνεση, αφού 

έπρεπε να το μεταφέρουν από τις κεντρικές βρύσες του χωριού.  Σήμερα όμως, με 

ένα σωρό βρύσες στα σπίτια μας, άλλαξαν και οι συνήθειές μας. Το ξύρισμα γίνεται με 

ανοιχτές βρύσες. Το ίδιο γίνεται και με το πλύσιμο των δοντιών μας. Καθαρίζονται οι 

δρόμοι με λάστιχα αδιαφορώντας για την υπερβολική σπατάλη του νερού. Τα 

αυτοκίνητα πλένονται με λάστιχο κι αυτά και μάλιστα τόσες πολλές φορές που δεν 

ξέρεις τι να υποθέσεις.  

        Και δεν αρκείται ο σύγχρονος άνθρωπος στη σπατάλη του νερού. Καθημερινά το 

μολύνει με πολλούς και διάφορους τρόπους. Τα νερά από τις τουαλέτες, οι αφροί από 

τα πλυντήρια και τις κουζίνες, τα διάφορα σκουπίδια και πολλά άλλα ακόμη, 

υποβιβάζουν καθημερινά την ποιότητα του νερού. Καιρός όμως ν' αλλάξουμε 

συνήθειες. Το νερό είναι αγαθό που ανήκει σε όλους. Ανήκει ακόμη και στις επόμενες 

γενιές.  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

       Το νερό είναι η ύλη που η βιομηχανία χρησιμοποιεί περισσότερο από κάθε άλλη 

για την παραγωγή αγαθών. Γι αυτό και τα περισσότερα εργοστάσια χτίζονται εκεί 

όπου υπάρχει νερό. Παγκόσμια η βιομηχανία καταναλώνει το 23% της συνολικής 

ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται. Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται ανάλογα με το 

βαθμό βιομηχανικής ανάπτυξης διαφόρων περιοχών. 
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       Στην Ευρώπη η βιομηχανία καταναλώνει το 55% της συνολικής ζήτησης νερού 

ενώ η Βόρεια και Κεντρική Αμερική 42%, η Αφρική 4%, η Ασία 8% και η Νότια 

Αμερική22%. Καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες βιομηχανοποιούνται, οι απαιτήσεις 

τους σε νερό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις βιομηχανίες, για τις 

μεταλλευτικές επιχειρήσεις και για την κατεργασία των πρώτων υλών αυξάνεται 

ραγδαία.  

        Με το νερό διώχνονται όλα τα απόβλητα των εργοστασίων, τα οποία περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες, και τα οποία απόβλητα ρυπαίνουν όλο τον πλανήτη. Επίσης τα 

αέρια που βγαίνουν από τις καμινάδες των εργοστασίων μολύνουν τα νερά. Τα αέρια 

δηλαδή και οι καπνοί περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες με τη βροχή πέφτουν στη 

γη και καταστρέφουν τα φυτά και το έδαφος. Η βροχή αυτή λέγεται όξινη βροχή. Για 

τους λόγους αυτούς τα εργοστάσια πρέπει να τοποθετούν ειδικά φίλτρα στις καμινάδες 

για τα αέρια και να καθαρίζουν τα απόβλητα πριν τα ρίξουν στα νερά. 

         Μεγάλη χρήση νερού γίνεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως 

η υδροηλεκτρική ενέργεια δεν απαιτεί την αφαίρεση νερού από ένα ποτάμι, μια 

λίμνη κλπ. Αυτό που απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού είναι η παραγωγή των 

αγαθών που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Η παραγωγή ενός κιλού χαρτιού μπορεί να 

απαιτήσει μέχρι 700 κιλά νερό, ενώ η παραγωγή 1 τόνου ατσαλιού μπορεί να 

απαιτήσει μέχρι και 280 τόνους νερού. 

        Στη βιομηχανία, μόνο ένα μικρό μέρος καταναλώνεται. Στην πραγματικότητα 

οι μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιούνται σα μέσο σε άλλα στάδια. Για παράδειγμα, ένα 

εργοστάσιο κονσερβοποιίας χρησιμοποιεί το νερό για να καθαρίσει το προϊόν και τις 

κονσέρβες, να κρυώσει τους φούρνους, να βράσει το προϊόν, να απομακρύνει τα 

απόβλητα. 

       Το περισσότερο νερό είτε ανακυκλώνεται για άλλη χρήση, είτε επιστρέφει στη 

φύση. Σε αντίθεση με το νερό που χρησιμοποιείται στη γεωργία, μόνο ένα μικρό 

τμήμα του νερού που χρησιμοποιείται, καταναλώνεται πλήρως. 

  NEΡΟ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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         Το περισσότερο νερό σήμερα καταναλώνεται στη γεωργία. Το ποσοστό 

κατανάλωσης φτάνει το 69%. Οι ανάγκες των φυτών σε νερό είναι μεγάλες όλη την 

περίοδο της ανάπτυξής τους και γι αυτό πρέπει να καλύπτονται από την υγρασία του 

εδάφους. Όταν όμως η υγρασία του εδάφους δε φτάνει τότε η συμπλήρωση του νερού 

πρέπει να γίνεται με το πότισμα (άρδευση).  

        Είναι βέβαια γνωστό σε όλους ότι η γεωργία και οι σύγχρονοι τρόποι 

καλλιέργειας είναι μια πολύ σοβαρή πηγή μόλυνσης των νερών, εξαιτίας της 

αλόγιστης και ολοένα αυξανόμενης χρήσης επικίνδυνων φυτοφαρμάκων. Μια 

καλλιέργεια για να αναπτυχθεί κανονικά χρειάζεται μια ποσότητα νερού. Το νερό αυτό 

μπορεί να προέλθει από τη βροχή την υγρασία του εδάφους το υπόγειο νερό. 

ΒΡΟΧΗ 

        Ένα μέρος από το νερό της βροχής χάνεται. Αυτό που μένει λέγεται ωφέλιμη 

βροχή και χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες των καλλιεργειών. Όταν η 

βροχή έχει μεγάλο ύψος και ένταση τότε λίγο νερό μένει για τις καλλιέργειες. Το 

περισσότερο χάνεται. Αντίθετα όταν οι βροχές είναι συχνές και μικρού ύψους τότε το 

περισσότερο νερό μένει στα χωράφια. 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

       Για τις καλλιέργειες χρησιμοποιούνται και μεγάλες ποσότητες υπόγειων νερών. 

Το νερό αυτό το παίρνουν οι γεωργοί με τις γεωτρήσεις. Επειδή όμως χρειάζονται στη 

γεωργία όλο και περισσότερο νερό οι γεωτρήσεις έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλο βάθος ή 

έχουν στερέψει. 

ΠΟΤΙΣΜΑ (ΑΡΔΕΥΣΗ) 

        Όταν το νερό των πηγών ή των βροχών δε φτάνει τότε ποτίζουμε τα χωράφια. 

Υπάρχουν τρεις τρόποι ποτίσματος (άρδευσης): Επιφανειακή άρδευση. Άρδευση με 

σταγόνες. Άρδευση με τεχνητή βροχή 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΓΗ 

      Από πολύ παλιά οι άνθρωποι έκτιζαν τις κατοικίες τους κοντά στις 

παραποτάμιες περιοχές. Αργότερα, η ίδρυση κοινωνιών στις όχθες των ποταμών 

απέκτησε με τα χρόνια, ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τους ανθρώπους. Στην 

Ευρώπη, το ποτάμι θεωρείται κέντρο της πόλης, κέντρο της ζωής καθώς η πόλη 

αναπτύσσεται και στις δύο όχθες του ποταμιού. Πολιτισμοί σαν της Μεσοποταμίας 

άνθησαν δίπλα σε ποταμούς. Στην Ελλάδα προϊστορικοί οικισμοί έχουν βρεθεί κατά 

μήκος του Πηνειού στον Θεσσαλικό κάμπο, στην Άρτα  η αρχαία Αμβρακία 

θεμελιώθηκε δίπλα στα νερά του Αράχθου.  
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       Η κύρια αιτία ανάπτυξης και δημιουργίας των πολιτισμών σε αυτές τις περιοχές 

ήταν η ευκολία ύδρευσης που πρόσφεραν τα ποτάμια και το γεγονός ότι οι εύφορες 

παραποτάμιες καλλιέργειες τους εξασφάλιζαν πιο εύκολα τροφή. Επίσης ένα από τα 

πλεονεκτήματα εγκατάστασης σε παραποτάμιες περιοχές ήταν η δυνατότητα 

μετακίνησης και εμπορίας αγαθών από τη μία πόλη στην άλλη , με την κατασκευή 

πλεούμενων σχεδίων.  

       Εκτός όμως από τα πρακτικά πλεονεκτήματα των ποταμών , σπουδαία ήταν 

και η αισθητική τους παρουσία στο περιβάλλον και ουκ ολίγες φορές αποτέλεσαν πηγή 

έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες. Στη σύγχρονη εποχή τα πράγματα έχουν αλλάξει 

και με τη χρήση της τεχνολογίας τα ποτάμια προσφέρουν πολλά περισσότερα σε 

διάφορους τομείς της ζωής του ανθρώπου. Αυτό που έχει διατηρηθεί από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι η αξία των ποταμών για τις εύφορες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις και μάλιστα σε πολλές χώρες η οικονομία τους στηρίζεται κατά κύριο λόγο 

στην παραγωγή των προϊόντων τους που ευδοκιμούν σε ποτάμιες και εύφορες 

περιοχές. Η σπουδαιότερη συνεισφορά των ποταμών στη ζωή του ανθρώπου είναι η 

ύδρευση, η άρδευση και η παραγωγή ενέργειας. Τα ποτάμια χρησιμοποιούνται για 

την άρδευση της γης κάνοντάς την παραγωγικότερη ενώ παράλληλα τα λεπτόκοκκα 

υλικά που μεταφέρουν με το νερό και αποθέτουν κάνουν το έδαφος γονιμότερο.  

        Σπουδαίο ρόλο διαδραματίζουν και οι δασωμένες παραποτάμιες περιοχές στην 

κτηνοτροφία καθώς αποτελούν περιοχές πλούσιας βοσκήσιμης ύλης για βοοειδή και 

αιγοπρόβατα. Η παραποτάμια βλάστηση παρουσιάζει και έναν επιπλέον θετικό ρόλο, 

προστατεύοντας από τη διάβρωση και τις πλημμύρες, αυτό επιτυγχάνεται με το να 

συγκρατούν τις όχθες του ποταμού και να εμποδίζουν την διάβρωσή τους από τα 

ρεύματα του νερού. Η παραποτάμια βλάστηση αποτελεί μία ιδιαίτερα πλούσια 

βιοκοινότητα που εξαρτάται άμεσα από το ίδιο το ποτάμι. Αναπτύσσεται στην υγρή 

μεταβατική ζώνη μεταξύ του ποτάμιου και του χερσαίου κόσμου, στην παραποτάμια 

ζώνη. Η παραποτάμια ζώνη παρουσιάζει μεγάλη ποικιλότητα σε ενδιαιτήματα, 

τύπους βλάστησης, χλωρίδα και πανίδα και παίζει κομβικό ρόλο στην δυναμική του 

οικοσυστήματος της λεκάνης απορροής του ποταμού.  

       Η εκμετάλλευση των ποτάμιων συστημάτων και των πλημμυρικών ζωνών από 

τον άνθρωπο έχει οδηγήσει στην εκτεταμένη υποβάθμιση της φυσικής κατάστασης 

των ποταμών. Η υλοτομία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, τα τεχνικά έργα, είναι 

κάποιες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες με σοβαρές επιπτώσεις σε αυτά τα 

συστήματα. Συχνά προκαλούν αλλαγές στην φυσική ροή των ποταμών που με τη 

σειρά τους προκαλούν υποβάθμιση των παρόχθιων βιοκοινοτήτων στις κατάντη 

περιοχές. Αυτές οι ανθρωπογενείς αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικές 

πλημμύρες. Με δεδομένη αυτή την ανησυχητική προοπτική, η εφαρμογή ορθών 

διαχειριστικών μέτρων για την προστασία των παραποτάμιων ζωνών αποτελεί 

άμεση προτεραιότητα.  
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΗ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

      Η ιστορία της ανθρωπότητας καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αναζήτηση 

και την κατάκτηση του νερού. Παρ' όλες τις αντιφάσεις στη συμπεριφορά του, το νερό 

υπήρξε από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια σημείο εκκίνησης και πολιτισμικής 

αναφοράς. Αναμφισβήτητα το νερό είναι το στοιχείο που χωρίς αυτό δεν μπορεί να 

υπάρξει ζωή. Ο πρώτος άνθρωπος αναζητούσε το νερό παντού και είναι στις όχθες 

των ποταμών και των λιμνών όπου άρχισαν και εξελίχθηκαν οι μεγαλύτεροι αρχαίοι 

πολιτισμοί.  

      H ανάγκη για ύδρευση και άρδευση ώθησε τον άνθρωπο να δημιουργήσει πολλές 

μικρές κοινωνίες γύρω από το υγρό στοιχείο. Οι πρώτοι οικισμοί χρονολογούνται στην 

νεολιθική εποχή. Παλιότερα, κυριότερη ασχολία των κατοίκων αυτών ήταν η 

γεωργία και η κτηνοτροφία. Η αλιεία ερχόταν να συμπληρώσει την καθημερινή 

επιβίωση τους. Οι προϊστορικοί άνθρωποι ως μόνες πηγές για τη διατροφή τους είχαν 

το κυνήγι και το ψάρεμα. Τα ψάρια τα έπιαναν, όταν το καλοκαίρι λιγόστευε το νερό, 

απομονώνοντάς τα σε μικρούς λάκκους των ποταμών και όταν οι δυνάμεις της φύσης, 

γκρεμίζοντας βουνά, βράχια και πάγους παγίδευαν τα ψάρια κι έτσι γίνονταν εύκολη 

λεία των ανθρώπων. Τα πρώτα εργαλεία ψαρικής ήταν οι πέτρες και τα κλωνάρια 

δέντρων, αργότερα τ' ακόντια και τα βέλη και πιο ύστερα το καμάκι. Σιγά σιγά όμως, 

με την εξέλιξη του ανθρώπου, εμφανίστηκε τ' αγκίστρι κατασκευασμένο από πέτρα, 

από κόκαλο, από ελεφαντόδοντο ή από χαλκό.  

      Η εμφάνιση της γεωργίας στη Γη συμπίπτει με τη σταδιακή απομάκρυνση του 

ανθρώπου από τη νομαδική ζωή και τη μόνιμη εγκατάστασή του σε συγκεκριμένες 

περιοχές. Η φροντίδα για την εξασφάλιση της τροφής του αρχίζει ολοένα και 

περισσότερο να μετατοπίζεται από το κυνήγι, το ψάρεμα και τη συλλογή άγριων 

καρπών και αυτοφυών φυτών, που ο πρωτόγονος άνθρωπος έκανε κατά τη διάρκεια 

των μετακινήσεών του, στη συγκομιδή καλλιεργημένων από τον ίδιο γεωργικών 

προϊόντων και στην εκτροφή ζώων. 

ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

     Ο άνθρωπος είχε από την προϊστορία ακόμα μια ιδιαίτερη σχέση με το νερό. Οι 

περισσότεροι προϊστορικοί οικισμοί, άλλωστε, ήταν ιδρυμένοι κοντά σε πηγές. Το νερό 

εξασφάλιζε εκτός από την τόσο απαραίτητη ύδρευση ένα σωρό άλλα πλεονεκτήματα σε 

μια ανθρώπινη εγκατάσταση. Εκεί ποτίζονταν τα ζώα που εξέτρεφε, αλλά και 

ξεδιψούσαν τα άγρια που κυνηγούσε. Στην πλούσια βλάστηση που φύονταν δίπλα του 

τα ίδια ζώα έβρισκαν τροφή. Πρόσφερε, επίσης, τη δυνατότητα να ποτιστούν τα 

χωράφια που εξασφάλιζαν στον άνθρωπο την καθημερινή διαβίωσή του. Έτσι «οι 

πολιτείες του νερού» ήταν αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο για την προϊστορία όχι 

μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. 
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     Στο Δισπηλιό της Καστοριάς ανακαλύφθηκε τυχαία το 1932 ο πρώτος λιμναίος 

οικισμός του 5.000 π.Χ. περίπου, που δείχνει ότι η Καστοριά είχε κατοικηθεί από 

τους Νεολιθικούς χρόνους. Στον χώρο των ανασκαφών που άρχισαν το 1992 

δημιουργήθηκε το πρώτο Ελληνικό Οικομουσείο και διαμορφώθηκε μία 

αναπαράσταση του προϊστορικού Λιμναίου Οικισμού, με καλύβες, πάνω σε ξύλινες 

πλατφόρμες μέσα στη λίμνη, οι οποίες διαθέτουν σκεύη οικιακής χρήσης και εργαλεία 

της εποχής.  

ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 

  

      Το νερό ήταν πάντα απαραίτητη πηγή ζωής για ανθρώπους, ζώα και φυτά. Οι 

πόλεις χτιζόταν σε σημεία επιλεγμένα με τρόπο που να παρέχεται μεταξύ των άλλων 

προϋποθέσεων και εύκολη υδροδότηση των κατοίκων. Η συνήθως απρόβλεπτη 

ανάπτυξη των πόλεων όμως, συχνά αύξησε υπερβολικά τις ανάγκες για νερό και έτσι 

χρειάστηκε να βρεθούν διάφορες λύσεις μεταφοράς του . Για αυτό σαν παράδειγμα σας 

παρουσιάζουμε την ύδρευση της Κνωσού που είναι το πρώτο γνωστό δίκτυο ύδρευσης 

και αποχέτευσης για ολόκληρη πόλη το οποίο συναντάμε στην Κνωσό. Οι ανασκαφές 

του 'Αρθουρ Έβανς στις αρχές του αιώνα έφεραν στο φως ένα εντυπωσιακό σύστημα 

ύδρευσης και αποχέτευσης . Το νερό μεταφερόταν μέσα σε πήλινες σωλήνες από 

αρκετά μακριά απ' τις περιοχές Κουνάβων και Αρχανών στο υδραγωγείο της πόλης 

και από εκεί διανεμόταν στα σπίτια. Ακόμα και σήμερα το αρχαίο αποχετευτικό 

δίκτυο στην Κνωσό είναι σε θέση να απομακρύνει ταχύτατα τα νερά της βροχής! 

Παρόμοιο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης με αυτό της Κνωσού, αποκαλύφθηκε 

και από τις ανασκαφές στην Θήρα. 

ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 

     Τα νερά των ποταμών ο άνθρωπος τα αξιοποιεί προς όφελός του με διάφορους 

τρόπους από πολύ παλιά. Κάποιοι από αυτούς είναι η ύδρευση των κατοικημένων 

περιοχών και η άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Ακόμη, πολλοί μεγάλοι 

ποταμοί αποτελούν από τα αρχαία χρόνια σημαντικές υδάτινες οδούς για την 

μετακίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων και ιδεών.  
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     Όμως για την αξιοποίηση των υδάτων ήταν και οι εκτροπές των ποταμών. Η 

πρώτη Εκτροπή ποταμού αναφέρεται στην μυθολογία όταν ο Ηρακλής άλλαξε την ροή 

του ποταμού Αλφειού για να καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία στην Ήλιδα. Αυτός 

ήταν και ο έκτος άθλος του Ηρακλή. Αρκετά αργότερα ο Ηρόδοτος αναφέρει την 

εκτροπή του Αλιός ποταμού απ' τον Θαλή τον Μιλήσιο. Στο συγκεκριμένο μεγάλης 

κλίμακας χωματουργικό έργο ο Θαλής χρησιμοποίησε τα μαθηματικά για τον 

υπολογισμό της βελτιστοποίησής του. Έτσι περνάμε απ' τους εμπειροτεχνίτες στους 

επιστήμονες μηχανικούς. Μία άλλη πολύ πιο επώδυνη εκτροπή ποταμού γνώρισε η 

Βαβυλώνα κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. όταν οι Ασσύριοι εκτρέπουν γειτονικό ποταμό 

πνίγοντας και την Βαβυλώνα και την επανάσταση των κατακτημένων Σουμερίων 

που απειλούσε την εξουσία τους στον χώρο .  

ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

 

        Η ανάγκη των πληθυσμών για συλλογή πόσιμου νερού σε περιόδους ανομβρίας 

δεν είναι σημερινό φαινόμενο ούτε οφείλεται αποκλειστικά στις σύγχρονες κλιματικές 

αλλαγές του πλανήτη. Τα φράγματα ανακαλύφθηκαν κάποιες χιλιετίες πριν από 

πρωτοπόρους κατασκευαστές, οι οποίοι πρότειναν τη λύση στο μεγάλο πρόβλημα που 

ταλάνιζε αστούς και αγρότες. 

       Το αρχαιότερο φράγμα του κόσμου δημιουργήθηκε στην περιοχή Γιάβα της 

Ιορδανίας (αρχαία Άνω Αίγυπτος), 4.000 χρόνια πριν! Η Αίγυπτος και η Συρία 

θεοποίησαν από νωρίς τους ποταμούς τους αντιλαμβανόμενες το υπέρτατο αγαθό που 

τους προσέφεραν και παρενέβησαν στη ροή τους για να σώσουν ανθρώπινες ζωές και 

περιουσίες.  

       Οι αρχαίοι λαοί παρακολουθούσαν ανήμποροι τα ποτάμια τους να φουσκώνουν 

και να πλημμυρίζουν, παρακαλώντας να βγάλουν μόνο όσο νερό τους ήταν 

απαραίτητο. Αν ο Θεός Ποταμός θύμωνε, η πλημμύρα θα ήταν τρομακτική 

καταστρέφοντας ό,τι υπήρχε στο πέρασμά του. Άρα, μια βασική προϋπόθεση ήταν να 

ελέγξουν τη δύναμη της ροής του. Το κατάφεραν, κατασκευάζοντας ένα έργο κάθετα 
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στην κοίτη του, με σκοπό να κόψουν τη ροή του. Όταν το νερό συναντούσε το φράγμα, 

άλλαζε πορεία και διαχέονταν έξω από τις όχθες του ποτίζοντας τις καλλιέργειες. 

      Αργότερα, σκέφτηκαν πως θα μπορούσαν όσο νερό δε χρειάζονταν να το συλλέξουν 

για μεταγενέστερη χρήση. Έκλεισαν ένα μέρος του ποταμού, δημιουργώντας 

δεξαμενές και τεχνητές λίμνες. 

       Η Ελλάδα παρουσίασε το πρώτο της φράγμα στα παράλια της δυτικής 

Αιτωλοακαρνανίας, στην αρχαία Αλυζία. Το φράγμα χρονολογείται από τον 1ο π.Χ. 

αιώνα και δίνει μαθήματα σταθερής κατασκευής εφόσον διατηρείται ως επισκέψιμο 

μνημείο έως σήμερα. 

      Την ίδια περίπου εποχή, κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το 

νερό άρχισε να αξιοποιείται και στη μηχανική. Εμφανίστηκαν οι νεροτροχοί που 

έδιναν κίνηση στους μύλους μέσω ιμάντα ώστε να παραχθούν άλευρα. Για πολλούς 

αιώνες, οι μύλοι λειτουργούσαν με αυτή την εφεύρεση σε όλη την Ευρώπη. Το 18ο 

αιώνα τέθηκαν οι βάσεις για τη μέγιστη αξιοποίηση του τρεχούμενου νερού. Οι 

μηχανικοί διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να εκμεταλλευτούν ένα ποτάμι όχι μόνο για 

άρδευση καλλιεργειών ή παροχή πόσιμου νερού αλλά και για παραγωγή ενέργειας. 

Εξέλιξαν τους νεροτροχούς σε υδροστρόβιλους που με τη δύναμή τους μετέτρεπαν την 

κινητική σε μηχανική ενέργεια. Τα φράγματα που κατασκευάστηκαν στη συνέχεια, 

εξυπηρετούσαν διπλό σκοπό. Ανάλογα με τον ποταμό και τις ανάγκες της περιοχής, οι 

μηχανικοί φραγμάτων στην Ελλάδα ξεκίνησαν συστηματικά από το 1950 την 

κατασκευή τους, χρησιμοποιώντας τα σαν απλούς ταμιευτήρες ή παράλληλα ως μέσα 

παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

 

       Ίσως κανένα άλλο οικοσύστημα να μην τροποποιήθηκε τόσο πολύ από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, όσο τα ποτάμια. Αν και τα φράγματα αποτελούν τη 

μεγαλύτερη τεχνική ανθρώπινη επέμβαση στους ποταμούς, τα ποτάμια συστήματα 

απειλούνται και από διάφορες άλλες επεμβάσεις, όπως: άντληση νερού, αλλαγές στη 

μορφή της κοίτης τους, δημιουργία αρδευτικών καναλιών, ευθυγραμμίσεις, εκτροπές, 
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κλπ. Όλες αυτές αλλοιώνουν τη ροή του ποταμού και μεταβάλλουν τα ενδοποτάμια 

αλλά και τα παραποτάμια ενδιαιτήματα. Παράλληλα, η εντατική χρήση γης με 

αποψιλώσεις, εντατικές καλλιέργειες και αύξηση των εγκαταστάσεων, επιδρά στα 

ποτάμια, συντελώντας και στη μεταβολή του τοπίου. 

        Από την ελληνική αρχαιότητα υπάρχουν αναφορές σε επεμβάσεις για τη 

βελτίωση του εδάφους και την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών. Ο Όμηρος, ο 

Ησίοδος και ο Στράβων αναφέρουν αποστραγγιστικά έργα στους υγροτόπους της 

Κωπαΐδας, ενώ λέγεται ότι ο Φίλιππος της Μακεδονίας κατασκεύασε την τάφρο του 

Αγκίλου για να αποξηράνει τους Φιλιππικούς Βάλτους βόρεια της Καβάλας . Παρόμοια 

έργα εκτελέστηκαν και από τους Ρωμαίους. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας όλα 

αυτά τα έργα εγκαταλείφθηκαν και πολλοί από τους αποξηραμένους υγροτόπους 

επανήλθαν στην αρχική τους κατάσταση. Μετά την απελευθέρωση, ξεκίνησαν πάλι τα 

αποστραγγιστικά έργα, με πρώτη τη λίμνη Κωπαΐδα το 1880. Οι μεγαλύτερες 

επεμβάσεις στους υγροτόπους έγιναν μετά το 1930, χάρη στις μεγάλες πιστώσεις και 

στα τεχνικά μέσα που διατέθηκαν. Οι επεμβάσεις άρχισαν με αποξηράνσεις 

υγροτόπων (εσωτερικών και παράκτιων) για να αποκτηθούν νέες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις, και για να απαλλαγούν οι κάτοικοι από την ελονοσία. Μέσα σε 15 χρόνια, 

αποξηράνθηκαν οι λίμνες των Γιαννιτσών, του Αρτζάν, της Αμάτοβας, του Αχινού, 

όπως και τα έλη του Λουδία και τα τενάγη των Φιλίππων. 

        Οι μεγάλες επεμβάσεις συνεχίστηκαν με την κατασκευή διωρύγων σε κοίτες 

ποταμών, μετατόπιση του ρεύματος των ποταμών από τις φυσικές κοίτες σε τεχνητές 

και την κατασκευή μικρών φραγμάτων και αρδευτικών δικτύων. Μέσα στη δεκαετία 

του '50 υψώθηκαν φράγματα στον Αχελώο, Ταυρωπό, Αλιάκμονα και Αξιό, ενώ 

κατασκευάστηκαν τρεις στραγγιστικές τάφροι (καταστρέφοντας την ανεκτίμητη λίμνη 

της Κάρλας στη Θεσσαλία, τη Λαψίστα και τη Λαγκάστα στην Ήπειρο. Από 

υπολογισμούς του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά και ερευνητών , είναι βέβαιο ότι μέσα 

σε μισόν αιώνα η Ελλάδα έχει χάσει το 60-70% των υγροτοπικών της πόρων. 

Η καταστροφή των παραποτάμιων δάσων 

       Πολλά  παραποτάμια δάση έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Στενές λωρίδες δάσους που 

σώζονται κατά μήκος των ποταμών απειλούνται έντονα από παράνομες υλοτομίες 

(π.χ. Κοτζά Ορμάν, Πηνειός, Κερκίνη κλπ). Καταστρέφοντας την παραποτάμια 

βλάστηση μειώνουμε τη δυνατότητα προστασίας που μας παρέχει ο υγρότοπος από τη 

διάβρωση και τις πλημμύρες, και επιδρούμε αρνητικά στην αξία του υγροτόπου ως 

καταφύγιου της άγριας ζωής. Οι αξίες αυτές του υγροτόπου χάνονται όταν η 

καταστροφή της παραποτάμιας βλάστησης πάρει μεγάλες διαστάσεις. 
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 ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΙΝΗΣΗΣ –ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ 

  

        Όπως όλα τα σώματα που κινούνται, έτσι και τα νερά που προέρχονται από 

την τήξη των πάγων και του χιονιού ή τη βροχή που έπεσε σε μεγάλο υψόμετρο, 

έχουν ενέργεια καθώς κατεβαίνουν προς χαμηλότερες περιοχές. Όμως, όταν η κάθοδός 

τους γίνεται από πολλά σημεία και συνεχώς, δεν είναι εύκολο ή δυνατό να 

χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενέργεια. Αντίθετα, συγκεντρώνοντας τα νερά σε 

τεχνητές λίμνες (ταμιευτήρες) σε μεγάλο υψόμετρο, στην ουσία αποθηκεύουμε την 

ενέργειά τους. Αφήνοντάς τα, στη συνέχεια, να ρέουν μέσα σε αγωγούς με ταχύτητα 

(λόγω της διαφοράς του υψομέτρου) προς χαμηλότερες περιοχές, μπορούμε να 

εκμεταλλευτούμε αυτή την αποθηκευμένη ενέργεια, μετατρέποντάς τη σε άλλη 

μορφή ενέργειας. Πραγματικά, το νερό, πέφτοντας με ταχύτητα, είναι δυνατό να 

περιστρέψει μεγάλους τροχούς που έχουν πτερύγια στην περιφέρειά τους, τους 

υδροστρόβιλους.  

       Αυτή την περιστροφή είχε εκμεταλλευτεί από παλιά ο άνθρωπος για τη 

λειτουργία υδρόμυλων, κυρίως, που άλεθαν τα σιτηρά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν 

παραδοσιακές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με το νερό μικρών ταμιευτήρων ή/και 

το νερό υδατορευμάτων, που βρίσκονται σε κάποιο υψόμετρο. Σήμερα το νερό των 

ταμιευτήρων, που συνήθως δημιουργούνται με τεχνητά φράγματα, χρησιμοποιείται 

σχεδόν αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (υδροηλεκτρικοί 

σταθμοί). Σε πολλές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, το νερό των ταμιευτήρων 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον υδροηλεκτρικό 

σταθμό και, στη συνέχεια, το ίδιο νερό αξιοποιείται για την ύδρευση κοντινών 

πόλεων ή για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων! Στη χώρα μας λειτουργούν μερικοί 

μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και πολλοί μικρότεροι, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να 

εγκαταστήσουμε και άλλους σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου υπάρχουν μεγάλα η 

μικρά υδατορεύματα. Το νερό, λοιπόν των ταμιευτήρων είναι μια ανεκτίμητη 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, είναι δηλαδή μια 

καθαρή πηγή ενέργειας.  
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       Η υδραυλική ενέργεια, ο "λευκός άνθραξ” υπηρέτησε και υπηρετεί πιστά τον 

άνθρωπο στο δρόμο της ανάπτυξης. Η εξέλιξη των προδρόμων των Μικρών 

Υδροηλεκτρικών χάνεται στους αιώνες. Αφθονούν οι σχετικές, με τους υδραυλικούς 

τροχούς και τους υδρόμυλους, περιγραφές από Ρωμαίους συγγραφείς, βουδιστές και 

ιησουίτες μοναχούς. Οι ρίζες τους όμως είναι καθαρά ελληνικές και μάλιστα 

μακεδονικές. Οι πρώτες σχετικές έγγραφες περιγραφές αφορούν συστήματα μετάδοσης 

κίνησης, και μάλιστα οδοντωτά, τα οποία αποδίδονται στον Αριστοτέλη, Η αρχαιότερη 

όμως διασωθείσα απόδειξη ύπαρξης σχετικής τεχνολογίας των κλασικών χρόνων είναι 

ο περίφημος Μηχανισμός των Αντικυθήρων.  Ο "λευκός άνθραξ”, με τη μορφή της 

μηχανικής ενέργειας, αποτελούσε για σειρά αιώνων για όλους τους πολιτισμούς την 

κινητήρια δύναμη για την κίνηση υδροτροχών οριζοντίου ή κατακορύφου άξονα με 

σκοπό κυρίως την άλεση δημητριακών. 

         Στην Ελλάδα, τα υδροτριβεία, οι δριστέλες, τα μαντάνια, τα πριονιστήρια 

ξυλείας οι σουσαμόμυλοι, τα κλωστοϋφαντουργεία, χρησιμοποιούν τη δύναμη του 

νερού και συμβάλλουν τα μέγιστα στην τοπική οικονομία. Με την πάροδο των 

αιώνων οι παραδοσιακές αυτές τεχνικές υδροκίνησης εξελίχθηκαν και 

αντικαταστάθηκαν από σύγχρονες πετρελαϊκές ή ηλεκτρικές μηχανές. Παραδοσιακές 

και σύγχρονες υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις αξιοποιούσαν και αξιοποιούν τη 

δυναμική και κινητική ενέργεια του νερού για την παραγωγή μηχανικού έργου και 

ηλεκτρικής ενέργειας. Πολύ πριν οι ειδικοί μηχανικοί εγκαταστήσουν γιγαντιαία 

υδροηλεκτρικά έργα, χιλιάδες μικρά υδροηλεκτρικά είχαν ήδη εγκατασταθεί και 

λειτουργούσαν τόσο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ όσο και στην Ασία. Αυτά τα έργα 

στήριξαν τα πρώτα βήματα της βιομηχανικής ανάπτυξης και επανάστασης και 

απετέλεσαν τους πρώτους αξιόπιστους βασικούς εργασιακούς βιοτεχνικούς και 

πολιτιστικούς πυρήνες. Στις αρχές του αιώνα τέτοια έργα στήριξαν τη βιομηχανική 

ανάπτυξη της κλωστοϋφαντουργίας και νηματουργίας σειράς πόλεων της Μακεδονίας. 

         Η πρώτη και δεύτερη κρίση πετρελαίου και ο πόλεμος του Περσικού Κόλπου 

συνέβαλαν σημαντικά στην αναθεώρηση της ενεργειακής πολιτικής κάθε κράτους και 

αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα. Συγχρόνως άρχισε 

να γίνεται κοινή συνείδηση όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων ότι τα 

έργα αυτά είναι πράγματι τα μόνα αξιόπιστα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε 

όλες τις χώρες μια πραγματική αναγέννηση της προώθησης και της εγκατάστασης 

Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων. Η παρατηρούμενη τάση είναι απολύτως 

φυσιολογική συνέχεια της ιστορικής συμβολής των Μικρών Υδροηλεκτρικών στον 

εξηλεκτρισμό, στην εκβιομηχάνιση και την ανάπτυξη όλων των χωρών του κόσμου. 
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Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα 

       Η υδραυλική ενέργεια, η ενέργεια του νερού, είναι μια ανανεώσιμη, και 

αποκεντρωμένη πηγή ενέργειας που υπηρέτησε και υπηρετεί πιστά τον άνθρωπο στο 

δρόμο της ανάπτυξης. Πολυάριθμοι υδραυλικοί τροχοί, νερόμυλοι, δριστέλλες, 

υδροτριβεία, πριονιστήρια, κλωστοϋφαντουργεία και άλλοι μηχανισμοί υδροκίνησης 

συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να χρησιμοποιούν τη δύναμη του νερού, συμβάλλοντας 

σημαντικά στην πρόοδο της τοπικής οικονομίας πολλών περιοχών, με απόλυτα φιλικό 

προς το περιβάλλον τρόπο.  

        Σε πολλά σημεία του ελληνικού χώρου κάποιες παραδοσιακές, αλλά και 

σύγχρονες εγκαταστάσεις Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων εξακολουθούν να 

αξιοποιούν την ενέργεια του νερού για την παραγωγή μηχανικού έργου αλλά κυρίως 

πλέον για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Η αξιοποίηση του μικρού 

υδροδυναμικού των χιλιάδων μικρών ή μεγαλύτερων υδατορρευμάτων και πηγών 

της ορεινής Ελλάδος περνά από την υλοποίηση αποκεντρωμένων, αναπτυξιακών 

μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών πολλαπλής σκοπιμότητας, που μπορούν δηλαδή να 

λειτουργούν και για την ταυτόχρονη κάλυψη υδρευτικών, αρδευτικών και άλλων 

τοπικών αναγκών.  

        Οι πολύ υψηλοί βαθμοί απόδοσης των υδροστροβίλων, που μερικές φορές 

υπερβαίνουν και το 90%, και η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής των υδροηλεκτρικών 

έργων, που μπορεί να υπερβαίνει και τα 100 έτη, αποτελούν δύο χαρακτηριστικούς 

δείκτες για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την τεχνολογική ωριμότητα των 

μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.  

       Τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως 

είναι η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης - απόζευξης στο δίκτυο, ή η αυτόνομη 

λειτουργία τους, η αξιοπιστία τους, η παραγωγή ενέργειας αρίστης ποιότητας χωρίς 

διακυμάνσεις, η άριστη διαχρονική συμπεριφορά τους, η μεγάλη διάρκεια ζωής, ο 

προβλέψιμος χρόνος απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων που οφείλεται στο πολύ 

χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας και στην ανυπαρξία κόστους πρώτης ύλης, 

η φιλικότητα προς το περιβάλλον με τις μηδενικές εκπομπές ρύπων και τις 

περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η ταυτόχρονη ικανοποίηση και άλλων 

αναγκών χρήσης νερού (ύδρευσης, άρδευσης, κλπ.), η δυνατότητα παρεμβολής τους σε 

υπάρχουσες υδραυλικές εγκαταστάσεις, κ.α.  

        Εξ' ορισμού, ένας μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός αποτελεί ένα έργο απόλυτα 

συμβατό με το περιβάλλον, που μπορεί να συμβάλει ακόμη και στη δημιουργία νέων 

υδροβιοτόπων μικρής κλίμακας στα ανάντη των μικρών Ταμιευτήρων. Το σύνολο των 

επί μέρους συνιστωσών του έργου μπορεί να ενταχθεί αισθητικά και λειτουργικά στα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τα τοπικά υλικά με παραδοσιακό 

τρόπο και αναβαθμίζοντας το γύρω χώρο.  
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ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ 

 

         Yδραγωγείο ονομάζουμε το τεχνητό κανάλι που κατασκευάζεται για να 

μεταβιβάσει το ύδωρ από μια θέση σε μια άλλη. Ο όρος ετυμολογείται από τις λέξεις 

«ύδωρ» και «άγω». 

         Αν για έναν άνθρωπο το πολυτιμότερο υλικό αγαθό είναι το οξυγόνο που 

αναπνέει, για μια πόλη το σημαντικότερο αγαθό είναι το νερό. Από τους πρώτους 

υποτυπώδεις οικισμούς της προϊστορίας ως τις αχανείς και τεχνολογικά εξελιγμένες 

μεγαλουπόλεις των καιρών μας, η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε επαρκή 

αποθέματα πόσιμου νερού αποτέλεσε προϋπόθεση της δημιουργίας τους. Και μπορεί 

σήμερα η πρόσβαση αυτή είναι τόσο εύκολη όσο το άνοιγμα μιας βρύσης, τα πράγματα 

όμως δεν ήταν πάντοτε τόσο απλά. 

      Την εποχή που οι αρχαίοι οικισμοί άρχισαν να οργανώνονται σε επίπεδο πόλης, η 

απλή γειτνίαση με ποταμούς, λίμνες ή πηγές έπαψε να επαρκεί, και η ανάγκη για 

δημιουργία δικτύων μεταφοράς και διανομής νερού άρχισε να γίνεται επιτακτική 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη τους. Η ανάγκη αυτή οδήγησε 

στην κατασκευή των πρώτων υδραγωγείων - υπόγειων ή υπέργειων αγωγών, 

δηλαδή, μεταφοράς νερού. Ίχνη προϊστορικών υδραγωγείων έχουν βρεθεί στην κοιλάδα 

του Νείλου της Αιγύπτου, στην αρχαία πόλη Τύρο της Συρίας, στην Κίνα, στην 

Κεντρική Αμερική και σε πολλά άλλα ακόμη σημεία του κόσμου.  

      Μολονότι οι Ρωμαίοι θεωρούνται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές υδραγωγείων 

της Αρχαιότητας, τα αδρευτικά συστήματα κανάτ εξυπηρετούσαν την Περσία, την 

Ινδία, την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής εκατοντάδες χρόνια 

νωρίτερα. Τα συστήματα αυτά περιλάμβαναν σήραγγες διανοιγμένες σε κλιτύς λόφων, 

μέσω των οποίων διοχετευόταν νερό για την άρδευση του υποκείμενων πεδιάδων. 

Κάπως συγγενέστερο προς τα κλασικά ρωμαϊκά έργα ήταν ένα υδραγωγείο κτισμένο 

με ασβεστόλιθο από τους Ασσυρίους περί το 691 π. Χ. για την ύδρευση της όλης 

Νινευϊ.....  
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       Σημαντικά έργα ύδρευσης κατασκεύασαν επίσης οι Έλληνες , οι οποίοι 

κατασκεύασαν και τους πρώτους σίφωνες υπό πίεση, για την ύδρευση της Σμύρνης 

και της Περγάμου το 3ο π.Χ. αιώνα. Θαύμα της αρχαίας μηχανικής θεωρείται το 

υδραγωγείο που κατασκεύασε τον 6ο αιώνα π.Χ. ο καταγόμενος από τα Μέγαρα 

μηχανικός Ευπαλίνος για την ύδρευση της Σάμου. Το "Ευπαλίνειο όρυγμα" είναι μια 

σήραγγα μήκους ενός περίπου χιλιομέτρου και πλάτους - ύψους 8 μέτρων, η διάνοιξη 

της οποίας ξεκίνησε ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του όρους "Κάστρου", απ' 

όπου διέρχεται. Το πως ο Ευπαλίνος κατάφερε να υπολογίσει την πορεία διάνοιξης 

των δύο άκρων της σήραγγας με τέτοια ακρίβεια ώστε αυτά να συναντηθούν στο 

εσωτερικό του βουνού, αποτελεί δείγμα του επιπέδου των γνώσεων των αρχαίων 

Ελλήνων μηχανικών. 

 

       Το περίτεχνο σύστημα που εξασφάλιζε την ύδρευση της πρωτεύουσας της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας παραμένει, ωστόσο, σπουδαίο τεχνολογικό επίτευγμα. Σε 

περίοδο 500 ετών - από το 312 π. Χ. μέχρι το 226 μ.Χ. - κατασκευάστηκαν 11 

υδραγωγεία για τη μεταφορά νερού στη Ρώμη από αποστάσεις μέχρι και 92 

χιλιόμετρα. Οι Ρωμαίοι κατόρθωσαν να μεταφέρουν νερό σε όλη την Αυτοκρατορία 

τους με την βοήθεια ενός περίπλοκου συστήματος υδραγωγείων. Τα υπέργεια ανοικτά 

κανάλια μεταφοράς νερού πάνω σε αψίδες, είναι από τα εντυπωσιακότερα έργα της 

αρχαιότητας που πολλά, σε μεγάλα τμήματα, σώζονται σχεδόν άθικτα ακόμα και 

σήμερα. Μερικά από αυτά τα υδραγωγεία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.  

        Η Ελλάδα είναι διάσπαρτη με υδραγωγεία (κυρίως της ελληνιστικής εποχής), 

μνημεία διαφόρων εποχών, κατακτητών και ηγετών που θέλησαν να συνδέσουν το 

όνομά τους με μια υδρολογική κατασκευή ή καινοτομία, ενώ στην Κνωσό το πρώτο 

πράγμα που μαθαίνουν οι χιλιάδες τουρίστες από τους ξεναγούς είναι ότι εκεί είχε 

εφαρμοστεί ένα σύστημα διαχείρισης του νερού για καθημερινή χρήση, το οποίο 

θεωρείται από τα πρώτα στην ιστορία. Οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν επίσης πολλά 

υδραγωγεία σε όλη την αυτοκρατορία, μερικά από τα οποία υπάρχουν ακόμα και στην 

Ελλάδα (Αθήνα, Μυτιλήνη κ.ά.).  Στα περισσότερα υδραγωγεία τους συνήθιζαν να 

κατασκευάζουν δεξαμενή κοντά στις πηγές πριν αρχίσουν την μεταφορά του νερού 

ώστε να διατηρούν σταθερή ροή και πίεση. Η μεταφορά του νερού γινόταν από τα 

γνωστά αψιδωτά τμήματα που με κλίση 1:1000 εξασφάλιζαν σταθερή ροή.  
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Αρχαία Υδραγωγεία της Αθήνας 

     Στην Αρχαία Αθήνα ένα πρόβλημα που απασχολούσε ιδιαίτερα τους κατοίκους της, 

ανά τους αιώνες, ήταν η έλλειψη νερού. Η Αθήνα αντιμετώπιζε πρόβλημα λειψυδρίας 

πολύ συχνά μιας και ούτε πολλές πηγές υπήρχαν αλλά και ο ιστορικός ποταμός 

ΙΛΙΣΣΟΣ δεν είχε νερό όλο τον χρόνο, έτσι που να βοηθήσει και να ανακουφίσει στο 

πρόβλημα αυτό. Από πολύ παλιά  οι άρχοντες και οι πολίτες της Αθήνας κατέφυγαν 

στην λύση της κατασκευής φρεάτων ύδρευσης, (πηγάδια), όπως και στην κατασκευή 

υδραγωγείων, υπόγειων και υπέργειων κάποιες φορές. Καταγράφονται από τους κατά 

καιρούς περιηγητές, αρχαίους και σύγχρονους, δεκάδες υδραγωγεία στην πόλη των 

Αθηνών, που μετέφεραν νερό από όπου ήταν δυνατόν και κυρίως από τα γειτονικά 

στο λεκανοπέδιο βουνά (Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττό). 

      Επίσης σχεδόν από όλα τα ποτάμια της περιοχής του λεκανοπεδίου ξεκινούσαν 

υδραγωγεία που μετέφεραν νερό μέσα στην πόλη (Ιλισός, Κηφισός, Ηριδανός). Έχουν 

βρεθεί ίχνη του πανάρχαιου Πελασγικού Υδραγωγείου το οποίο θεωρείται και το 

αρχαιότερο υδραγωγείο της πόλης των Αθηνών, στα βάθρα του Πελασγικού τείχους 

της Ακρόπολης, το οποίο μετέφερε νερό από τον Υμηττό και το οποίο χρονολογείται 

πριν το 3200 π.Χ. Το επόμενο αρχαιότερο χρονολογικά υδραγωγείο της πόλης των 

Αθηνών λέγεται ότι το κατασκεύασε ο ίδιος ο Θησέας! 

     Ενδεικτικά  αναφέρουμε  μερικά από τα σπουδαιότερα και βασικότερα 

Υδραγωγεία της πόλης των Αθηνών:  

 Πελασγικό υδραγωγείο  

 Υδραγωγείο Θησέως  

 Πεισιστράτειο υδραγωγείο  

 Πώρινο υδραγωγείο  

 Υδραγωγείο Υμηττού - Νεκροταφείου  

 Υδραγωγείο Πνυκός  

 Υδραγωγείο Λουτρού  

 Υδραγωγείο Θησείου  

 Υδραγωγείο Σταδίου  

 Υδραγωγείο Αγίας Τριάδας - Κεραμεικού  

 Υδραγωγείο Κηφισίας  

 Υδραγωγείο «Γεράνι» ή οδού Σταδίου  

 Υδραγωγείο Καλλιρρόης - Βουνού - Μακρών Τειχών  

 Υπέργεια υδραγωγεία επί αψίδων  

 Αδριάνειο Υδραγωγείο  

       Από τα γνωστότερα αρχαία υδραγωγεία της Αθήνας ήταν το Πεισιστράτειο, το 

οποίο κατασκεύασε ο τύραννος Πεισίστρατος το 530 π.Χ., μήκους 2.800 μ. και το 

οποίο αντλούσε νερό από τις πηγές του Υμηττού. Υπήρχαν βέβαια και άλλα μικρότερα 

υδραγωγεία σε διάφορα σημεία της πόλης λαξευμένα σε σχιστόλιθο ή 
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νεοκατασκευασμένα από κεραμικά τεμάχια συνδεδεμένα με μόλυβδο καθώς και 

υδρομαστεύσεις βοηθούμενες από μικροφράγματα. 

      Το σημαντικότερο ωστόσο ιστορικά έργο για την υδροδότηση της πόλης των 

Αθηνών ήταν το Αδριάνειο Υδραγωγείο που κατασκευάστηκε από τον Ρωμαίο 

Αυτοκράτορα Αδριανό (134 - 140 μ.Χ.). Το Υδραγωγείο ήταν μια υπόγεια σήραγγα, 

μήκους 25 χιλιομέτρων η οποία σκάφτηκε με τα χέρια, πιθανώς σκλάβων, με μόνα 

εργαλεία λάξευσης της πέτρας το σφυρί και το καλέμι. Η αρχή της υπόγειας αυτής 

σήραγγας βρίσκεται στο δυτικό αδιέξοδο της οδού Μεσολογγίου της περιοχής Αγίας 

Τριάδος Πεντέλης και η διαδρομή της τέμνει την οδό Αγ. Τρύφωνος της ίδιας 

περιοχής, περνάει στο δυτικό άκρο της πλατείας Αγίας Τριάδος και διαμέσου της 

κλίμακος της Ιεράς Μονής Πεντέλης συνεχίζει προς Χαλάνδρι και Λυκαβηττό.     

 

Τμήμα του Πεισιστράτειου υδραγωγείου που ανακαλύφθηκε κατά τις εργασίες κατασκευής του 

Μετρό, στην πλατεία Συντάγματος 

          Ήταν σχεδιασμένο για να μαζεύει νερό κατά μήκος όλης της χάραξης, με 

πολλά συμπληρωματικά έργα συνδεδεμένα με το Αδριάνειο μέσω υπογείων σηράγγων 

ή μικρών υδραγωγείων που μετέφεραν νερό από άλλες πηγές. Βοηθητικά υδραγωγεία 

ήταν του Χαλανδρίου, του Κοκκιναρά, της Κιθάρας, του Μονοματίου. Το Αδριάνειο 

Υδραγωγείο κατέληγε στο Λυκαβηττό όπου κατασκευάστηκε η Αδριάνειος Δεξαμενή, 

στην οποία αποθηκεύονταν τα νερά του υδραγωγείου. Τα νερά διοχετεύονταν με 

υδατογέφυρες στην πόλη των Αθηνών.  

        Το Αδριάνειο Υδραγωγείο και η Δεξαμενή λειτούργησαν υδροδοτώντας την 

περιοχή της Αθήνας μέχρι την εποχή της Τουρκοκρατίας. Τότε πια το Υδραγωγείο 

εγκαταλείφτηκε, με αποτέλεσμα να πέσουν τα σαθρά τοιχώματα του και να φραχθεί 

μεγάλο τμήμα του από χώματα. Έτσι, το Υδραγωγείο περιήλθε σε αχρηστία, όπως και 

η Δεξαμενή και τα περισσότερα μικρότερα υδραγωγεία που λειτουργούσαν από την 

αρχαιότητα στην Αθήνα. Υπ’ αυτές τις συνθήκες οι Αθηναίοι την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας στράφηκαν στην κατασκευή πηγαδιών στα σπίτια ή στους κήπους 

τους. Το 1840 λειτούργησαν και πάλι. Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας 

"δημιούργησε " ένα νέο επάγγελμα, του νερουλά. Οι άνθρωποι αυτοί μετέφεραν νερό 
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στην Αθήνα από τα βόρεια προάστεια. Το 1925 υπογράφτηκε σύμβαση του ελληνικού 

δημοσίου με την αμερικανική εταιρεία ULEN, για την κατασκευή έργων για την 

υδροδότηση της πρωτεύουσας.  

      Μόλις το 1870 ανακαλύφθηκε και η δεξαμενή του Κολωνακίου, σημείο 

κατάληξης των αρχαίων αγωγών μεταφοράς νερού στην πόλη. Τους προηγούμενους 

αιώνες η δεξαμενή είχε αχρηστευτεί σταδιακά, μετατρεπόμενη αρχικά σε στάνη, 

αργότερα σε εκκλησία, ενώ στη συνέχεια επιχωματώθηκε και ξεχάστηκε από τους 

κατοίκους. Η αρχαία δεξαμενή ανακατασκευάστηκε και επεκτάθηκε, φτάνοντας σε 

χωρητικότητα τα 2200 κυβικά μέτρα. Λειτούργησε ως κομβικό σημείο του 

συστήματος ύδρευσης της Αθήνας έως το 1940. 

Ρωμαϊκά Υδραγωγεία 

 Υδραγωγείο Καβάλας  

 Υδραγωγείο Νικόπολης  

 Υδραγωγείο Πάτρας  

 Υδραγωγείο Μόριας  

 Υδραγωγείο του Χορτιάτη  

 Υδραγωγείο Χαλκίδας  

Υδραγωγείο Καβάλας 

 

         Στη μορφή που είναι σήμερα το υδραγωγείο είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται 

για ένα έργο του Ιμπραήμ Πασά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας ανάμεσα στο 1530 

και 1540. Από τις τελευταίες μελέτες όμως που έχουν γίνει οι αρχαιολόγοι 

οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως ίσως πρόκειται και για ρωμαϊκό κτίσμα. 

Οδηγήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς διαπίστωσαν πως τα τούβλα που 

χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσμα είναι ρωμαϊκής προέλευσης. Το κτίσμα ωστόσο 

ανακατασκευάστηκε αρκετές φορές και βρίσκεται στη μορφή που σώζεται μέχρι 

σήμερα. Παράλληλα έντονο είναι και το αραβικό στοιχείο, σύμφωνα με τις επιγραφές 

http://www.mastorohoria.gr/index1.htm


[30] 
 

που υπάρχουν επάνω στο κτίσμα. Γεγονός που μας οδηγεί στο ότι τα χρήματα για την 

ανακατασκευή του, στην περίοδο της Οθωμανοκρατίας ήρθαν από την Αίγυπτο. 

         Το έργο αυτό μεγάλης σπουδαιότητας και ανακούφισης για τους κατοίκους 

υπήρξε μεγαλοπρεπές, ξεχώριζε από τα άλλα έργα και έγινε σύμβολο της πόλης. 

Έφερε το πολύτιμο αγαθό, το νερό, όχι μόνο στα πιο ψηλά μέρη του κάστρου, αλλά 

κόσμισε τις πλατείες με βρύσες και το έφερε ως εκεί που χρειαζόταν-λουτρά, 

κοινωφελή ιδρύματα, σπίτια και στο χώρο του παζαριού για να πίνουν και τα ζώα. Η 

κατασκευή του υδραγωγείου περιλαμβάνει 60 αψίδες τεσσάρων διαφορετικών 

μεγεθών με μέγιστο ύψος 52 μέτρα, σε δυο επίπεδα το ένα πάνω στο άλλο. Στην 

κορυφή του τεράστιου κτίσματος υπάρχει διπλό τείχος για προστασία και μέσα 

απ’αυτό το νερό κυλάει προς την πόλη με φυσική ροή. Με τον τρόπο αυτό 

υδροδοτήθηκε όλη η πόλη με πέντε κοινόχρηστες πετρόχτιστες βρύσες δίπλα στις 

εισόδους της πόλης, με την τεχνική της εποχής εκείνης. Υπήρχαν όμως και πολλά 

τοπικά και ιδιωτικά πηγάδια μέσα στην πόλη για την άνετη και ασφαλή προμήθεια 

του νερού από τους πολίτες σε περίπτωση ανάγκης.  

Υδραγωγείο Νικόπολης 

 

          Στην νότια Ήπειρο, κοντά στην σημερινή Πρέβεζα, ήταν την Ρωμαϊκή εποχή 

η Νικόπολη. Ιδρύθηκε το 30 π.Χ. απ' τον Οκτάβιο Αύγουστο σε ανάμνηση της 

νικηφόρας ναυμαχίας του Ακτίου και σχετικά σύντομα ο πληθυσμός της έφτασε τις 

300.000 κατοίκους!  Ένα τεράστιο υδραγωγείο είχε κατασκευαστεί για τις ανάγκες 

της, μόνο που το υδραγωγείο ήταν 70 χιλιόμετρα μακριά (στην Φιλιππιάδα) κοντά 

στις πηγές του Λούρου και το νερό μεταφερόταν από εκεί. Οι Ρωμαίοι στα 

περισσότερα υδραγωγεία τους συνήθιζαν να κατασκευάζουν δεξαμενή κοντά στις 

πηγές πριν αρχίσουν την μεταφορά του νερού ώστε να διατηρούν σταθερή ροή και 

πίεση. Η μεταφορά του νερού γινόταν από τα γνωστά αψιδωτά τμήματα που με κλίση 

1:1000 εξασφάλιζαν σταθερή ροή.  
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        Η μεταφορά δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολη μιας και χρησιμοποιήθηκαν τρεις 

διαφορετικοί τύποι αγωγών. Το μεγαλύτερο μήκος ήταν με κάποιο αυλάκι σκαμμένο 

ή σκαλισμένο (όπου ήταν ανάγκη) που σκεπαζόταν με τοξωτό στεγανοποιημένο χτιστό 

κάλυμμα και ανοίγματα εξαερισμού και καθαρισμού ανά διαστήματα. Στην περιοχή 

του Κοκκινόπυλου χρειάστηκε να διανοιχτεί σήραγγα και σε πολλά σημεία 

γεφυρώματα (όπως στην δίπλα φωτογραφία) επέτρεπαν στο μεταφερόμενο νερό να 

περάσει πάνω από φυσικά εμπόδια.  

        Το υδραγωγείο της Νικοπόλεως ήταν αρκετά μεγάλο για να καλύπτει επί 

μήνες τις ανάγκες της πόλης. Από τον ίδιο αγωγό τροφοδοτούταν και το υδραγωγείο 

του Νυμφαίου. Δυστυχώς η οχύρωση και η άμυνα της Νικόπολης δεν ήταν σε 

αντίστοιχα ψηλό επίπεδο και έγινε εύκολος στόχος λεηλασιών από Γότθους, 

Σαρακηνούς και Βουλγάρους μέχρι που καταστράφηκε ολοσχερώς και εγκαταλείφθηκε. 

Υδραγωγείο Πάτρας 

        Στην περιοχή Ασυρμάτου Αρόης, στην παλιά Σαμακιά, μια συνοικία λίγο έξω 

από την Πάτρα, κοντά στο Δασύλλιο, έχουν απομείνει τα ερείπια ενός από τα 

αρχαιότερα κτίσματα της περιοχής, κατασκευαστικό δείγμα της ρωμαϊκής εποχής. Οι 

σωστικές ανασκαφές στη ρωμαϊκή πόλη της Πάτρας έφεραν στο φως αρκετά πηγάδια 

που εξυπηρετούσαν οικιακές ανάγκες, αλλά και ένα άρτια οργανωμένο σύστημα 

ύδρευσης με υπόγειους αγωγούς και τρεχούμενο νερό, που τροφοδοτούσε ακόμη και 

σιντριβάνια σε ιδιωτικές κατοικίες. Το νερό έφτανε στην πόλη μέσω του ρωμαϊκού 

υδραγωγείου, διανύοντας πορεία 7,5 περίπου χιλιομέτρων. Από τις νοτιοανατολικές 

παρυφές της αρχαίας ακρόπολης, όπου κατέληγε το υδραγωγείο, το νερό διαμοιραζόταν 

σε υπόγειους αγωγούς και διακλαδιζόταν μέσα στην πόλη. Το μεγαλόπνοο και ζωτικής 

σημασίας αυτό έργο, το οποίο βέβαια θα ήταν και δαπανηρό, κατασκευάστηκε 

πιθανώς από τον αυτοκράτορα Αδριανό, στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ.  

 

         Το νερό ξεκινούσε από τις πηγές του χειμαρροπόταμου Διακονιάρη, στη 

σημερινή τοποθεσία Νερομάννα του Ρωμανού, όπου συναντάμε τα πρώτα ερείπια του 
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κτίσματος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι και η σημερινή πόλη της Πάτρας 

μεταφέρει το νερό από τις ίδιες πηγές. Από εκεί ακολουθεί μια δύσκολη καθοδική 

διαδρομή, μέσα από χαμηλούς λόφους και χαράδρες, για να καταλήξει μετά από μακρά 

πορεία στην περιοχή της σημερινής Αρόης, πίσω ακριβώς από την αρχαία ακρόπολη. 

Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του ο αγωγός ήταν υπόγειος, κυρίως κατά τις 

ομαλές και κατηφορικές πλαγιές των λόφων, είχε δε μεγάλη διάμετρο και ήταν 

καμαροσκεπής. Στα υπόλοιπα τμήματα, κυρίως στις χαράδρες και όπου η υψομετρικές 

διαφορές έπρεπε να γεφυρωθούν για την απρόσκοπτη κατηφορική πορεία του νερού, 

υπήρχαν ψηλές κτιστές καμάρες, πάνω από τις οποίες περνούσε ο αγωγός. Τα 

υπέργεια αυτά κτιστά τμήματα διασώζονται σε μερικά σημεία στο αρχικό τους ύψος 

αλλά και σε ικανοποιητικό μήκος και μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε την εικόνα 

του εντυπωσιακού έργου. 

Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μόριας 

 

          Στη Μόρια, λίγο έξω από τη Μυτιλήνη, μπορείτε να θαυμάσετε ένα τμήμα 

τοξοστοιχίας, του ρωμαϊκού υδραγωγείου μήκους 170 μ., με 17 τόξα. Πρόκειται για 

ένα από τα πιο σημαντικά τεχνικά έργα της Μεσογείου. Κατασκευάσθηκε για τη 

μεταφορά νερού, από τις πηγές του όρους Όλυμπος μέχρι την πόλη της Μυτιλήνης. 

Ξεκινούσε από την περιοχή της Αγιάσου, τροφοδοτούνταν και από άλλες πηγές που 

συναντούσε. Το μήκος του ξεπερνούσε τα 26 χιλιόμετρα 1 και το νερό που 

τροφοδοτούσε την πόλη της Μυτιλήνης υπολογίζεται ότι ήταν 127.000 κυβικά μέτρα 

1 την ημέρα. Δεν αποτελεί το μεγαλύτερο υδραγωγείο που κατασκευάσθηκε την 

Ρωμαϊκή εποχή, αλλά για τα δεδομένα της Λέσβου ένα από τα εντυπωσιακότερα 

έργα. Το υδραγωγείο της Μόριας αποτελείτο από 3 τοξοστοιχίες. Η άνω τοξοστοιχία η 

οποία περιλάμβανε τον αγωγό έχει 17 τόξα. Με την καταστροφή του αγωγού 

κατέπεσαν τα περισσότερα τούβλινα τόξα της, στα δε εναπομείναντα μετά από 

διάβρωση και αποσάθρωση κονιαμάτων και δόμων επήλθε χαλάρωση της δομής τους.     

Οι εργασίες στερέωσης- αποκατάστασης - αναστήλωσης του ρωμαϊκού υδραγωγείου 

Μόριας Λέσβου άρχισαν το 1999 και συνεχίζονται έως σήμερα.  
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Υδραγωγείο του Χορτιάτη 

 

        Οι καιρικές συνθήκες αλλά και οι άστοχες ανθρώπινες παρεμβάσεις έχουν 

προκαλέσει σημαντικές φθορές σε ένα μοναδικό στο είδος του σωζόμενο μνημείο στην 

Κεντρική Μακεδονία, το υδραγωγείο του Χορτιάτη, μια ρωμαϊκή κατασκευή του 1ου 

αιώνα μ.Χ., που τροφοδοτούσε με νερό τη Θεσσαλονίκη για 19 ολόκληρους αιώνες. 

Ελπίδες για τη σωτηρία του δίνει, ωστόσο, ένα φιλόδοξο σχέδιο που στοχεύει στη 

στερέωση και την ανάδειξη της λειτουργίας του, καθώς και στην ανάδειξη του 

περιβάλλοντα χώρου, ώστε να γίνει επισκέψιμος.  

        Αξίζει να σημειωθεί ότι η υδατογέφυρα σώζεται σε συνολικό μήκος περίπου 

223 μ. και τμήμα της χάνεται κάτω από σύγχρονο στρατόπεδο, ενώ από τους 

πήλινους σωλήνες μεταφοράς του νερού σώζονται ελάχιστα λείψανα. Ενδιαφέρον είναι 

επίσης ότι, παρόλο που ιστορικές πηγές ήθελαν το υδραγωγείο να χτίστηκε στην αρχή 

του 4ου αιώνα, στο πλαίσιο της προμελέτης στάλθηκαν τμήματα πλίνθων στο 

Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Ερευνητικού Κέντρου 

«Αθηνά» στην Ξάνθη, όπου χρονολογήθηκαν, με τη μέθοδο της θερμοφωταύγειας, στο 

46 μ.Χ 

Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Χαλκίδας 
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      Είναι στην περιοχή Καμάρες Β.Α. της πόλης. Διατηρείται τμήμα του κτιστού 

υδραγωγείου το οποίο τροφοδοτούσε την πόλη με νερό που ερχόταν από τα Καμπιά. 

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό ως Καμάρες, θα το συναντήσετε στη βόρεια έξοδο 

της Χαλκίδας στην περιφερειακή οδό. Αποτελούσε έργο μεταφοράς νερού για την 

ύδρευση της πόλης, που κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι.  

       Διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Σώζονται δώδεκα ακέραιες καμάρες με 

αψίδες και τρεις κολώνες χωρίς αψίδες. Φαίνεται πως το έργο έχει γίνει σε δυο 

περιόδους, πρώτα από τους Ρωμαίους και κατόπιν από τους Ενετούς, ενώ έχει 

επιδιορθωθεί από τους Τούρκους. Στο Δοκό σώζονται άλλες οκτώ ερειπωμένες 

καμάρες κατά μήκος του δρόμου Χαλκίδας - Δοκού, που είναι μέρος του ίδιου 

υδραγωγείου. 

Υδραγωγείο Μεταξοχωρίου Αγιάς 

       Στο νομό Λάρισας το μόνο υδραγωγείο που διασώζεται είναι το υδραγωγείο 

Μεταξοχωρίου. 1,5 χ.λ.μ. έξω από το χωριό Μεταξοχώρι Αγιάς συναντάμε τις οχτώ 

πετρόκτιστες καμάρες του παλιού υδραγωγείου του 18ου αιώνα που έχτισαν οι 

μοναχοί του Αγίου Ευσταθίου για να έρχεται νερό στη μονή. Οι καμάρες βρίσκονται 

σήμερα σε αρκετά καλή κατάσταση. 
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ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ – ΜΥΛΩΝΑΔΕΣ 

 

       Η χρήση της ενέργειας που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο το νερό 

(υδροενέργεια ή υδραυλική ενέργεια ) θεωρήθηκε ως το πιο σημαντικό βήμα στην 

εξέλιξη των μέσων που χρησιμοποιούσε για παραγωγικούς σκοπούς (άλεσμα, 

άντληση, πριόνισμα κ.ά.). Ως την αρχή της χρήσης της ατμομηχανής, στα τέλη του 

18ου αιώνα, η υδροενέργεια ήταν η μόνη φυσική πηγή εργαστηριακής παραγωγής 

μηχανικής ενέργειας, με εξαίρεση την αιολική. 

       Στις όχθες των παραποτάμων και των ρεμάτων  βρίσκονται μικρά και μεγάλα 

πέτρινα κτίσματα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ερειπωμένα. Είναι τα 

νεροπρίονα και οι νερόμυλοι, συνδυασμένοι με μαντάνια και ντριστέλες ή νεροτριβές, 

έργα πρωτόγονα, που όμως εξυπηρετούσαν τέλεια τις ανάγκες και προσέφεραν 

μεγάλη βοήθεια στους ντόπιους πληθυσμούς, συντελώντας στην ανάπτυξη της τοπικής 

οικονομίας. 

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 

       Mέχρι πριν από είκοσι μόλις χρόνια, δεκάδες ήταν οι νερόμυλοι που 

λειτουργούσαν σε όλους τους ποταμούς της Ελλάδας. Οι νερόμυλοι άρχισαν να 

υπολειτουργούν από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, όταν άρχισε να διαλύεται ο 

κοινωνικός και οικονομικός ιστός της ελληνικής περιφέρειας. Ο αμαξιτός δρόμος και ο 

εξηλεκτρισμός, αν και ήταν στοιχεία που δυναμικά επηρέασαν την μεταπολεμική 

ελληνική κοινωνία, δεν ήταν όμως εκείνα που έσβησαν τους νερόμυλους. Οι κύριες 

αιτίες ήταν η εγκατάλειψη της υπαίθρου που είχε ως συνέπεια τη μείωση, μέχρι την 

οριστική εξαφάνιση σήμερα των παραδοσιακών καλλιεργειών στα ημιορεινά εδάφη 

της χώρας και τη μείωση της κτηνοτροφίας, καθώς και την εξαφάνιση των κλασικών 

υποζυγίων από την ύπαιθρο.  

       Στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα λόγω της διαμόρφωσής της και του 

αφθόνου τρεχούμενου νερού η χρήση των νερόμυλων ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη 

καθώς στην Ελλάδα οι νερόμυλοι ξεπερνούσαν τις 30.000 και μάλιστα πολλοί απ’ 
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αυτούς βρισκόταν σε απίθανα μέρη. Μάλιστα στον περιορισμένο ελληνικό χώρο του 

νεοϊδρυθέντος Ελληνικού Κράτους υπήρχαν 6.000 νερόμυλοι από τους οποίους τα ¾ 

ήταν κατεστραμμένοι. 

      Οι περισσότεροι νερόμυλοι εγκαταλείφθηκαν απ’ τη δεκαετία του 1950. Το 

υδάτινο περιβάλλον κι η ανθρώπινη επέμβαση ή αδιαφορία γρήγορα τους εξαφανίζουν. 

Επειδή, όμως, ο ρόλος τους πριν τη χρήση του ατμού και του πετρελαίου στις 

προβιομηχανικές κοινωνίες, καθώς και οι τεχνολογικές λεπτομέρειες είναι σημαντικά 

στοιχεία για την ιστορία και τις ποικίλες πολιτιστικές εκφράσεις των τοπικών 

κοινωνιών, οφείλουν η πολιτεία και οι πολίτες να τους διασώσουν. 

Η ιστορία του Νερόμυλου 

       Ο νερόμυλος είναι μια από τις αρχαιότερες μηχανές που χρησιμοποίησε ο 

άνθρωπος πριν χιλιάδες χρόνια. Από την Νεολιθική εποχή ( 7η χιλ. π.Χ.) υπάρχουν 

ευρήματα μυλόλιθων και τριπτήρων από κρυσταλλικά πετρώματα, με τα οποία 

άλεθαν οι άνθρωποι σιτάρι. Τον 16ο αιώνα π.χ. εμφανίζεται η πρώτη μορφή μύλου 

στη Κύπρο, ο χειρόμυλος, που είναι ο πρόγονος του σημερινού μύλου. Με την πάροδο 

των χρόνων ο μύλος εξελίσσεται, όπως αποδεικνύει άλλωστε και η αρχαιολογική 

σκαπάνη. Νερόμυλοι σαν αυτό στη κεντρική αγορά της αρχαίας Αθήνας, δείχνουν πως 

η τεχνική του μύλου έχει πλέον τελειοποιηθεί. Η παλαιότερη γραπτή μαρτυρία που 

έχουμε για την ύπαρξη νερόμυλου, είναι από τον Στράβωνα. Εκεί τον βρήκαν το 64 

π.Χ. οι Ρωμαίοι κατακτητές. Στη συνέχεια, ο Βιτρούβιος, στο έργο του De 

architectura, μας δίνει την πρώτη περιγραφή του το 25 μ.Χ.  

      Λόγω της μακρόχρονης χρήσης του νερόμυλου μέσα στους αιώνες, είναι φυσικό να 

έχουν πλαστεί πολλές φανταστικές ιστορίες και θρύλοι για αυτόν. Ο λαός πίστευε ότι 

στο μύλο κατοικούσαν διάβολοι, ξωτικά, καλικάντζαροι και κάθε λογής δαιμονικά.  

       Υπάρχουν τρία είδη μύλων που μπορούμε να διακρίνουμε ανάλογα με το είδος 

της ενέργειας που εκμεταλλευόμαστε, για να κινήσουμε την μυλόπετρα. Ο 

ανεμόμυλος όπου χρησιμοποιείται η αιολική ενέργεια, ο νερόμυλος στον οποίο 

εκμεταλλευόμαστε την δύναμη του νερού και τέλος υπάρχουν οι σύγχρονοι μύλοι οι 

οποίοι είναι πλέον ηλεκτρικοί. Ο νερόμυλος χρησιμεύει για την άλεση των σιτηρών 

όπως καλαμπόκι, σιτάρι και την παραγωγή αλεύρου, συναντούμε όμως και 

παρεμφερείς λειτουργίες του ( με σχετικές τροποποιήσεις), όπως ο σουσαμόμυλος για 

το άλεσμα σουσαμιού και την παραγωγή σουσαμόλαδου, ο μπαρουτόμυλος για την 

παρασκευή μπαρουτιού, ο ταμπακόμυλος για το άλεσμα δεψικών υλικών χρήσιμων 

στη βυρσοδεψία, ο ελαιόμυλος για τη παραγωγή λαδιού κ.α.  

        Τα παλαιότερα χρόνια, σε κάθε ποτάμι, σε κάθε χωριό της Ελληνικής υπαίθρου 

υπήρχε κι ένας νερόμυλος. Μετά την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους 

καταγράφηκαν 6.000 περίπου νερόμυλοι , εκ των οποίων οι 5.500 περίπου ήταν 

Τουρκικοί. Αυτοί περιήλθαν στο Ελληνικό δημόσιο που τους νοίκιαζε ή τους 
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πλειοδοτούσε σε ιδιώτες. Το επάγγελμα του μυλωνά ήταν ένα από τα πιο πρόσφορα 

εκείνης της εποχής. Οι συναλλαγές μαζί του δεν γινόταν πάντα με χρήματα, πολλές 

φορές γινόταν ανταλλαγή προϊόντων, συνηθέστερη όμως ήταν η ποσοστιαία 

συναλλαγή. Δηλαδή η αμοιβή του μυλωνά καθοριζόταν με ένα ποσοστό επί της 

ποσότητας του αλεύρου που θα παρήγαγε. Το ποσοστό αυτό άρχιζε από 3% έως 5%, 

όπου υπήρχε μεγάλη παραγωγή και έφτανε στο 10% έως 12%, όπου οι μύλοι 

δούλευαν λίγο. Από το αλεύρι αυτό οι μυλωνάδες κάλυπταν τους οικογενειακές 

ανάγκες τους και το υπόλοιπο το πουλούσαν σε ακτήμονες χωρικούς. Η πελατειακή 

κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, μετά το τέλος 

του θερισμού. Οι μυλωνάδες τότε έφταναν σε σημείο να εργάζονται νυχθημερόν.  

       Η κατασκευή των νερόμυλων ποικίλει ανάλογα με την τοπική αρχιτεκτονική. 

Οι περισσότεροι ήταν λιθόκτιστοι με ορθογώνιο σχήμα και σκεπή καλυμμένη από 

κεραμίδια ή σχιστόλιθους. Υπήρχε τουλάχιστον ένα παράθυρο, συνήθως απέναντι από 

τις μυλόπετρες, για να βλέπει ο μυλωνάς καθώς τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρικές 

λυχνίες. Χτιζόταν πάντα στις άκρες των ποταμών και σε σημείο που να 

προστατεύεται από τις πλημμύρες. Η λειτουργία ενός νερόμυλου είναι σχετικά απλή 

και βασίζεται σε μια σειρά μεταδιδόμενων κινήσεων. Το νερό διοχετεύεται στο 

νερόμυλο από το βαράρι με ορμή και δίνει ώθηση στη φτερωτή. Αυτή καθώς γυρίζει 

δίνει κίνηση σε ένα άξονα, ο οποίος με την σειρά του γυρνά την μυλόπετρα.  

        Ο εξοπλισμός του νερόμυλου βασίζεται σε τρία μέρη, το πρώτο αφορά την 

διοχέτευση του νερού στο μύλο και αποτελείται από το μυλαύλακο, το βαράρι και το 

σιφούνι, το δεύτερο είναι το κινητικό μέρος του μύλου που αποτελείται από τη 

φτερωτή, τον άξονα και τα εξαρτήματά τους και τέλος το αλεστικό μέρος που 

περιλαμβάνει τις μυλόπετρες, τη σκαφίδα, την αλευροθήκη και άλλα βοηθητικά 

εξαρτήματα. Τέλος υπάρχουν κάποια συστήματα στήριξης, λοιπά εργαλεία και 

εξαρτήματα των οποίων οι ονομασίες ποικίλουν ανά περιοχή.  

Γύρνα φτερωτή του μύλου... 
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        Ο μηχανισμός του νερόμυλου αποτελείτο από δύο μέρη: το κινητικό, που το 

αποτελούσαν η φτερωτή και τα εξαρτήματά της, και το αλεστικό, που περιλάμβανε 

τις μυλόπετρες με τα εξαρτήματα λειτουργίας. Υπήρχαν και βοηθητικά συστήματα, 

π.χ. ρύθμισης των μυλόπετρων, μεταφοράς και μετατροπής της κίνησης, 

σταματήματος κ.ά., τα οποία παρουσίαζαν διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Oλα 

ξεκινούσαν από το αυλάκι, το οποίο απαιτούσε καθημερινή επιθεώρηση. Ιδιαίτερη 

φροντίδα ήθελε επίσης και το σημείο που το αυλάκι έπεφτε στη μεγάλη κάναλη. Δεν 

έπρεπε να είναι ούτε λίγο ούτε πολύ αλλά ακριβώς όσο χρειαζόταν να κινηθεί η 

φτερωτή. 

         Η φτερωτή έθετε σε κίνηση το πάνω μυλολίθι το οποίο γύριζε με ταχύτητα 

ανάλογη με τη δύναμη του νερού και άλεθε τον καρπό που έριχνε με προσοχή στην 

ειδικά διαμορφωμένη τρύπα και μετά το άλεσμα, μέσω ενός ειδικού κρουνού 

κατέληγε σε ένα δοχείο ή σε ένα τσουβάλι. Έτσι λειτουργούσε ο νερόμυλος. Μια 

λειτουργία εξαιρετικά απλή αλλά παράλληλα και τόσο σύνθετη, μια σειρά από επί 

μέρους λειτουργίες που κατέληγαν όπως κάθε μηχανή σε ένα σκοπό, το άλεσμα. Αυτό 

ήταν ο νερόμυλος, μια τεράστια μηχανή. Μια μηχανή που αξιοποιούσε τις γνώσεις του 

ανθρώπου πάνω στις δυνάμεις της Φυσικής. Η ενέργεια του νερού, η αντοχή των 

υλικών, η τριβή ήταν τα φαινόμενα εκείνα που υπέτασσε για λογαριασμό του. Μια 

μηχανή που δεν απαιτούσε τίποτα περισσότερο από τη φροντίδα και τον συνεχή 

έλεγχο. 

      Ο μυλωνάς έπρεπε να ξέρει να επισκευάζει ή να αντικαθιστά συνεχώς τα ξύλινα 

εξαρτήματα και τα εργαλεία. Το φαινομενικά απλό αυτό σύστημα για να κινηθεί 

ήθελε δεκάδες ξύλινες σφήνες, καρφιά και σανίδια. Όλα αυτά έπρεπε να τα 

κατασκευάσει μόνος του και μόνος του να τα τοποθετήσει. Την ίδια φροντίδα ήθελαν 

και τα μυλολίθια. Οι στρογγυλές αυτές πελεκημένες πέτρες ήθελαν ιδιαίτερη προσοχή 

να μην ανάψουν από την κίνηση. Φροντίδα ήθελε και η ροή του νερού. Δεν έπρεπε να 

πέσει ούτε μια σταγόνα στο άλεσμα γιατί θα καταστρέφονταν. 

       Εκτός από τη μηχανή, φροντίδα ήθελε και το κτίριο το οποίο διαρκώς υπέφερε 

από την υγρασία και τις ρίζες των πλατάνων. Οι μύλοι ήταν συνήθως μικρά πέτρινα 

η ξύλινα κτίρια σκεπασμένα με πέτρες ή τσίγκους και εκτός από τον κυρίως χώρο 

όπου λειτουργούσε η μηχανή, δίπλα του ήταν χτισμένα διάφορα κτίρια για την 

αποθήκευση του καρπού, τη διαμονή των ανθρώπων και τον σταβλισμό των ζώων. 

Όλα αυτά ήταν στη φροντίδα του μυλωνά και περισσότερο απ' όλα ήταν η φροντίδα 

της κάναλης, του μεγαλειώδους αυτού ξύλινου σωλήνα που οδηγούσε το νερό στη 

φτερωτή. Η κάναλη ήταν το πιο λεπτό εξάρτημα του μύλου και ήθελε ιδιαίτερη 

προσοχή γιατί η επισκευή της απαιτούσε ιδιαίτερο κόστος και πολύ κόπο. 
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Γιατί υπήρχαν οι νερόμυλοι 

 

         Οι νερόμυλοι χτίστηκαν κατά κύριο λόγο στην Ηπειρωτική Ελλάδα και τα 

μεγάλα νησιά όπου υπήρχε νερό και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως αλεστικοί 

δημητριακών / σιτηρών και λιγότερο για το άλεσμα δεψικών υλών χρήσιμων στα 

βυρσοδεψεία (ταμπακόμυλοι), για την παρασκευή μπαρουτιού (μπαρουτόμυλοι) και 

κουρασανιού για οικοδομικές εργασίες. Γενικά παρατηρείται μία προτίμηση προς τους 

νερόμυλους για πολλούς λόγους μερικοί από τους οποίους είναι οι εξής:  

- Η δαπάνη και ο χρόνος κατασκευής του ήταν μικρές. 

- Η λειτουργία του δεν ήταν εξαρτημένη από τις καιρικές συνθήκες, ώστε να 

επηρεάζεται η ποσότητα και η ποιότητα του παραγόμενου αλέσματος. 

- Οι ζημιές και οι φθορές του μύλου ήταν ελάχιστες. 

-Υπήρχε η ελευθερία κατασκευής κτισμάτων κοντά στο μύλο, η οποία θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί για την κατοικία της οικογένειας του μυλωνά. 

- Υπήρχε η αντίληψη ότι σε σύγκριση με τον ανεμόμυλο ο νερόμυλος έκανε καλύτερο 

αλεύρι. 

Γιατί χάθηκαν οι νερόμυλοι 

         Οι νερόμυλοι με τον πρωτόγονο για την εποχή μας τρόπο λειτουργίας, άλεσαν 

με αδάπανη στατική ενέργεια τα δημητριακά για πολλούς συνέχεια αιώνες. Η 

παραγωγή ενέργειας σήμερα, στατικής ή μεταφερόμενης από το νερό και άλλες 

πηγές, πήρε τεράστιες διαστάσεις. Κατάφερε να γίνει ρυθμιστής της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής της ανθρωπότητας. Όποιο ψωμί και αν προτιμούν σήμερα οι 

άνθρωποι, οι νερόμυλοι σε όλα σχεδόν τα Κράτη, βιομηχανικά και γεωργικά, 

αποτελούν παρελθόν. Η Ελλάδα δε μπορούσε, ούτε έπρεπε ίσως να περιφρονήσει την 
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επαναστατική αλλαγή. Οι νερόμυλοι ωστόσο πέρασαν μάλλον οριστικά στην ιστορία. 

Λησμονημένοι, κατεστραμμένοι ή μισοερειπωμένοι δεν ελπίζουν σε ανάσταση.  

          Η μια κάποια κίνηση από το 1980 ν’ αφήσουμε τους πολύστροφους 

ατσαλοκύλινδρους, γιατί καταστρέφουν τα πολύτιμα συστατικά του σιταριού και να 

γυρίσουμε στις ολιγόστροφες μυλόπετρες, γιατί αλέθουν το πιο θρεπτικό και πιο 

υγιεινό αλεύρι, δεν φαίνεται να καρποφορεί. Η σημασία των νερόμυλων για την 

ανάπτυξη των ορεινών περιοχών σίγουρα δεν είναι ίδια σε κάθε εποχή. Παλιότερα οι 

νερόμυλοι συνδέονταν άρρηκτα με την καθημερινή ζωή των ορεινών οικισμών. 

Σήμερα αυτός ο ρόλος έχει μειωθεί. Είναι βέβαιο ότι η ανάδειξη και προβολή των 

παραδοσιακών νερόμυλων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πόλο έλξης των 

επισκεπτών που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα αυτή τη σημαντική πτυχή της 

πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 

ΜΥΛΩΝΑΔΕΣ 

         Ο νερόμυλος είχε συνδεθεί άμεσα με την κοινωνική ζωή κάθε περιοχής, αφού 

ήταν ο τόπος όπου συγκεντρώνονταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Συνήθως οι 

μυλωνάδες ζούσαν μέσα στους μύλους που τους ανήκαν και επικοινωνούσαν όχι μόνο 

με τους συγχωριανούς τους, αλλά και με κατοίκους κοντινών χωριών. Έτσι η κάθε 

μέρα από τη ζωή τους, περνούσε μέσα στη φασαρία από τους ανθρώπους, τα ζώα και 

το μύλο. Στο νερόμυλο μαθαίνονταν όλα τα νέα της γύρω περιοχής γι’ αυτό και ο 

μύλος έμοιαζε με παζάρι και λαϊκό πανηγύρι. Όποιος πήγαινε για άλεσμα αντάλλασσε 

νέα και σχολίαζε ότι συνέβαινε στην περιοχή. Η επιβεβαίωση για κάθε είδηση γινόταν 

από το μυλωνά ή την οικογένειά του και από τις φράσεις «το είπε ο τάδε στο μύλο», 

ή «το άκουσα στο μύλο», έμεινε και η έκφραση «στο μύλο και στο παζάρι». 

         Επίκεντρο των συζητήσεων ήταν θέματα οικονομικά, κοινωνικά, θέματα που 

αφορούσαν τις ασχολίες της τότε εποχής, αλλά και διάφορα κουτσομπολιά. Γι’ αυτό 

πολλές φορές στο μύλο κλείνονταν συμφωνίες για αγοραπωλησίες και πολλές φορές 

ακόμη και συνοικέσια. Οι μυλωνάδες αν και φτωχοί, τις περισσότερες φορές έκαναν 

τραπέζι σε περαστικούς και πελάτες. Το χειμώνα κυρίως ο κρυωμένος κυνηγός και ο 

διαβάτης θα έβρισκαν φωτιά, ψωμί, ξαποστασιά και λίγη κουβέντα. Και ο μυλωνάς 

άλλο που δεν ήθελε. Είχε την πόρτα πάντα ανοιχτή. Φασολάδα, τουρσιά, πίτες και 

λαχανικά από τον κήπο συνοδεύονταν με τσίπουρο και κρασί.  

         Οι μυλωνάδες δούλευαν απ’ το πρωί ως το βράδυ και για να ζήσουν κρατούσαν 

από κάθε φορτίο ένα μέρος, ανάλογα με το βάρος του. Αυτό λεγόταν «ξαγάρι» ή 

«ξάι». Οι μυλωνάδες ήταν συνδεδεμένοι με την καθημερινή και κοινωνική ζωή του 

χωριού τους. Πολλές παροιμίες, ήθη και έθιμα και διάφορες ιστορίες έχουν γραφτεί 

γύρω από τους μύλους και τους μυλωνάδες. Τέλος οι μυλωνάδες με τον καιρό 

εξαφανίστηκαν. Η ζωή τους έχει μείνει σήμερα μόνο στις αναμνήσεις και στις 

διηγήσεις καθώς ελάχιστοι έχουν απομείνει στον ελληνικό χώρο. Οι πλεονέχτες, 
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αχόρταγοι μα πάντα καλόκαρδοι και φιλόξενοι μυλωνάδες, δεν υπάρχουν πια, αλλά 

εμείς θα θυμόμαστε πάντα τη ζωή τους. 

       Ο Μύλος ήταν συνήθως και σπίτι του μυλωνά και αποτελούσε οικογενειακή 

επιχείρηση. Σε μια γωνιά στο εσωτερικό του περίμεναν οι πελάτες. Εκεί γίνονταν 

όλες οι συναλλαγές, παράδοση, παραλαβή αλευριού, ζύγισμα και αποθήκευση. Ο 

μυλωνάς παρελάμβανε το σιτάρι από τους πελάτες, το ζύγιαζε και κρατούσε ένα μέρος 

του για την αμοιβή του ανάλογα με το τη συμφωνήθηκε. Αυτό το αλεστικό δικαίωμα 

λεγόταν αξάι καθoριζόταν στο 3% έως 10% χωρίς να υπολογίζεται η φύρα, αιτία 

συχνών διενέξεων μεταξύ πελάτη και μυλωνά. Από το σιτάρι ο Μυλωνάς κάλυπτε 

της ανάγκες του.  

       Ο μυλωνάς είχε έντονη κοινωνική ζωή, γιατί ερχόταν σε επαφή με όλους τους 

κατοίκους των γύρω χωριών. Ο Μύλος ήταν χώρος συναντήσεων, όπου περίμεναν με 

τις ώρες τη σειρά τους κουβεντιάζοντας. Αποτελούσε τόπο συγκέντρωσης, διάδοσης 

των νέων και ειδήσεων της περιοχής. Η αυλές των νερόμυλων γέμιζαν από 

ανθρώπους και φορτωμένα άλογα και μουλάρια. Όταν υπήρχε πολλή πελατεία και δεν 

προλάβαινε ο μύλος να τα αλέσει όλα την ίδια μέρα, τότε ο μυλωνάς φρόντιζε να 

φιλοξενήσει τους πελάτες του, γιατί οι αποστάσεις εκείνα τα χρόνια δεν καλύπτονταν 

εύκολα με τα ζώα. Ο Νερόμυλος διέθετε βοηθητικούς χώρους όπου κοιμούνταν οι 

άνθρωποι και ένα στάβλο για τα ζώα τους. Συνήθως όμως οι πελάτες άφηναν το 

άλεσμα και το έπαιρναν άλλη μέρα. 
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ΝΕΡΟΤΡΙΒΕΣ ΜΑΝΤΑΝΙΑ –ΝΕΡΟΠΡΙΟΝΑ 

  

        Νερόμυλοι, νεροτριβές, μαντάνια και νεροπρίονα μπορεί να παραπέμπουν σε 

άλλες εποχές, αλλά η συμβολή τους στην ενίσχυση των τοπικών οικονομικών υπήρξε 

ανεκτίμητη, με απτά έως σήμερα αποτελέσματα. Στις όχθες των ποταμών βρίσκονται 

μικρά και μεγάλα πέτρινα κτίσματα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι 

ερειπωμένα. Είναι τα νεροπρίονα και οι νερόμυλοι, συνδυασμένοι με μαντάνια και 

ντριστέλες ή νεροτριβές, έργα πρωτόγονα, που όμως εξυπηρετούσαν τέλεια τις 

ανάγκες και προσέφεραν μεγάλη βοήθεια στους ντόπιους πληθυσμούς.  

       Το μαντάνι χρησίμευε στην κατεργασία των μάλλινων υφασμάτων με χτύπημα 

ώστε να γίνουν συνεκτικά. Ήταν μια σχεδόν εξ ολοκλήρου ξύλινη μηχανή, άλλοτε 

υπαίθρια και άλλοτε στεγασμένη, η οποία συνήθως δεν ήταν ανεξάρτητη 

εγκατάσταση, αλλά αποτελούσε τμήμα υδροκίνητων συγκροτημάτων που 

περιλάμβαναν νεροτριβές και νερόμυλους με τον ίδιο χειριστή - μυλωνά. Tο δε 

νεροπρίονο χρησίμευε για την παραγωγή της εγχώριας, οικοδομικής κυρίως, από 

κορμούς δένδρων. Οι μηχανισμοί του ήταν δύο: ο κινητικός του πριονιού και ο 

προωθητικός του κορμού που θα σχιζόταν. 

       Η πιο απλή από όλες τις υδροκίνητες εγκαταστάσεις και ως προς την κατασκευή 

(δεν διέθετε μηχανισμό) και ως προς τη λειτουργία (δεν χρειαζόταν χειριστή για να 

την παρακολουθεί και να τη ρυθμίζει) ήταν η νεροτριβή ή ντριστέλα. Η νεροτριβή 

άλλοτε ήταν υπαίθρια και άλλοτε στεγασμένη- μόνη της ή σε κτίσμα με νερόμυλο ή 

και μαντάνι πιο σπάνια- και χρησίμευε για την επεξεργασία μάλλινων υφαντών 

κατά το στάδιο της κατασκευής τους, για να αφρατέψουν, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο ερευνητής, και να δέσουν μεταξύ τους τα μάλλινα νήματα ή ακόμη για το 

ετήσιο πλύσιμό τους. Παράλληλα με το γεωργικό, δασικό και τον κτηνοτροφικό 

χαρακτήρα της οικονομίας της περιοχής, αναπτύχθηκαν δραστηριότητες οικοτεχνίας 

και βιοτεχνίες, όπως τα ασβεστοκάμινα, τα σιδηρουργεία, τα ξυλουργεία, τα ραφεία. 

        Αποκαθιστώντας το χαμένο κύρος αυτών των διάσπαρτων υδροκίνητων 

εργαστηρίων και μέσα από τις ανασυνθέσεις της ζωής του μυλωνά, του πριονιά και 

του ντριστιλιέρη - μανταντζή, γίνεται κατανοητό γιατί τα εργαστήρια αυτά της 

προβιομηχανικής εποχής αποτελούν μνημεία του πολιτισμού και της τεχνολογίας, 

άξια να ερευνηθούν και να διασωθούν.  
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ΝΕΡΟΤΡΙΒΕΣ 

 

        Η νεροτριβή η ντριστέλα είναι ένας ξύλινος κάδος σε σχήμα κώνου 

συναρμολογημένος από πλανισμένες και σφηνωμένες μεταξύ τους σανίδες που είναι 

περιφερειακά δεμένες με σιδερένια τσέρκια. Επειδή η κατασκευή της μοιάζει με την 

τεχνική της βαρελοποιίας γι αυτό συνήθως οι νεροτριβές κατασκευάζονται από 

βαρελάδες και όχι από ξυλουργούς. Για να μην δημιουργηθεί κίνδυνος ανοίγματος των 

τοιχωμάτων του κάδου από την μεγάλη πίεση του νερού τοποθετούσαν το μεγαλύτερο 

μέρος του χωμένο βαθιά μέσα στο έδαφος. Το επάνω πλατύ άνοιγμα του κάδου έχει 

συνήθως διάμετρο περίπου 2 μ. και το κάτω στενό γύρω στα 0,40 εκ. Το βάθος του 

κάδου συνήθως ξεπερνά τα 2,20 μ. και έχει χωρητικότητα για 5 κ.μ. νερού και 75 

κιλ. υφαντών.  

       Η πτώση του νερού από το νεροβάγενο μέσα στον κάδο προκαλεί την δημιουργία 

στροβίλων που συμπαρασύρουν τα ρούχα και η δημιουργούμενη τριβή των ρούχων με 

το νερό δίνει μία άλλη όψη στα υφαντά και τα χοντρά ρούχα γιατί χνουδιάζουν και 

γίνονται αφράτα και μαλακά. Παλαιότερα που όλες οι νοικοκυρές στα χωριά ύφαιναν 

στον αργαλειό οι νεροτριβές συνδέονταν στενά με την καθημερινή ζωή και 

χρησιμοποιούνταν για να πλένουν τα μάλλινα σκεπάσματα τα στρωσίδια τις κουβέρτες 

τα ρούχα του αργαλειού, και να δίνουν ωραία εμφάνιση στα προικιά της νύφης.  

        Οι νεροτριβές είναι εγκαταστημένες υπαίθρια και λειτουργούν χωρίς κανένα 

μηχανισμό για την ρύθμιση τους, τις συναντάμε μεμονωμένες η συστεγασμένες με 

νερόμυλους, νεροπρίονα, μαντάνια, και νεροπρίονα. Ο σωστός υπολογισμός του χρόνου 

παραμονής του κάθε υφαντού εντός του κάδου της νεροτριβής εξαρτάται από την 

τεχνική εμπειρία του νεροτριβιάρη (ντριστιλιέρη). Εάν τα ρούχα μείνουν λίγο χρόνο 

στον κάδο πιθανόν τα αποτελέσματα να μην είναι ικανοποιητικά η εάν μείνουν 

περισσότερο χρόνο υπάρχει περίπτωση να καταστραφούν. Γι αυτό τον λόγο οι 

νεροτριβιάρηδες βάζουν στον κάδο ρούχα ίδιας κατασκευής και ανθεκτικότητας. Την 

σημερινή εποχή οι νεροτριβές όπου κατασκευάζονται γίνονται από μπετόν και ο 

σωλήνας που οδηγεί το νερό στη νεροτριβή είναι πλαστικός . Τις περισσότερες φορές 

χρησιμοποιείται για καθαρισμό των ρούχων σαν ένα μεγάλο πλυντήριο.  
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ΜΑΝΤΑΝΙΑ 

 

         Πολλές φορές δίπλα σε μύλους και κάποιες φορές και μόνα τους ακούγονταν 

από πολύ μακριά με τον ξερό και δυνατό κρότο που έκαναν μέρα νύχτα. 

Τοποθετημένα σε χώρους με κλίση για να δημιουργηθεί υδρόπτωση, ήταν τα 

μαντάνια. Δυο ή τέσσερα γερά ξύλα (κοπανάρια) για να αντέχουν στην υγρασία και τα 

χτυπήματα, χτυπούσαν σαν σφυριά τα υφάσματα και τους έδιναν πυκνότητα. Το 

μαντάνι ή μπαντάνι, είναι ένα μηχάνημα από ξύλο, διαστάσεων 4Χ3Χ3 μ. περίπου, 

ειδικό για την επεξεργασία ενός είδους μάλλινου υφαντού, του δίμιτου. Το ύφασμα 

αυτό είναι κατάλληλο για ενδύματα κυρίως ορεινών χωριών. Η επεξεργασία 

συνίσταται στο φούσκωμα και «πήξιμο» των νημάτων του υφαντού, που προκαλείται 

από τα αλλεπάλληλα κτυπήματα του υφαντού από ξύλινα σφυριά, τα «κοπανάρια».  

         Πρόκειται για μια κατασκευή, η οποία κινείται με υδατόπτωση και επιτρέπει 

μέσω εκκεντροφόρου άξονα τη μετατροπή της περιστροφικής κίνησης της 

κατακόρυφης φτερωτής, ρωμαϊκού τύπου, σε παλινδρομικές κινήσεις των σφυριών. 

Το σημείο και η γωνία πρόσπτωσης του νερού εξαρτώνται από την ποσότητά του. Τα 

σφυριά, δύο ή τέσσερα, χτυπούν το υφαντό το οποίο συγχρόνως βρέχεται από το νερό, 

που πέφτει λίγο λίγο επάνω του. Με την κρούση παράγεται ήχος, που είναι 

χαρακτηριστικός στις περιοχές των μαντανιών, και συγχρόνως προκαλείται ελαφρά 

κίνηση του υφαντού. Από 12 έως 24 ώρες κράταγε το χτύπημα του κάθε ρούχου για 

να έχει το αποτέλεσμα που ήθελαν. Οι μικρές αυτές κινήσεις και η τριβή των 

νημάτων μαζί με τη χαμηλή θερμότητα που αναπτύσσεται έχει σαν συνέπεια το 

υφαντό να γίνεται πιο κρουστό, πιο γερό, σφιχτοδεμένο στην υφή και συγχρόνως 

απαλό στην αφή και αδιάβροχο, κατάλληλο για τις πατατούκες και τις κάπες των 

τσοπάνηδων. Επίσης για τα βαριά κλινοσκεπάσματα όπως ήταν οι τσέργες και οι 

βελέντζες.  

          Μετά την κατασκευή του μαντανιού κτιζόταν το οικοδόμημα που το στέγαζε, 

άλλοτε μόνο του και άλλοτε με τις νεροτριβές, ή και το νερόμυλο του ίδιου ιδιοκτήτη.  
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ΝΕΡΟΠΡΙΟΝΑ 

 

        Το νεροπρίονο είναι ένα ξύλινο μηχάνημα, ειδικό για πριόνισμα των ξύλων – 

κορμών μετά το κόψιμο των δέντρων. Η κατασκευή αυτή προϋποθέτει κατάλληλη 

υδατόπτωση για την κίνησή της και δασική έκταση για την υλοτόμηση. Η 

περιστροφική κίνηση της κατακόρυφης φτερωτής και του οριζόντιου άξονα, μέσω ενός 

μεταλλικού στροφάλου μετατρέπεται σε παλινδρομική κατακόρυφη κίνηση του 

πριονιού. Σε ένα λεπτό της ώρας έκοβε ένα κορμό 2 –3 μέτρων. Ενώ ήταν σταθερή 

και μεγάλη σε μέγεθος εγκατάσταση δεν είχε μεγάλη διάρκεια η λειτουργία της, γιατί 

εξαρτιόταν από την διάρκεια της υλοτόμησης της γύρω περιοχής. Άλλωστε η 

μεταφορά των κορμών ήταν πολύ δύσκολη από μακριά μέσα στα δάση και έτσι έκαναν 

ξυλόδρομους για να τα κατεβάσουν ή τα έσπρωχναν με τσεκούρια. Αυτός ήταν ο λόγος 

που έγιναν πολλές εγκαταστάσεις νεροπρίονων σε πολλά μέρη συγχρόνως, αλλά και 

διαδοχικά. Έτσι οι προηγούμενες εγκαταστάσεις εγκαταλείπονταν και αχρηστεύονταν. 

Στην περίοδο 1950 – 1965 λειτούργησαν τα τελευταία. 

         Τεχνολογικά αυτός ο µηχανισµός µπορεί να θεωρηθεί ως το πιο πολύπλοκο 

εργαλείο που κατασκευάστηκε ποτέ από τους κατοίκους της Πίνδου, πριν η οροσειρά 

εισέλθει στο σύγχρονο βιοµηχανικό κόσµο. Επρόκειτο για µία πραγµατική µηχανή µε 

την τεχνική της αλλά και την οικονοµική της έννοια, αφού επιτύγχανε µεγαλύτερη 

και ποιοτικότερη παραγωγή µε µικρότερη δαπάνη σε χρόνο και κόπο.  

        Γνωστό στην Ευρώπη από τον 14o αιώνα εισήλθε στα Βαλκάνια στα τέλη του 

16oυ αιώνα. Τον 19ο αιώνα εκτεταμένη χρήση του γινόταν στις ορεινές περιοχές της 

Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας.  
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ΚΡΗΝΕΣ – ΒΡΥΣΕΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ 

       Το νερό, πολύτιμη πηγή ζωής, αποτελούσε και αποτελεί πρωταρχικό αγαθό για 

την ανάπτυξη τόσο του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και του ίδιου του ανθρώπου. 

Προκειμένου ο άνθρωπος να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί ευκολότερα το νερό 

δημιουργούσε κατασκευές, όπως οι βρύσες και τα πηγάδια που είχαν ως κύριο σκοπό 

τη λήψη, τη συγκέντρωση και τη φύλαξη του υπερπολύτιμου νερού.  

     Σπουδαία έργα λαϊκών μαστόρων, οι παραδοσιακές κρήνες (βρύσες), αποτελούν 

σημαντικά δείγματα της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Κρυόβρυση, σωληνάρι, 

κρήνη, βρυσούλα, κρυοπηγή, βρύση, είναι μερικές από τις ονομασίες που έδινε ο λαός 

στα κτίσματα αυτά με την τόση ομορφιά, χρησιμότητα και μεγαλοπρέπεια. Σήμερα, 

ελάχιστες, δυστυχώς, έχουν διασωθεί από το καταστροφικό έργο που άρχισε, όταν ο 

πολιτισμός έφερε το νερό μέσα στα σπίτια μας. Κι αυτές, βουβές, χορταριασμένες. 

 ΚΡΗΝΕΣ – ΒΡΥΣΕΣ 

 

    Τις βρύσες τις συναντάμε σε μεγάλο αριθμό τόσο στους οικισμούς όσο και στις 

αγροτικές περιοχές. Είναι απαραίτητο στοιχείο στις πλατείες, στα προαύλια των 

εκκλησιών, στο δίκτυο των μονοπατιών αλλά και σε όλο το λιθόστρωτο δίκτυο των 

οικισμών. 

      Οι πρόγονοί μας έδιναν ιδιαίτερη σημασία στις βρύσες και τα κτίσματά τους και 

αυτό φαίνεται από το πλήθος των λαϊκών τραγουδιών, θρύλων και γεγονότων που 

είχαν σχέση με αυτές. 

      Από τα βασικά τους χαρακτηριστικά τις κατατάσσουμε σε δύο διαφορετικούς 

τύπους:  
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 τις απλές. Οι απλές είναι ακουμπισμένες σε κάποιον τοίχο και έχουν μονή ή 

διπλή "χούφτα" από την οποία τρέχει το νερό. Δεξιά και αριστερά των εσοχών 

υπάρχουν άλλες μικρότερες που χρησιμεύουν για την τοποθέτηση 

μικροαντικειμένων. Στο δάπεδο υπάρχει πάντα η "γούβα", η οποία είναι 

λαξευτή σε πέτρα ή κτιστή και χρησιμεύει για το πότισμα των ζώων.  

 τις σκεπαστές. Οι σκεπαστές έχουν κάτοψη τετράγωνη, η μία πλευρά τους 

είναι κτιστή στην οποία υπάρχουν και οι 'χούφτες" του νερού, ενώ απέναντί 

της υπάρχουν πέτρινες κολώνες ή ξύλινοι στύλοι που στηρίζουν την στέγη η 

οποία είναι πάντα καλυμμένη με σχιστολιθικές σκεπόπλακες.  

 τις θολοσκεπείς. Άλλο ένα αλλά σπανιότερο είδος είναι οι θολοσκεπείς κρήνες. 

Τέτοιες συναντάμε στο Προμύρι. Περιμετρικά υπάρχουν κτιστά πεζούλια τα 

οποία συμπληρώνουν την κατασκευή και χρησιμεύουν για την ξεκούραση των 

προσερχόμενων. Οι πιο σύνθετες έχουν μορφή ναϊσκου. Στηρίζονται σε κίονες 

κορινθιακού ρυθμού με ψηλές βάσεις, με παραστάδες και αέτωμα με διάφορες 

παραστάσεις.  

      Ο λαϊκός μάστορας που τις κατασκεύασε, τις στόλισε μ' ένα πλήθος από 

λιθανάγλυφες παραστάσεις με θέματα εμπνευσμένα από το φυτικό και ζωϊκό 

βασίλειο, από τους μύθους και την ιστορία, ενώ δεν απουσιάζει ποτέ και η 

θρησκευτική μας παράδοση με διάφορα χριστιανικά σύμβολα όπως ο σταυρός, στοιχεία 

που όλα μαζί συνέθεταν μοναδικά έργα λαϊκής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής στο 

είδος τους (γλάστρες, λουλούδια, ζώα, δικέφαλοι αετοί, ανθρωπόμορφες μάσκες κλπ.). 

 

         Στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι πηγές θεωρούνταν ιερές, οι κρήνες αρχικά ήταν 

ένα απλοϊκά σκαμμένο κοίλωμα σε πέτρα που βρίσκονταν κοντά στην πηγή. 

Αργότερα, απέκτησαν θρησκευτικό χαρακτήρα και μετατράπηκαν σε πλούσια 

διακοσμημένα κτίρια. Οι πιο γνωστές κρήνες ήταν η Εννεάκρουνος και η Κλεψύδρα 

στην Αθήνα, η Κασταλία στους Δελφούς, η κρήνη της Θεαγένους στα Μέγαρα, της 

Ιαλυσού στη Ρόδο, καθώς και οι κρήνες Γλαύκη και Πειρήνη στην Κόρινθο. Δημόσιες 

κρήνες υπήρχαν και στην αρχαία Ρώμη και ο πιο διαδεδομένος τύπος τους ήταν μια 
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λίθινη δεξαμενή ορθογωνίου σχήματος με μικρό βάθρο που στο πάνω μέρος της έφερε 

μια σκαλιστή κεφαλή ανθρώπου ή ζώου, συνήθως λιονταριού απ' όπου έρεε και το 

νερό.  Οι Ρωμαίοι μάλιστα είχαν αναπτύξει και τα νυμφαία, ένα τύπο διακοσμητικής 

κρήνης, όπου το νερό ανάβλυζε από κάποιο γλυπτό.   

        Στο Βυζάντιο ο συνηθέστερος τύπος κρήνης ήταν η "φιάλη" που βρίσκονταν 

στην αυλή των μοναστηριών. Το έντονο θρησκευτικό στοιχείο και συγκεκριμένα η 

Ορθόδοξη παράδοση, υπήρξε η πηγή έμπνευσης για το διάκοσμό τους. 

        Και οι Τούρκοι ένιωσαν έντονα την ανάγκη για εξεύρεση νερού τόσο για να 

ξεδιψάσουν τους κατοίκους των πόλεων και των συνοικιών, όσο και για να καλύψουν 

τις θρησκευτικές τους απαιτήσεις. Αρκετές φιλανθρωπικές κρήνες (σεμπίλ) 

κατασκευάστηκαν την περίοδο αυτή σε πλατείες καθώς και άλλες απλούστερες σε 

διάφορους δρόμους κεντρικούς και μη. Αρκετές απ' αυτές σώζονται μέχρι και σήμερα 

σε αρκετά καλή κατάσταση κοσμώντας διάφορα σημεία των πόλεων. 

         Οι κρήνες εκτός από τον πρακτικό και λειτουργικό τους ρόλο για τη φύλαξη 

του νερού, εξήραν τη φαντασία των Ελλήνων και καλλιέργησαν αμέτρητες δοξασίες 

που σχετίζονται με το υδάτινο στοιχείο. Απέκτησαν υπερφυσικές ιδιότητες, ενώ 

θεωρήθηκε ότι κατοικούνται άλλοτε από όμορφες νεράιδες και άλλοτε από 

τερατόμορφα πλάσματα, έτοιμα να τιμωρήσουν όσους προσπαθούν να πιουν από την 

πηγή που προστατεύουν. Σύμφωνα με την Ελληνική παράδοση λοιπόν, ο διάκοσμος 

τους με γοργόνες ή το σύμβολο του Σταυρού έχει ως σκοπό την απομάκρυνση των 

κακών πνευμάτων. 

       Tις βρύσες  τις είχαμε γνωρίσει και αγαπήσει με τη συγκεκριμένη μορφή που 

τους είχαν δώσει οι παλιοί μαστόροι  που τις έφτιασαν. Tριγύρω από τα σουληνάρια 

τους με τα πολλά ή λιγοστά νερά τους, μαζευότανε κάποτε οι κάτοικοι, γενιές 

ολόκληρες και μέχρι τις μέρες μας ακόμα, για να πιάσουν νερό, να ποτίσουν τα 

οικόσιτα ζωντανά τους, να πλύνουν οι νοικοκυρές το ρουχισμό του σπιτικού τους (να 

βάλουν μπουγάδα), ακόμα για να γειτονέψουν και να κουτσομπολέψουν. 

         H λαϊκή μούσα έδωσε στις βρύσες πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή του χωριού. 

Θέλησε να τις κάμει σημείο αναφοράς για όμορφες γραφικές συνήθειες, τόπο για 

ειδύλλια και για νεανικά σκιρτήματα και χτυποκάρδια, φυτώριο θρύλων και 

παραδόσεων. Tις φεγγαρόλουστες και ανοιξιάτικες νύχτες, το θρόισμα του νερού που 

έβγαινε αστέρευτο από τα σουληνάρια τους, ζευγάρωνε με χίλιους-δύο άλλους ήχους 

που κατέβαιναν από τα γύρω βουνά: το κλάμα του γκιώνη, το κελάηδημα των 

αηδονιών, τον ήχο της φλογέρας του τσοπάνη, το αρβάλεμα των κουδουνιών του 

κοπαδιού. Kαι όλα μαζί αυτά, αγκαλιασμένα σε ένα αρμονικό ορχηστικό σύνολο, 

γεννούσαν μελωδίες μαγεμένες και απόκοσμες, που στον ήχο τους χόρευαν, με 

μαέστρο την ανθρώπινη φαντασία, αέρινα μπαλέτα από νεράϊδες και ξωτικά...  
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        Όλα αυτά όμως με τον καιρό χάθηκαν και η ομορφιά τους ξεθώριασε. Oι βρύσες 

μετακόμισαν μέσα στα σπίτια των ανθρώπων του χωριού, οι μπουγάδες χώθηκαν 

μέσα στα πλυντήρια, ζώα πια δεν υπάρχουν στα κατώγια και στις αυλές για να 

ξεδιψάνε εκεί. Tα ειδύλλια έχασαν το ρομαντικό και αυθεντικό τόπο τους για να 

φουντώνουν και βρήκαν άλλες γωνιές και άλλους τρόπους, πεζούς και άχαρους, για να 

ευδοκιμήσουν. Kαι τι θα απογίνει τώρα η δυστυχισμένη Mαλάμω που θα γεράσει ίσως 

ανέραστη μια και δεν θα ξαναβγεί στο δρόμο για τη βρύση, όπου μάταια την καρτερεί 

ο καλός της. 

         Όσο για τις νεράιδες και τα ξωτικά μετακόμισαν παραμορφωμένα και άχαρα 

βαφτισμένα με ακατανόητα παρατσούκλια στις πολύχρωμες σελίδες των μοντέρνων 

παιδικών βιβλίων. Kαι απόμεινε μόνο η ανθρώπινη φαντασία, ξέφτια κι αυτή, 

κουρνιασμένη σε μερικά γέρικα κεφάλια με άσπρα μαλλιά, να προσπαθεί και να 

επιμένει μάταια ―μέχρι πότε άραγε;― να τα κρατήσει όλα αυτά όμορφα, ζωντανά 

και αξέχαστα. 

         Έτσι οι βρύσες του χωριού σιγά-σιγά εγκαταλείφτηκαν πια και άρχισαν να 

ερημώνουν. Πολλές έχασαν και το νερό που έτρεχε στα σουληνάρια τους, λες και 

μαράζωσαν και στέρεψαν από την εγκατάλειψη. Kαι οι πιο πολλές ρημάχτηκαν από 

το χρόνο και την αδιαφορία των ανθρώπων, οι οποίοι, αχάριστοι όπως είναι και 

αγνώμονες, ξέχασαν μέσα στις σημερινές τους ανέσεις ότι κάποτε τους χρωστούσαν, 

χωρίς υπερβολή, τη ζωή τους. Oι παλιές βρύσες δεν μπορούσε να είχαν διαφορετική 

τύχη. Εισέπραξαν κι αυτές την αδιαφορία και την εγκατάλειψη, πολλές θάφτηκαν 

κάτω από άχαρα τσιμεντένια κατασκευάσματα και όσες είχαν την τύχη να είναι 

κάπως απόμερες και ξεχασμένες, γκρεμίστηκαν με τα χρόνια και έχασαν δόξα και 

ομορφιά. 

     Με τον ερχομό των γεωτρήσεων και την εμφάνιση του τρεχούμενο νερού στα 

σπίτια το 70, σταμάτησε η ζωή γύρω από τις βρύσες και το νερό έπαψε να τρέχει για 

πολλά χρόνια. Κάπου κάπου όμως κάποια από τις βρύσες αρχίζει  να βγάζει πάλι 

νερό- ένδειξη ότι αυτά τα μνημεία είναι ακόμα ζωντανά και αξίζουν την φροντίδα 

και την προστασία μας. 

     Οι κρήνες λοιπόν φαίνεται ότι έπαιζαν και εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Πιο γραφικές, παραδοσιακές και προσιτές από τα 

σύγχρονα μέσα ύδρευσης, αναβιώνουν μύθους αλλά και μετουσιώνουν ελπίδες στους 

ανθρώπους, που διαρκώς αναζητούν την ποιότητα ζωής τους μέσα από το υγρό 

στοιχείο. 
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ΠΗΓΑΔΙΑ 

 

      Σκορπισμένα σε διάφορα σημεία , περιβόλια, χωράφια, βοσκοτόπια, βρίσκονται τα 

πηγάδια, τα περισσότερα σε μακρινές αποστάσεις από τα χωριά. Σήμερα βέβαια πολλές 

πηγές ύδρευσης έχουν στερέψει λόγω των γεωτρήσεων που κατέβασαν τον υδροφόρο 

ορίζοντα και έτσι τα πηγάδια κρατάνε νερό κυρίως το χειμώνα. Αρκετά μεγάλος είναι 

όμως ο αριθμός πηγαδιών  που εφοδιάζουν ακόμα βοσκούς και αγρότες με νερό όλο το 

χρόνο για τα κοπάδια αιγοπροβάτων, για τα χωράφια και τα περιβόλια τους. Οι βοσκοί 

συνεχίζουν να αντλούν το νερό με το παραδοσιακό τρόπο, ενώ οι αγρότες 

χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητες αντλίες για το πότισμα των χωραφιών τους. 

         Τα περισσότερα πηγάδια είναι χτισμένα με λιθοδομή, που βγαίνει στην 

επιφάνεια του εδάφους. Σε πηγάδια από τα οποία οι κάτοικοι παλαιά αντλούσαν 

πόσιμο νερό, η λιθοδομή ήταν ασβεστόχτιστη μισό και πλέον μέτρο πάνω από την 

επιφάνεια του εδάφους και σε μια ακτίνα 1,5-2,0 μέτρων γύρω από το χείλος, για 

την προστασία του νερού από την διάβρωση των όμβριων υδάτων. Τα πηγάδια αυτά 

ήταν κυρίως κοινόχρηστα. Εντοιχισμένες ή δίπλα στα πηγάδια αυτά βρίσκονται και 

μεγάλες σκαλιστές πέτρινες γούρνες, που χρησίμευαν για το πότισμα των μεγάλων 

ζώων, αλόγων, μουλαριών κλπ. Οι περισσότερες από τις γούρνες που αντικρίζουμε 

σήμερα ανάγονται τουλάχιστον στις αρχές του 19ου αιώνα. 

         Η άντληση του νερού γινόταν με τρεις τρόπους. Ο κλασσικός τρόπος είναι με τα 

χέρια με τη βοήθεια ενός κουβά δεμένο σε σχοινί, το οποίο κατέβαζαν στο πηγάδι και 

ανέβαζαν με μυϊκή δύναμη χωρίς τη βοήθεια κάποιου μηχανισμού. Για τα μεγαλύτερα 

βάθη χρησιμοποιούσαν μαγγάνι που αρχικά ήταν ξύλινο και αργότερα σιδερένιο. Άλλη 

μηχανή άντλησης που έκανε την εμφάνιση της τον περασμένο αιώνα  ήταν ο 

"γερανός", μια μηχανή άντλησης που χρησιμοποιήθηκε και από τους αρχαίους έλληνες 

και υπήρξε η δημοφιλέστερη μηχανή άντλησης νερού παγκοσμίως. Αποτελούνταν από 

ένα μοχλό με ένα αντίβαρο σαν μπαλάντσα και με ανθρώπινη παρέμβαση βοηθούσε 

στο πότισμα με πολύ κόπο. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε κυρίως για το 

πότισμα των χωραφιών.  
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        Τα πηγάδια  μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960, χρησιμοποιούνταν για την 

ύδρευση των ποτιστικών.  Οι συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν τότε κατά την 

κατασκευή τους προκαλούν θαυμασμό γι' αυτούς τους εργάτες που εργάζονταν κάτω 

από αντίξοες συνθήκες αφού δεν υπήρχαν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας και 

προστασίας. Η εξόρυξη του πηγαδιού ήθελε τέχνη ξεχωριστή για καλή υποστύλωση 

των τοιχωμάτων του κατακόρυφου κυλίνδρου - που όλο και βάθαινε στο χώμα - τη 

μεταφορά των μπαζών, το κυκλικό χτίσιμο με την κουβαλητή, πελεκημένη, πέτρα 

πάνω σε στέρεο υπέδαφος, την απομάκρυνση του λασπόνερου, τη διαρκή και 

προσεκτική επιτήρηση της κατασκευής για να προλάβουν το ατύχημα από ξαφνική 

κατάρρευση των τοιχωμάτων, το ανέβασμα της σκαλωσιάς, ως την κορυφή. Μέχρι να 

βγάλουν το γάργαρο νερό από ένα βάθος δεκάδων μέτρων, η αγωνία της προσμονής 

έφτανε στο κατακόρυφο και δίκιο είχαν να χαίρονται μάστοροι και μαθητάδες και 

νοικοκυραίοι, που οπωσδήποτε φρόντιζαν να «στοιχειώσουν» το πηγάδι τους στο 

θεμελίωμα, για να μένει στην αιωνιότητα και να ξεδιψάει δροσίζοντας ανθρώπους και 

ζωντανά, λουλούδια και λαχανικά.  

 

         Με το πέρασμα του καιρού, το πηγάδι γινόταν κέντρο κοινωνικής ζωής. 

Δίνοντας το δροσερό και πολύτιμο αγαθό του, μάθαινε τα μυστικά του σπιτιού, της 

γειτονιάς και της παραπέρα ρούγας. Άκουγε ιστορίες και παραμύθια. Στο νερό του 

καθρεφτίζονταν τα μελλούμενα, που αποκαλύπτονταν σε ώρα κατάλληλη, την 

πρωτομαγιά. Βούταγε για δροσόλουτρο το φεγγάρι. Σε αυτό μπαινόβγαιναν δράκοι κι 

αερικά. Ο «ίσκιος» του σπιτιού εκεί έβρισκε καταφύγιο. Κάθε πηγάδι του τόπου μας 

έχει να διηγηθεί τις δικές του ιστορίες, όπως υπάρχουν και χωριά, που σε κάθε σπίτι 

αντιστοιχεί σχεδόν κι ένα πηγάδι ή πηγαία βρύση. Τα πηγάδια είχαν και τα «κοινά» 

μυστικά τους. Έπρεπε να σκεπάζονται. Να αντλείται το νερό συνεχώς με καθαρά 

αντικείμενα, να καθαρίζεται από καιρό σε καιρό, όταν το νερό λιγόστευε κι επέτρεπε. 

Κι ακόμα, ότι το δροσερότερο, χιονάτο, χωνευτικό, με ευχάριστη οσμή και γεύση νερό 

έχουν τα πηγάδια σε έδαφος πολύσπαστου, στερεοποιημένου αργίλου, σε έδαφος 

«φυσαλίδας», όταν φυσικά βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία. Τώρα η κλεψύδρα που 

καθόριζε το χρόνο τους άδειασε, η εποχή τους πέρασε, ο κουβάς τους δεν πρόκειται 

πια να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά τους....  
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ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

  

     Έχετε αναρωτηθεί  γιατί τα ποτάμια είναι το με διαφορά συχνότερα εμφανιζόμενο 

σε μύθους, θρύλους, παραδόσεις, ποιήματα, τραγούδια και ιστορίες υδάτινο σώμα; Γιατί 

κανένας συνθέτης δεν εμπνεύστηκε, ας πούμε, από καμία λίμνη ή γιατί τα ξωτικά 

και οι νεράιδες δε θα μπορούσαν να κατοικούν στη θάλασσα; 

      Ίσως να φταίει το δέος που προκαλεί η θέα του νερού που κυλά, που ταξιδεύει, 

που φεύγει. Σε αντίθεση με τη θάλασσα, που όταν την κοιτάζουμε απέξω μοιάζει να 

έρχεται προς το μέρος μας, το ποτάμι απ’ όποια πλευρά κι αν το δεις απομακρύνεται, 

και μάλιστα χωρίς να παλινδρομεί, όπως το κύμα στην άκρη της ακτής. Το νερό που 

περνά δε θα ξαναγυρίσει, και ίσως εκεί να κρύβεται λίγη από τη μαγεία του και λίγη 

από την ανάγκη του ανθρώπου να το δαμάσει.  

      Ίσως, πάλι, να είναι και αυτή ακριβώς η δυσκολία της «κατάκτησης» που δίνει 

ανά τους αιώνες τροφή για τη δημιουργία μύθων και παραμυθιών στους 

παραποτάμιους λαούς. Ίσως το γεγονός ότι το μοναδικό επίγειο ανεξερεύνητο κομμάτι 

του πλανήτη βρίσκεται αυτή τη στιγμή γύρω από τον Αμαζόνιο να ήταν που οδήγησε 

στη δημιουργία θρύλων που μιλούν για πνεύματα και στοιχειά που κατοικούν στα 

ποτάμια. Ή, ίσως, απλούστερα, να είναι η υπόσχεση του υδάτινου δρόμου –ένα μεγάλο 

ποτάμι, όπως ο Δούναβης, ενώνει τις χώρες από τις οποίες περνάει, ενώ ένας 

μεγάλος ωκεανός τις χωρίζει.  

        Το υδάτινο στοιχείο υπήρξε ανέκαθεν  καθοριστικός παράγοντας επικοινωνίας, 

ενότητας, πνευματικών και διαπολιτισμικών ανταλλαγών. Όπως επίσης ζωτικού 

παράγοντα για την ανθρώπινη ζωή. Οι υδάτινες διαδρομές ήταν πάντα ενοποιητικές 

για τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός από τα προϊστορικά χρόνια αναπτυσσόταν γύρω από 

το νερό. Στις όχθες των ποταμών και των λιμνών. Στις ακτές των θαλασσών. Οι 

υδάτινοι δρόμοι προσφέρονταν για επικοινωνία, ανταλλαγή προϊόντων και ιδεών, για 

γνώση, φιλία και συμφιλίωση.  
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        Στην Ελλάδα τα ποτάμια σε σχέση με τα ευρωπαϊκά είναι μικρά (αλλά πάρα 

πολλά) και ορεινά και επιπλέον διακρίνονται για την χειμαρρώδη και διαβρωτική 

συμπεριφορά τους. Οι ελληνικοί ποταμοί έχουν σημασία μόνο κατά τόπους και δεν 

μπορεί να υποστηριχθεί ότι έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των 

ανθρώπων. Οι ελληνικοί ποταμοί είναι μικροί σε μήκος και δεν μεταφέρουν σταθερή 

ποσότητα νερών. Επίσης το μεγαλύτερο τμήμα της πορείας τους πραγματοποιείται 

ανάμεσα σε ορεινούς όγκους , σε περιβάλλοντα δηλαδή που δεν ευνοούν την 

εγκατάσταση του ανθρώπου. Εξαιρέσεις αποτελούν ο Πηνειός και ο Αξιός. Το συνολικό 

μήκος των ελληνικών ποταμών είναι 2.300 χλμ. και κανένας απ΄ αυτούς δεν είναι 

πλωτός .  

       Αντίθετα, με τη ροή τους δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τις συγκοινωνίες και 

τις μεταφορές, γιατί ανοίγουν βαθιά φαράγγια ανάμεσα στα βουνά, με αποτέλεσμα το 

κόστος των δρόμων να επιβαρύνεται από εκτεταμένα έργα γεφυροποιίας, ενώ τα 

υλικά που μεταφέρονται στα νερά τους προκαλούν έντονη διάβρωση, με αποτέλεσμα 

τη συνεχή αλλαγή της μορφολογίας της χώρας. 

       Η ανάγκη του ανθρώπου να περνά στην αντίπερα όχθη του ποταμού 

μεταφέροντας με ασφάλεια τα προϊόντα ή τα ζώα του, είχε γεννηθεί ήδη από πολύ 

παλιά. Οι πρώτες γέφυρες κατασκευασμένες το 4.000 π.Χ. από τον νεολιθικό 

άνθρωπο ήταν επεξεργασμένοι λίθοι που γεφύρωναν μικρά χωρίσματα γης. Με το 

πέρασμα όμως του χρόνου και την ανακάλυψη υλικών όπως η πέτρα, το ξύλο και 

κυρίως το τσιμέντο, επετεύχθη η γεφύρωση ακόμα μεγαλύτερων αποστάσεων. Έτσι 

διαμορφώθηκαν και οι τρεις τύποι γεφυρών, οι κρεμαστές, οι τοξότες και οι γέφυρες 

με δοκούς. 

 

 

 

 

 

 

      Σε αντίθεση με τη Ρωμαϊκή εποχή, όπου κατασκευάστηκε μεγάλος αριθμός 

γεφυρών, στην αρχαία Ελλάδα η περιοδική ροή των περισσοτέρων Ελληνικών 

ποταμών δεν καθιστούσε αναγκαία τη δημιουργία τους. Το Μεσαίωνα στην Ευρώπη 

κατασκευάστηκαν γέφυρες που είχαν σχήμα οξυκόρυφου τόξου, ενώ κατά τον 17ο-

18ο αι. δημιουργήθηκαν τα πρώτα πέτρινα οικοδομήματα. Τον 19ο αι. η ανάπτυξη 

της μεταλλουργίας είχε ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί ο σίδηρος ως πρωταρχικό 

δομικό υλικό, ενώ κατά τον 20ο αι. τα γραφικά πέτρινα γεφύρια αντικαταστάθηκαν 

από μεγάλες σιδερένιες κατασκευές.  
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ΠΕΤΡΙΝΑ ΤΟΞΩΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ 

 

         Καμάρες από πέτρα, τοξωτά αριστουργήματα, περίτεχνα μνημεία της ανάγκης 

επικοινωνίας των ανθρώπων στους αιώνες που πέρασαν. Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια 

εξακολουθούν να μαγνητίζουν το βλέμμα και την ψυχή των ανθρώπων ως σήμερα. 

       Η Ελλάδα, χώρα ορεινή, παρουσιάζει έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο που 

χαρακτηρίζεται από το πλήθος των ποταμών και των ρεμάτων. Η ανάγκη των 

ανθρώπων για επικοινωνία τους οδήγησε στην κατασκευή γεφυριών που υπερπηδούν 

τα υδάτινα εμπόδια. Σαν δομικό υλικό χρησιμοποιήθηκε η πέτρα, υλικό άφθονο στη 

χώρα μας. Η πείρα αιώνων προέκρινε σαν ανθεκτικότερες κατασκευές τα ημικυκλικά 

τόξα, που περήφανα υψώθηκαν σε κάμπους και βουνά. Τα γεφύρια, έργα με 

ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες, στήθηκαν κατά μήκος των μεγάλων εμπορικών 

δρόμων κυρίως.  

       Όλη η Ελλάδα είναι γνωστή για τα πέτρινα γεφύρια της. Στην Ήπειρο όμως 

βρίσκονται τα πιο παλιά και τα πιο ενδιαφέροντα δείγματα. Οι λόγοι της δημιουργίας 

τους είναι καθαρά κυκλοφοριακοί. Η περιοχή διατρέχεται από πολλά ποτάμια, που αν 

και το καλοκαίρι είναι σχεδόν ξερά, το χειμώνα είναι πολύ άγρια και ορμητικά.  

        Παράλληλα με την ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων, που 

ξεπερνούσαν τα όρια του κάθε οικισμού, άρχισαν να χτίζονται γέφυρες, που ένωναν 

τους μαχαλάδες μεταξύ τους και με τους τόπους εργασίας των κατοίκων (γεωργία και 

κυρίως κτηνοτροφία). Αργότερα με τα καραβάνια που πραγματοποιούσαν τη 

διακίνηση του εμπορίου για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, η ανάγκη για την 

ζεύξη των ποταμών έγινε επιτακτική. Στην αρχή έγιναν πρόχειρες, ξύλινες 

κατασκευές και από τα μέσα του 18ου αιώνα, άρχισαν να χτίζονται γεφύρια πέτρινα, 

γερά, με την χρηματοδότηση πλούσιων κατοίκων της περιοχής, προκρίτων και 

μεταναστών, που έδωσαν και το όνομά τους σε αυτά. Όλα τα γεφύρια έγιναν μέχρι τα 

τέλη του 19ου αιώνα, κατά την περίοδο της ακμής του Ζαγορίου.  

http://www.mastorohoria.gr/index1.htm


[55] 
 

      Είναι χτισμένα από τους Κιοπρουλήδες – συντεχνείες μαστόρων ειδικευμένων 

στο χτίσιμο γεφυριών. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το βασικό δομικό υλικό 

είναι η πέτρα, δουλεμένη με μαντέμι σε στρώσεις κανονικές, με συνδετικό κονίαμα, 

το κουρασάν. Πρώτα έστηναν τον ξυλότυπο. Το χτίσιμο άρχιζε ταυτόχρονα και από τις 

δύο πλευρές και προχωρούσε σιγά σιγά προς την κορυφή, διαμορφώνοντας το τόξο με 

τρόπο, που να αντιμετωπίζονται οι πλευρικές ωθήσεις και η πίεση του νερού. 

Επιλογή τοποθεσίας  

Αν δε στοιχειώσετ’ άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει, 

Και μη στοιχειώσετ’ ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, 

Παρά του Πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα. 

      Η μορφολογία του εδάφους έπαιζε τον πιο καθοριστικό   ρόλο. Ο πρωτομάστορας 

αναζητούσε ένα βραχώδες στένωμα του ποταμού με γερούς βράχους στις όχθες για να 

στηρίξει με ασφάλεια τα ακρόβαθρα. Οι πολύπειροι λαϊκοί γεφυροποιοί γνώριζαν ότι 

όσο μικρότερη η καμάρα τόσο πιο στέρεο το γεφύρι και τόσο μικρότερο το κόστος 

κατασκευής. Επομένως, η επιλογή της θέσης του γεφυριού ήταν σπουδαιότερη από τη 

χάραξη του δρόμου ή του μονοπατιού. Έτσι, πολλές φορές ήταν αναπόφευκτο ο δρόμος 

να ακολουθεί την όχθη του ποταμού μέχρι να συναντήσει το γεφύρι. Συνήθως, η θέση 

ήταν από χρόνια προκαθορισμένη, δηλαδή, εκεί που υπήρχε παλιότερα ένα ξύλινο ή 

άλλο πέτρινο γεφύρι που είχε γκρεμιστεί. 

        Τα γεφύρια είναι διάσπαρτα σ’ ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Επειδή τα 

περισσότερα γεφύρια είναι κτισμένα στους ορεινούς όγκους με πλούσια βλάστηση 

τριγύρω τους και με πέτρες παρμένες από τους βράχους, φαίνονται σα φυσική 

προέκταση αυτών των βράχων. Μάλιστα, ορισμένες περιοχές, που ήταν οικονομικά 

ανεπτυγμένες, όπως αυτή των Ζαγοροχωρίων, είχαν το πιο πυκνό οδικό δίκτυο με 

πολλά γεφύρια. Το 18ο και 19ο αιώνα, που το εμπόριο βρισκόταν στη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη του, η παραπάνω περιοχή είχε συνολικά 45 γεφύρια!  

Μορφολογικά χαρακτηριστικά των γεφυριών  

Όταν εσήμαινε το κουδούνι κανείς δεν ανέβαινε στο γιοφύρι, 

κι όσοι είχαν ανέβει ετάχυναν το βήμα να περάσουν. 

     Όλα τα πέτρινα γεφύρια, ανάλογα με τον αριθμό των τόξων τους, ταξινομούνται 

σε δύο κύριες κατηγορίες: τα μονότοξα και τα πολύτοξα. Η μορφολογία των ποταμιών 

ακολουθεί την εξής λογική: στα ορεινά εδάφη με μεγάλη κλίση τα ποτάμια έχουν 

μικρό πλάτος και έτσι είναι πιο ορμητικά, ενώ στα πεδινά εδάφη με ελάχιστη κλίση 

τα ποτάμια φτάνουν στο μέγιστο πλάτος τους και χάνουν την ορμητικότητα τους. 

Έτσι, μπορούμε με ασφάλεια να βγάλουμε το εξής συμπέρασμα: τα μονότοξα γεφύρια 

βρίσκονται στα βουνά και τα πολύτοξα στις πεδιάδες. Επειδή η Ελλάδα είναι 

κατεξοχήν ορεινή χώρα, τα περισσότερα γεφύρια της είναι μονότοξα και βρίσκονται σε 
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ορεινές περιοχές. Κανένα γεφύρι δε είναι ολόιδιο με κάποιο άλλο, γιατί το κάθε ένα 

έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά.  

     Μπορεί να έχει ανακουφιστικά τόξα, μεμονωμένες ή συσσωματωμένες αρκάδες, 

σιδερένιες άρπιζες, ενεπίγραφες μαρμάρινες πλάκες, ακόμα και ένα μικρό καμπανάκι 

που προειδοποιεί για τους κινδύνους  της διέλευσης. Όμως, παρά το επιβλητικό 

μέγεθος των γεφυριών που εμπνέει ένα αίσθημα ασφάλειας, ο κίνδυνος της πτώσης 

του διαβάτη κατά τη διέλευση του γεφυριού παραμένει και οφείλεται: 

• στη σφοδρότητα του ανέμου 

• στο στενό κατάστρωμα του γεφυριού σε συνάρτηση μάλιστα με έλλειψη παραπέτων 

• στο ύψος του πέτρινου τόξου του γεφυριού, που είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη 

κλίση και επομένως την ολισθηρότητα του καλντεριμιού.  

    Το οδόστρωμα που χρησιμοποιούσαν οι διερχόμενοι είναι αρκετά στενό, 

περιοριζόμενο αρκετές φορές μόλις στα δύο μέτρα... Είναι στρωμένο πάντα με 

καλντερίμι, για να διαμορφωθεί, όταν το ανέβασμα παραγίνει απότομο, σε 

πλατύσκαλα με ελαφριά κλίση . Τα γεφύρια που υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο είναι 

απλά και απέριττα, δίχως υπερβολικές διακοσμήσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην 

Ήπειρο, παρά τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό γεφυριών, δεν υπάρχουν πολλά λιθόγλυπτα 

διακοσμητικά στοιχεία. Τα λιγοστά που υπάρχουν αφορούν οικοδομικές επιγραφές με 

χρονολογίες κτίσης ή ανακαίνισης. Επίσης, αναφέρονται ονόματα χορηγών και 

σπανιότατα των μαστόρων. Άλλες παραστάσεις είτε ως αυτόνομα θέματα είτε ως 

πλαίσιο στις επιγραφές σπανίζουν. Οι λιθόγλυπτες επιγραφές εντοιχίζονται στην 

κορυφή του τόξου, πάνω από τον κορυφαίο θολίτη (κλειδί) ή στο κεντρικό τμήμα των 

τύμπανων μεταξύ των τόξων. Στην περίπτωση των γεφυριών της Ηπείρου φαίνεται 

πως ενδιαφέρει μόνο ο υπομνηματικός ρόλος της κτητορικής επιγραφής . 

Παρακείμενα κτίσματα  

... με έξοδα του ληστή Νίκου Ζάμπρου χτίστηκε στο Βόιο το γεφύρι της Χρυσαυγής. 

Ο ίδιος επέβλεπε το κτίσιμο κρυμμένος, λένε, πίσω από κοντινό νερόμυλο.  

      Αρκετά γεφύρια ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα γιατί δε στέκουν μόνα τους στην 

ερημιά της ελληνικής υπαίθρου. Τα γεφύρια αυτά πλαισιώνονται με ένα εικονοστάσι, 

ένα ξωκλήσι, μια κρήνη, ένα νερόμυλο, ένα χάνι και σπανιότερα με μια κούλια. Στα 

χρόνια της Τουρκοκρατίας, η κούλια ήταν ένα φυλάκιο, στο οποίο διέμενε μόνιμη 

φρουρά για να προστατεύει το γεφύρι από δολιοφθορές και να ελέγχει τους 

διερχόμενους.  
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Υλικά κατασκευής  

... μι μέλι του θιμέλιουναν, μι ζάχαρη του κτίζουν, 

κι μι του γάλα του γλυκό να του καλομυστρίσουν...  

      Βασική πρώτη ύλη ήταν ο σχιστόλιθος που αφθονεί στην Ελλάδα, ενώ για 

συνδετική ύλη χρησιμοποιούσαν ένα είδος υδατοστεγούς ασβεστοκονιάματος, το 

«κουρασάνι». Αυτό το έφτιαχναν οι ίδιοι οι μάστορες και αποτελούνταν από ένα 

μίγμα τριμμένου κεραμιδιού, σβησμένου ασβέστη, ελαφρόπετρας, χώματος, νερού και 

ξερών χόρτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, έριχναν μέσα στο μίγμα ασπράδια αυγών και 

μαλλιά ζώων για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα του. 

Επίσης, υλοτομούσαν τοπική ξυλεία, την επεξεργάζονταν μερικώς και κατασκεύαζαν 

τον ξυλότυπο. 

Ονοματοδοσία  

Ξύλινο το ’φκιασε ο Ρούσης και πέτρινο το ’φκιασε ο καλόερος 

κι έτσι ονομάστηκε Καλοερικό.  

      Καθοριστικό στοιχείο για το χτίσιμο ενός γεφυριού αποτελούσε το κόστος. Πρέπει 

να τονιστεί πως τα πέτρινα γεφύρια είχαν πολύ υψηλό κόστος κατασκευής και γι’ 

αυτό τη χρηματοδότηση του έργου την αναλάμβανε είτε ένα ή περισσότερα γειτονικά 

χωριά είτε κάποιοι μεμονωμένοι χορηγοί-χρηματοδότες. Στη δεύτερη περίπτωση ως 

ηθική ανταμοιβή προς το χορηγό αυτόν, το γεφύρι έπαιρνε το όνομα του.  
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     Όμως, αρκετές φορές η ονοματοδοσία γινόταν κατά συνήθεια από τους u954 

κατοίκους των γύρω χωριών με την πάροδο του χρόνου. Όλες οι πιθανές περιπτώσεις 

ονοματοδοσίας μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

1. από το χορηγό (συνήθως άντρες και σπανιότατα γυναίκες) 

2. από το φυσικό περιβάλλον: το ίδιο το ποτάμι, τη χαράδρα, το βουνό, ή την 

τοποθεσία 

3. από το ανθρωπογενές περιβάλλον: χωριό, μοναστήρι ή εκκλησία, χάνι, νερόμυλο, 

βρύση, σπίτι, ή κάποιο τυχαίο συμβάν π.χ. έναν πνιγμό, μια συμπλοκή κ.ά. 

Χορηγοί  

Για να θυμούνται το όνομα του ευεργέτη, έδωκαν στο γιοφύρι 

και δεύτερο όνομα, Καλοερικό ή του Πλακίδα.  

       Ποιοι, όμως, ήταν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούσαν να γίνουν χορηγοί σε ένα 

τόσο ακριβό κατασκευαστικό έργο; Συνήθως ήταν Έλληνες που είχαν πλουτίσει στον 

τόπο τους ή στο εξωτερικό από το εμπόριο, την κτηνοτροφία, κ.ά. Αρκετές φορές ήταν 

ο ιδιοκτήτης του παρακείμενου μύλου και αυτό γινόταν γιατί έτσι ο μυλωνάς 

μεγάλωνε το πελατολόγιο του, αφού ο μύλος του θα γινόταν προσβάσιμος σε κατοίκους 

και από τις δύο όχθες του ποταμού.  

       Επίσης, κάποιες φορές, είτε ένας κλέφτης ή αρματολός, είτε ένα θρησκευτικό 

πρόσωπο, π.χ. καλόγερος ή παπάς, αναλάμβανε εξ ολοκλήρου τα έξοδα της 

κατασκευής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κληρικού-χορηγού υπήρξε ο Βησσαρίων 

(1490-1540), ο οποίος διετέλεσε Μητροπολίτης Λάρισας (μετά το θάνατο του 

ανακηρύχτηκε σε Άγιο) και μέσα σε 15 περίπου χρόνια χρηματοδότησε τρία πολύ 

σημαντικά γεφύρια στο νομό Τρικάλων: το γεφύρι του Κοράκου στον Αχελώο, της 

Πόρτας στον Πορταϊκό και της Σαρακίνας στον Πηνειό. Τέλος, αρκετές φορές ο 

χορηγός ήταν ένας Τούρκος αξιωματούχος, όπως ο Καμπέρ Αγάς στα Ιωάννινα, ο 

Μαχμούτ Πασάς στα Γρεβενά κ.ά. 

 

Οι κατασκευαστές  

Τον πήραν τον Κολιό, τον πήραν οι μαστόροι να μάθει πηλοφόρι.  

     Οι έγγραφες μαρτυρίες για τη καταγωγή των αειμνήστων μαστόρων είναι 

ελάχιστες έτσι καθώς ήταν σεμνοί και στερημένοι πνεύματος επιδείξεως και 

ματαιοδοξίας. Δεν κυνήγησαν την υστεροφημία και δεν διασώθηκε το «εποίει», πλην 

κάποιας χρονολογίας, που συνήθιζαν να σκαλίζουν στα υπέρθυρα των σπιτιών. Έτσι, 

είναι πολύ δύσκολο να μάθουμε πολλές λεπτομέρειες για όλους αυτούς τους (συνήθως) 

ανώνυμους και (σπανίως) επώνυμους μάστορες της πέτρας.  
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        Στην ηπειρωτική κυρίως και λιγότερο στη νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν 

μερικές χιλιάδες πέτρινα τοξωτά γεφύρια από τα οποία μερικά χρησιμοποιούνται 

όπως παλιά, μερικά έχουν εγκαταλειφθεί ή χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο 

(π.χ. διαπλατύνθηκαν για να επιτρέπουν τη διέλευση τροχοφόρων). Δυστυχώς, αρκετά 

απ’ αυτά τα γεφύρια έχουν καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς από φυσικά αίτια, 

όπως σεισμικές δονήσεις, καταρρεύσεις από πλημμύρες, και από ανθρωπογενείς 

παράγοντες, όπως ανατινάξεις στη διάρκεια πολεμικών συρράξεων, καταβυθίσεις σε 

τεχνητές λίμνες. 

       Μπορεί μα μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού εκείνα που 

χρησιμοποιούνται καθημερινά, όμως τίποτα δεν μειώνει την αξία τους και – το πιο 

σημαντικό- κανένα δεν προσβάλλει την αισθητική του χώρου. Σήμερα, νέοι δρόμοι 

φτιάχτηκαν και τη θέση των παλιών πέτρινων γεφυριών πήραν νέες κατασκευές 

από τσιμέντο. Ομοιόμορφες, άχαρες κατασκευές με χρηστική μόνο αξία.  

       Τα παλιά γεφύρια, μακριά από τους σύγχρονους προορισμούς, ερημώνουν και 

καταρρέουν. Δείγματα λαμπρού πολιτισμού που θα έπρεπε να διαφυλαχτούν με κάθε 

θυσία, αφήνονται στην τύχη τους. Άγνωστα τα περισσότερα στο πλατύ κοινό, 

κρυμμένα σε απόκρημνα φαράγγια ή σκεπασμένα από τη λάσπη των αιώνων.  

      Τα γεφύρια αποτελούν βαριά μνημεία πέτρας με παράξενα ονόματα , και θρύλους 

παλιούς κρεμασμένους στα παραπέτα , σαν ημιτελείς τροχιές μνήμης , καμάρες 

ανάμεσα στο τότε και στο τώρα . Σαν παραμύθι . Ένα παραμύθι δημιουργημένο από 

τον ίδιο τον άνθρωπο , στηριζόμενο στις ανησυχίες , τους φόβους και τις προλήψεις 

του . Η ιστορία και η παράδοση όμως μας θυμίζουν την ύπαρξή τους όχι μόνο με τα 

τραγούδια , τους μύθους , τα ιστορικά γεγονότα , αλλά και με κατάλοιπα της ίδιας της 

ζωής , εποχών που έχουν περάσει ... απομεινάρια που προδίδουν την καθημερινότητα 
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ανθρώπων αλλοτινών καιρών και τώρα πια «μνημεία αναμνήσεων ». Τέτοια είναι 

και τα γεφύρια αυτά καθ ’αυτά που στολίζουν την Ελλάδα .  

     Τα πέτρινα γεφύρια δε χρησιμεύουν σε κανέναν πια...   Τα μούσκλα τρώνε σιγά-

σιγά τις πέτρες, τα δένδρα υπονομεύουν τα θεμέλιά τους και οι χαράδρες περιμένουν 

υπομονετικά την εκδίκησή τους... 

      Ο σεβασμός στον πολιτισμό μας και στο όραμα για έναν καλύτερο κόσμο μας 

δεσμεύουν να κρατήσουμε ζωντανούς τους διαύλους επικοινωνίας με το παρελθόν, τα 

πέτρινα γεφύρια, για να βρουν τα όνειρα του κάθε πρωτομάστορα δικαίωση!  
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ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

       Στην πορεία του ο άνθρωπος αγωνίστηκε να άρει την απομόνωση, να 

συμφιλιωθεί με τη φύση, να δημιουργήσει πολιτισμό και να ασκήσει την ελευθερία 

του. Η επικοινωνία υπήρξε πάντα ο βασικός καταλύτης για την ενσωμάτωση νέων 

στοιχείων στην κουλτούρα των κοινωνιών και κυρίαρχος παράγοντας διαμόρφωσης 

των πολιτισμών... 

      Η άμεση επαφή των ανθρώπων προϋποθέτει την άρση των φυσικών εμποδίων, 

την ασφαλή κινητικότητα, τη συντόμευση των αποστάσεων και τη δημιουργία 

περιβάλλοντος αλληλοκατανόησης. Στα πλαίσια αυτά ο άνθρωπος ήρθε αντιμέτωπος με 

την ίδια τη φύση προεκτείνοντάς την ...με γέφυρες!  

      Tα πέτρινα γεφύρια, έκφραση βασικής ανάγκης του ανθρώπου, ήταν αποτέλεσμα 

διαλόγου αλλά και σεβασμού του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. 

Δημιούργησαν τη δική τους ιστορία που εκφράζει την επικοινωνιακή ανάγκη του 

ανθρώπου να αγαπηθεί, να γιορτάσει, να εκτεθεί σε άλλες κουλτούρες, να ανταλλάξει 

τα προϊόντα του και ακόμη , δυστυχώς, να δώσει τη δυνατότητα σε στρατούς να 

βιάσουν την ελευθερία του. Η ποικιλομορφία και η διαφορετικότητα στην 

αρχιτεκτονική σύνθεση των γεφυριών παραπέμπει στο «μεράκι» του πρωτομάστορα.  

     Τα γεφύρια του Ελλαδικού χώρου και ιδιαίτερα τα Ηπειρωτικά είναι απέριττα, 

χωρίς υπερβολικές διακοσμήσεις, είναι χτισμένα συνήθως σε ορεινούς όγκους και 

δίνουν την αίσθηση ότι αποτελούν φυσική προέκταση των βράχων. Η Ελλάδα είναι 

διάσπαρτη από πέτρινα τοξωτά γεφύρια που κοσμούν κάθε γωνιά της ελληνικής γης. 

Παρακάτω  θα επιχειρήσουμε ένα σύντομο οδοιπορικό στη "γη των γεφυριών" την 

Πίνδο και θα σας παρουσιάσουμε μερικά από τα εντυπωσιακότερα και πιο γνωστά 

γεφύρια του Ελλαδικού χώρου.  
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ΗΠΕΙΡΟΣ 

     Λένε πως η ονομασία Ήπειρος προέρχεται από το αρχαίο «άπειρος». Ήπειρος, 

άπειρος χώρα. Για να την περπατήσει κανείς ήθελε χρόνο πολύ και κόπο άλλο τόσο. 

Βουνά, χαράδρες, ποτάμια, φαράγγια, νερά κλείναν τον δρόμο. Όμως, ο άνθρωπος εδώ 

πάνω πάντα ταξίδευε. Μοίρα του, για να βγάλει τον επιούσιο, ν’ αλλάζει συνέχεια 

τόπο. Γι’ αυτό έφτιαχνε γεφύρια: μονότοξα, δίτοξα, πολύτοξα γεφύρια. «Για να χτίσεις 

γιοφύρι», λέγανε οι παλιοί μαστόροι, οι «πετράδες» της Ηπείρου, «πρέπει να πιάνει 

το χέρι και η καρδιά σου». Μόνο οι καλύτεροι είχαν ειδικευτεί σ’ αυτό, γεφυράδες 

περιώνυμοι, οι περίφημοι κιοπρουλήδες. Σήμερα, από τα 700 πέτρινα, θολωτά, 

ηπειρώτικα γεφύρια, απομένουν ελάχιστα. Βαριά μνημεία πέτρας με παράξενα 

ονόματα, και θρύλους παλιούς κρεμασμένους στα παραπέτα, σαν ημιτελείς τροχιές 

μνήμης, καμάρες ανάμεσα στο τότε και το τώρα. Σαν παραμύθι… 

        Πίσω από τα αγέρωχα 

ηπειρώτικα βουνά, όπως σημαίνει 

και το όνομά του στα σλάβικα, 

βρίσκεται το σύμπλεγμα των 46 

χωριών του Ζαγορίου. Σε μια 

περιοχή που θα μπορούσε να 

αποτελέσει τον ορισμό της 

αρμονίας μεταξύ ανθρώπου και 

φύσης, το βασίλειο της πέτρας 

δίνει τον τόνο και το χρώμα στους 

οικισμούς. Χαμένα στη χρωματική 

παλέτα της πέτρας, του νερού και 

των δασωμένων πλαγιών, τα 

Ζαγοροχώρια κατάφεραν κυρίως 

λόγω της απομόνωσής τους, να 

μεταφέρουν ανέπαφο στον 21ο 

αιώνα το άρωμα άλλων εποχών, 

όταν η μεγαλύτερη μαστοριά ήταν 

το λάξευμα της πέτρας και η μεγαλύτερη κατάκτηση το αρμονικό ταίριασμα 

ανθρώπων και κτιρίων με το μεγαλειώδες τοπίο που τα αγκαλιάζει. 

      Πέτρινα γεφύρια που μοιάζουν βγαλμένα από κάποιο παραμύθι, πυκνή 

βλάστηση και μοναδικές εικόνες που δημιουργούνται καθώς το φως του ήλιου 

αντανακλάται πάνω στα πεντακάθαρα νερά συνθέτουν ένα τοπίο που γοητεύει και 

ανταμείβει ακόμη και τους ορκισμένους εχθρούς της πεζοπορίας. 
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1. Το γεφύρι του Βοϊδομάτη ή της Κλειδονιάς : 

 

 

 

 

 

 

        Είναι χτισμένο στο χωριό Κλειδωνιά εκεί όπου τελειώνει η χαράδρα του Βίκου 

και αρχίζει ο κάμπος , ενώνοντας την Κόνιτσα με το δυτικό Ζαγόρι . Πρόκειται για 

μονότοξο πέτρινο γεφύρι , το τόξο του οποίου έχει άνοιγμα 20 μ . και ύψος 9,15 μ . 

Διαθέτει χαμηλό προστατευτικό στηθαίο από ασύμμετρες πέτρες , ενώ το κατά-

στρωμα είναι κατασκευασμένο από καλντερίμι . Είχε χτιστεί κατά τους Βυζαντινούς 

χρόνους , αλλά κατέρρευσε . Ξαναχτίστηκε το 1844 αλλά είχε την ίδια τύχη . Τέλος , 

το 1853 πήρε τη σημερινή του μορφή με έξοδα της Μπαλκίζ Χανούμ και κόστισε 

37000 γρόσια. Σύμφωνα με την παράδοση, πάνω στην καμάρα του πραγμα-

τοποιήθηκε μια αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο οικογενειών για λόγους τιμής. 

2. Το γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό : 

 

 

 

 

 

        

     Βρίσκεται στους Κήπους του Ζαγορίου και αποτελείται από τρία τόξα . Η 

επιφάνεια διάβασής του ακολουθεί μία ρυθμική κίνηση , στην οποία οφείλει τον 

χαρακτηρισμό του “κάμπια εν κινήσει ”. Στην ιδιότητα αυτή συμβάλλουν τα 

οδοντωτά περβάζια που διαθέτει . Αρχικά ήταν ξύλινο αλλά το 1814 μετατράπηκε σε 

πέτρινο από τον ηγούμενο του μοναστηρίου των Κήπων , Σεραφείμ , από τον οποίο 

πήρε την ονομασία Καλογερικό . Το κόστος ανήλθε στα 20000 γρόσια . Η ονομασία 

Πλακίδα άρχισε να χρησιμοποιείται το 1865, ύστερα από χρόνια επισκευής από τον 

Αλέξη Πλακίδα και τον αδελφό του , Ανδρέα . Εξυπηρετούσε τους κατοίκους των 

γύρω χωριών για τη μεταφορά ξυλείας και για τη χρήση του μύλου.  

http://www.mastorohoria.gr/index1.htm


[64] 
 

3. Το γεφύρι του Νούτσου ή Κοκκόρου: 

 

 

        Πρόκειται για πέτρινο μονότοξο γεφύρι , το οποίο διασχίζει το Βίκο , μεταξύ 

των χωριών Κουκούλι – Δίλοφο και Κήποι , στην περιοχή του Κεντρικού Ζαγορίου . 

Εδώ παρατηρείται ένας έξυπνος κατασκευαστικός ελιγμός: ο μάστορας προκειμένου να 

εκμεταλλευτεί το στένεμα του ποταμού , παρακάμπτει την ευθεία του δρόμου , 

χτίζοντας τα καλντερίμια που οδηγούν στο γεφύρι παράλληλα προς την κοίτη . Αρχικά 

κατασκευάστηκε το 1750 με έξοδα του Νούτσου Κοντοδήμου και ανακατασκευάστηκε 

το 1768 από τον Καπεσοβίτη Νούτσο Καραμεσίνη . Το 1910 έπαθε σοβαρές ζημιές 

και τα γύρω χωριά μαζί με το τουρκικό δημόσιο ανέλαβαν την επισκευή του . Η 

δεύτερη ονομασία του (Κοκκόρου ) οφείλεται στον ιδιοκτήτη του γειτονικού μύλου , ο 

οποίος κατά καιρούς έκανε μικροδιορθώσεις στο γεφύρι . Η σημασία του για την 

επικοινωνία είναι μεγάλη , καθώς βρίσκεται επάνω στον κεντρικό δρόμο για το 

Ζαγόρι . 

 

4. Το γεφύρι του Μίσιου:  
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       Το Γεφύρι του Μίσιου βρίσκεται στην κοιλάδα του Ξηροπόταμου, ανάμεσα στα 

χωριά Κουκούλι και Βίτσα. Η πρόσβαση σ' αυτό γίνεται από ένα σημείο του δρόμου 

προς Κουκούλι, λίγο πριν το χωριό, όπου στα αριστερά του δρόμου υπάρχει μικρή 

πινακίδα που δείχνει την αρχή του μονοπατιού. Το πλακόστρωτο μονοπάτι 

κατηφορίζει προς την κοιλάδα και μετά από περίπου 15λ έχει οδηγήσει στο γεφύρι. 

Περνώντας το γεφύρι, το μονοπάτι συνεχίζει προς Βίτσα. 

         Κτίστηκε το 1748 με χρηματοδότηση του Μίσιου από το Μονοδένδρι για να 

συνδέσει το Κουκούλι με την Βίτσα, καθώς περνάει από αυτό μια από τις 

διασωζόμενες και καλοσυντηρημένες «σκάλες» του Ζαγορίου η οποία αποτελεί σήμερα 

κλασική πεζοπορική διαδρομή. Το γεφύρι είναι δίτοξο, με μια μεγάλη καμάρα και μια 

μικρότερη, καλά συντηρημένο και ενώνει τις όχθες του Ξηροπόταμου σε ένα μέρος 

απόλυτης ηρεμίας, γαλήνης και επαφής με τη φύση, αν και βρίσκεται λίγα μόλις 

βήματα από τον σύγχρονο πολιτισμό. Εδώ δεν θα βρείτε δεκάδες επισκέπτες και 

παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Μπορεί όμως να συναντήσετε αναρριχητές που δοκιμάζουν 

τις δυνάμεις τους στις αναρριχητικές διαδρομές που έχουν ανοιχτεί πάνω στους 

εντυπωσιακούς πύργους, ακριβώς δίπλα από το γεφύρι. 

 

5. Γεφύρι του Μύλου: 

 

 

 

 

 

 

        Γεφύρι “του Μύλου” (1748 – δίτοξο) αποτελείται από δύο μεγάλες καμάρες 

και μια ψευτοκαμάρα. Βρίσκεται νοτιοανατολικά από το χωριό Κήποι (Μπάγια), στο 

Μπαγιώτικο και περίπου 1 χιλιόμετρο πριν συναντήσει τον Βίκο. Κτίστηκε το 1748 

και η ονομασία του οφείλεται στον εκκλησιαστικό μύλο που υπάρχει δίπλα. 

Διευκόλυνε τους κατοίκους των Κήπων, που πήγαιναν να αλέσουν ή να 

καλλιεργήσουν τους ποτιστικούς κήπου, καθώς και εκείνους που πήγαιναν τα 

παλιότερα χρόνια στα Γιάννενα από το δρόμο της Γκασούρας) “έκοβαν δρόμο”.  

        Γεφύρι δεμένο με τη φύση και την παράδοση (τα Θεοφάνεια ο παπάς από την 

κορυφή του ρίχνει το σταυρό στα νερά, σε χαρακτηριστική οβίρα). Το γεφύρι έχει 

ήρεμη όψη, όπως και η γύρω περιοχή. Ανάμεσα στα δύο τόξα υπάρχει εντοιχισμένη 

μαύρη πέτρα με μια επιγραφή γραμμένη “βουστροφηδόν” (σύμφωνα με την κίνηση 

των βοδιών όταν οργώνουν). 
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6. Γεφύρι του Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη: 

      Το Γεφύρι του Κοντοδήμου θα το συναντήσετε 

ανάμεσα από τα χωριά Κήπους και Κουκούλι των 

Ζαγοροχωρίων. Βρίσκεται στην θέση «Καντήλα» 

πάνω στο Βικάκι και σαν κατασκευή 

ολοκληρώθηκε το 1764. Ένας διερμηνέας της 

Γαλλικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη 

ονόματι Τόλης Κοντοδήμος, από τον οποίο πήρε 

και την ονομασία του το γεφύρι διέθεσε το 

σημαντικό ποσόν που χρειάστηκε για το χτίσιμο 

του γεφυριού, η κατασκευή του οποίου την 

ξεκίνησε το 1753. Το γεφύρι του Κοντοδήμου 

είναι γνωστό στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων 

και με μία ακόμη δεύτερη ονομασία. Η δεύτερη 

ονομασία του γεφυριού είναι του "Λαζαρίδη". 

Ονομασία η οποία οφείλεται στην ύπαρξη δίπλα 

από το γεφύρι ενός μύλου με ιδιοκτήτη τον 

ομώνυμο κάτοικο της περιοχής. Ερείπια του μύλου μπορείτε να επισκεφθείτε ακόμη 

και σήμερα.  

7. Θεογέφυρο: 

         Μετά τη Ζίτσα, κοντά στο χωριό Λίθινο, 

ο Καλαμάς έκανε το θαύμα του. Σκάλισε με τα 

άγρια νερά του τον μεγάλο βράχο και παρουσίασε 

το παράξενο δημιούργημα «Το Θεογέφυρο» που 

επί αιώνες διευκόλυνε το πέρασμα του ποταμού 

μια και αυτός με τα πολλά νερά του δεν 

επέτρεπε αλλού τη διάβαση. 

      Το Θεογέφυρο είναι εντυπωσιακό. Ένα 

φυσικό γεφύρι, ή ένα θαύμα της φύσης; Ότι και 

να είναι ή καλύτερα όπως θέλει να το δει κανείς 

δεν έχει τόσο σημασία. Είναι από τα σημεία της 

γης που αν δεν βρεθείς εκεί δεν μπορείς να 

ξέρεις, σχεδόν ούτε καν μπορείς να φανταστείς 

την εικόνα με την οποία θέλεις να το κρατήσεις 

μέσα σου...  

        Έχει μήκος περίπου 45 μέτρα, πλάτος 3-

4 μέτρα και βρίσκεται 20 περίπου μέτρα πιο ψηλά από τα νερά του ποταμού. Το 

σχήμα του όμοιο με αυτό που το ανθρώπινο χέρι έχει δώσει στα διάφορα πέτρινα 

γεφύρια. Τοξωτό. Με την διαφορά ότι η φύση, που πήρε την θέση του ανθρώπινου 

παράγοντα στην προκειμένη περίπτωση, δεν ήταν τόσο λεπτομερειακή. 
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8. Το γεφύρι του Καμπέρ-Aγά : 

 

 

 

 

 

 

      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.  

9. 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.  Χωρίζει το χωριό σε δυο γειτονιές, ανέκαθεν χρήσιμο στους κατοίκους 

του ακόμη, ακόμη και σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Ακόμη 

αξίζει να αναφέρουμε το ξύλινο περβάζι με το οποίο περιστοιχίζεται, το οποίο 

ασφαλίζει τους διαβάτες και το ομορφαίνει. 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.  
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10. Το 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 κόστος της κατασκευής ανήλθε στα 12000 γρόσια .  

       Είναι πιθανότατα το μεγαλύτερο σε ύψος και μήκος μονότοξο γεφύρι στην 

Ήπειρο και στην Ελλάδα , αφού το ύψος του φτάνει τα 20 μ . και το μήκος του τα 40 

μ . Λόγω του μεγάλου του όγκου θεωρούνταν επικίνδυνο. Το γεφύρι σήμερα, αν και 

παροπλισμένο αξίζει να το επισκεφθεί κανείς. Η θέα από την κορφή του στο 

μεγαλειώδες φαράγγι, είναι ανυπέρβλητη. 

 

11. Το γεφύρι της Άρτας : 

 

         Βρίσκεται σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου νότια της Άρτας και 

γεφυρώνει τον Άραχθο ποταμό , εξυπηρετώντας βασικές οδικές ανάγκες της περιοχής 

http://www.mastorohoria.gr/index1.htm


[69] 
 

. Κατά την περίοδο 1881- 1912, αποτέλεσε το σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και το 

Οθωμανικό κράτος . Έχει ολικό μήκος 142 μ . και πλάτος 3,75 μ . Είναι λιθόκτιστο 

και αποτελείται από τέσσερα άνισα τόξα και πολλές μικρές ψευτοκαμάρες . 

Υπολογίζεται ότι χτίστηκε στην περίοδο 1602-1606 κατά την τουρκοκρατία ,στα 

συντρίμμια παλαιότερης γέφυρας . Χρηματοδοτήθηκε από τον Αρτινό παντοπώλη 

Γιάννη Θιακογιάννη – Γατοφάγο . Χρωστάει τη φήμη του στο ομώνυμο δημοτικό 

τραγούδι . 

 

12. Το γεφύρι της Πλάκας : 

 

        Βρίσκεται στον ποταμό Άραχθο , στο χωριό Πλάκα , στα σύνορα των νομών 

Άρτας και Ιωαννίνων . Διευκόλυνε την επικοινωνία ανάμεσα στα Τζουμέρκα και την 

Άρτα αλλά κατά την περίοδο 1881-1913 έπαψε να χρησιμοποιείται . Παρ ’ όλ ’ αυτά 

, η στρατηγική του θέση το καθιστούσε πάντα εξαιρετικά σημαντικό . Έχει πλάτος 

3,20 μ . και μήκος 40 μ . ενώ το ύψος του στο υψηλότερο σημείο του τόξου φτάνει 

τα 20 μ Εξ ’ αιτίας της θέσης του είναι το δυσκολότερο μονότοξο γεφύρι στην 

κατασκευή . Ολοκληρώθηκε μέσα σε τρεις μήνες , αλλά η πρόωρη αφαίρεση των 

σκαλωσιών , την οποία επέβαλε η βροχή , προκάλεσε ελαφριά απόκλιση στο γεφύρι . 

Χτίστηκε το 1866 από τον Κώστα Μπέκα και κόστισε 187000 γρόσια , τεράστιο 

ποσό για τα δεδομένα της εποχής . 

 

13. Το γεφύρι του Παπαστάθη :  

      Βρίσκεται στον Άραχθο ποταμό , ανατολικά των Ιωαννίνων ανάμεσα στα χωριά 

Δρίσκος και Κράψη . Χτίστηκε το 1746, με χρήματα που κατάφερε να συγκεντρώσει 

ο ηγούμενος της μονής Βίλιζας , Αγάπιος , σε συνεργασία με τους κατοίκους των 

γύρω χωριών . Συνολικά στοίχισε 350 βενετικά φλουριά και κατασκευάστηκε 

προκειμένου να ενώσει το οδικό δίκτυο τοπικής εμβέλειας Ιωαννίνων , Συρράκου και 

Καλαρρύτων . 
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         Αποτελείται από τέσσερα άνισα και καλοχτισμένα τόξα , το συνολικό μήκος 

των οποίων φτάνει τα 85 μ . Ανάμεσά τους υπάρχουν τρία μακρόστενα 

ανακουφιστικά ανοίγματα . Το κατάστρωμα ακολουθεί τη γραμμή των τόξων , είναι 

στρωμένο από καλντερίμι και διαθέτει χαμηλό στηθαίο από κάθετες πέτρες . 

        Κάποιες απ αυτές τις παραδόσεις επιχειρούν να ερμηνεύσουν και το όνομα του 

γεφυριού, θεωρώντας ότι Παπαστάθης ήταν το όνομα του ηγούμενου. Αναφέρεται 

επίσης ότι τα χρήματα που δόθηκαν για την κατασκευή του γεφυριού προέρχονταν 

από κάποιους ληστές, που θέλησαν να κλέψουν το μοναστήρι, αλλά με θαυματουργό 

τρόπο τράπηκαν σε φυγή και εγκατέλειψαν τα χρήματα. Όταν χτιζόταν το γεφύρι ο 

Παπαστάθης έριξε λίρες στα θεμέλια .Όταν πλημμυρίζει το ποτάμι, οι κάτοικοι των 

γύρω χωριών ισχυρίζονται ότι ακούν τις φωνές ενός αράπη κι ενός κόκκορα που, 

κατά την παράδοση, θάφτηκαν στη θεμελίωση του γεφυριού.  

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

http://www.mastorohoria.gr/index1.htm


[71] 
 

     Tα παλιά πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Μακεδονίας, αποτελούν μνημεία της 

λαϊκής αρχιτεκτονικής και της ιστορίας μας και συμπληρώνουν την ομορφιά του 

τοπίου σε γνωστές και άγνωστες γωνιές της Μακεδονικής γης. Σώζονται 122, 

συνολικά, πέτρινα γεφύρια στη Μακεδονία. 

      Τα πέτρινα γεφύρια της Καστοριάς αποτελούν μερικά από τα γραφικότερα 

αξιοθέατα της περιοχής. Οι μονότοξες κατασκευές, αριστουργηματικές εκφάνσεις της 

παραδοσιακής τοπικής αρχιτεκτονικής, ενώνουν τις όχθες του Αλιάκμονα και των 

παραποτάμων του, αποτελώντας μερικά από τα σημαντικότερα περάσματα των 

προηγούμενων αιώνων. Αναζητήστε τα γεφύρια της Ζούζουλης, του Κουτσιουμπλή, 

της Κορομηλιάς, της Παλιάς Κοτύλης και εκείνο στο Μπερίκι. 

 

        Στο νομό Γρεβενών υπάρχουν 19 τέτοια γεφύρια, διάσπαρτα σε διάφορα σημεία. 

Τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά βρίσκονται ανατολικά του όρους Όρλιακα, ενώνοντας 

τις όχθες του ποταμού Βενέτικου και των παραποτάμων του. Πρόκειται για τα 

γεφύρια του Ζιάκα, του Κατσούγιαννη, της Λιάτιστας και της Πορτίτσας, στη 

διαδρομή από τα χωριά Ζιάκας μέχρι Σπήλαιο, καθώς και για τα γεφύρια του 

Σπανού, του Σταυροπόταμου, του Αζίζ Αγά, και το γεφύρι στα Καγκέλια, που 

βρίσκονται στην παλιά διαδρομή από το χωριό Κοσμάτι μέχρι το χωριό Τρίκωμο. Τα 

εντυπωσιακότερα από αυτά είναι του Αζίζ Αγά και της Πορτίτσας. 

 

14. 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). 
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       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. 

15. 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.  
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       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. 

16. 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.  
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 

       Τα γεφύρια, εξαίρετα δείγματα λαϊκής παράδοσης, βρίσκονται φωλιασμένα μέσα 

σε σκοτεινά δάση και συνδέονται με «σκοτεινούς» θρύλους, εξάπτοντας τη φαντασία. 

Λέγεται για παράδειγμα ότι τα ορμητικά νερά του Ασπροποτάμου γκρέμιζαν συνεχώς 

το Γεφύρι της Γριάς στο φαράγγι της Μάνας, ανάμεσα στο Περτούλι και το 

Νεραϊδοχώρι. Ο πρωτομάστορας θεωρούσε ότι μόνο με αίμα ανθρώπου μπορούσε να 

στεριώσει η κατασκευή του και βρήκε το ιδανικό θύμα στο πρόσωπο μιας περαστικής 

γριάς ζητιάνας που χτίστηκε στα θεμέλια. Ιστορίες κατοίκων που ίσως φτάσουν στα 

αυτιά σας θα μιλούν για ελαφροΐσκιωτους διαβάτες που ακούνε το θρήνο της γριάς ή 

την βλέπουν να στέκει στο γεφύρι, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να σας πτοήσουν. 

17. 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 
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το μοναδικό πέρασμα του αφρισμένου Πορταΐτικου ποταμού. Το σημαντικό αυτό 

τεχνικό έργο εκείνης της εποχής, κτίστηκε το 1514 από τον Αγ. Βησσαρίωνα και 

ονομάζεται επίσης γεφύρι της Πόρτας. 

18. Το γεφύρι της Σαρακίνας: 

 

          Βρίσκεται 1500μ. περίπου μετά το χωριό Σαρακίνα και εξυπηρετεί ακόμα 

και σήμερα τη συγκοινωνία προς Διάβα. Γεφυρώνει τον ποταμό Πηνειό (Σαλαμπριά). 

Παλαιότερα εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία προς τα χωριά της Πίνδου και την Ήπειρο.  

Το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 123 μ. Από το παλιό γεφύρι σήμερα σώζονται 

4 τόξα ημικυκλικής μορφής. Το γεφύρι «έκτισε» ο Άγιος Βησσαρίων το 1520 και 

είναι το πιο αξιόλογο και σημαντικό μνημείο τέχνης, της αρχιτεκτονικής μας 

κληρονομιάς, στο νομό Τρικάλων. Συνδέεται με την ιστορική μάχη της 7ης Απριλίου 

1878, όπου τα επαναστατικά σώματα των οπλαρχηγών Δ. Κουκουράβα, Β. Χοστέβα 

και Ν. Πασχάλη νίκησαν τουρκικό σώμα πάνω και γύρω από το γεφύρι, όπου 9 

Τούρκοι σκοτώθηκαν και αρκετοί πνίγηκαν. Οι επαναστάτες είχαν μόνον μερικούς 

τραυματίες. 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  

     Η Ευρυτανία είναι ένας τόπος γεμάτος πέτρινα μονότοξα γεφύρια που μαρτυρούν 

την καταγωγή των κατασκευαστών τους από την Άρτα και τα Γιάννενα. Ολα 

κτισμένα την εποχή γύρω στο 1650-1750. Μέχρι πρόσφατα, τα πέτρινα γεφύρια 

αποτελούσαν απαραίτητο συμπλήρωμα του οδικού δικτύου των Αγράφων. Η θέση 

τους ήταν κομβική, συνήθως σημείο συνάντησης κεντρικών δρόμων, μονοπατιών και 

νερόμυλων. Σήμερα, τα πέτρινα γεφύρια έχουν αντικατασταθεί από σιδερένιες 

γέφυρες τύπου belley και καινούργιες γέφυρες κατασκευασμένες από ενισχυμένο 

σκυρόδεμα (μπετόν). Τα παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια της περιοχής δεν είχαν 

κατασκευαστεί να αντέχουν το βάρος των αυτοκινήτων.  
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19. 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". 

           

20. 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 
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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. 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

 

       H Αρκαδία είναι η καρδιά της Πελοποννήσου και ο πιο μεγάλος νομός της. Είναι 

ένας τόπος με πολλά βουνά, φαράγγια, χαράδρες, δάση και ποτάμια. Η πρόσβασή από 

το ένα χωριό στο άλλο σήμερα γίνεται εύκολα. Στα παλιά όμως χρόνια το οδικό δίκτυο 

ήταν ανύπαρκτο, λόγω των ορεινών όγκων, των ορμητικών χειμάρρων και των 

ποταμών. Έτσι η μετακίνηση των ανθρώπων , η επικοινωνία και η μεταφορά των 

προϊόντων τους ήταν δύσκολη. Με τα ζώα, που ήταν τα μεταφορικά τους μέσα, 

φορτωμένα περπατούσαν ώρες ολόκληρες με άσχημες καιρικές συνθήκες μέσα από 

δύσβατα μονοπάτια, απότομες πλαγιές για να φθάσουν στον προορισμό τους. Πολλές 

φορές όμως δεν τα κατάφερναν, γιατί κάποιος χείμαρρος είχε «φουσκώσει». Το 

μεγάλο αυτό πρόβλημα της επικοινωνίας έπρεπε όμως να αντιμετωπιστεί.  

       Άνθρωποι δραστήριοι, δημιουργικοί, επινοητικοί αποφάσισαν να γεφυρώσουν τα 

ποτάμια χτίζοντας πετρόκτιστα γεφύρια. Τα τεχνικά μέσα που διέθεταν ήταν 

δυστυχώς υποτυπώδη. Διέθεταν όμως φαντασία, μεράκι και φυσικά άφθονη πέτρα. Η 

θέλησή τους ήταν μεγάλη. Ήθελαν να μπορούν να επικοινωνούν με τα γύρω χωριά, 

τους συνανθρώπους τους και να αποκλείονται με την πρώτη κακοκαιρία. Γι αυτό 

κατασκεύασαν τα γεφύρια, τα μεγάλα τεχνικά έργα εκείνης της εποχής, τα οποία από 

τη μια διευκόλυναν την καθημερινή τους ζωή και από την άλλη αποτέλεσαν αξιόλογα 

μνημεία της λαϊκής πολιτιστικής μας παράδοσης, τα περισσότερα από τα οποία 

διασώζονται μέχρι σήμερα. 
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21.Αλφειός Ποταμός: Γεφύρι Καρύταινας: 

 

        Η παλιά γέφυρα έχει μήκος πάνω από 50 μέτρα και 5 άνισες αψίδες, η 

μεγαλύτερη έχει άνοιγμα 8,75 μέτρα. Στη δυτική πλευρά της γέφυρας είναι 

γαντζωμένο ένα παρεκκλήσι αφιερωμένο στην Παναγία. Μια εντοιχισμένη επιγραφή 

στο εσωτερικό της μας πληροφορεί ότι η γέφυρα ξαναέγινε το 1441 από τον Ραούλ 

Μανουήλ τον Μελική. Φαίνεται όμως ότι η γέφυρα που βλέπουμε σήμερα δεν είναι 

τόσο παλιά. Σε γκραβούρες που χρονολογούνται λίγο πριν το 1830 και έγιναν από 

μέλη της επιστημονικής εκστρατείας του Μοριά, το γεφύρι παρουσιάζεται με ένα 

πολύ πιο τονισμένο σαμάρι πάνω από τη μεσαία και μεγαλύτερη αψίδα. Είναι λοιπόν 

πιθανόν ότι στις αρχές του 19ου αιώνα να έγινε κάποια επισκευή, να ισιώσανε το 

«σαμάρι» και να έμεινε η παλιά επιγραφή. 

 

22. Λάδωνας Ποταμός: Το Γεφύρι της Κυράς: 

 

          Βρίσκεται μεταξύ Μυγδαλιάς και Πουρναριάς. Είναι πεντάτοξο. Τα δύο πρώτα 

τόξα χτίστηκαν επί Φραγκοκρατίας. Επί Τουρκοκρατίας αργότερα προστέθηκαν τα 
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άλλα δύο τόξα και το 1908 κτίστηκε το πέμπτο τόξο. Σύμφωνα με την παράδοση 

χορηγός του γεφυριού ήταν η «Κυρά» της Άκοβας. Ερχόταν από το Βυζίκι που ήταν η 

βαρωνία της και έπρεπε να περάσει το ποτάμι τότε διαπίστωσε, πως οι ξύλινοι 

κορμοί που το γεφύρωναν είχαν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού. Έτσι 

έδωσε εντολή με δικά της έξοδα να χτιστεί το πέτρινο γεφύρι. 

 

23. Ελισσώνας Ποταμός -Το γεφύρι της Μεγαλόπολης: 

 

         Βρίσκεται στη Μεγαλόπολη και συνδέει αυτή με την Καρύταινα. Κτίσθηκε στο 

τέλος του 19ου αιώνα. Έχει κατασκευαστεί με τρία ημικυκλικά τόξα και σύμφωνα με 

μαρτυρίες γερόντων για το κτίσιμό του χρησιμοποιήθηκαν και μάρμαρα από το 

Αρχαίο Θέατρο της Μεγαλόπολης. 

 

 

ΘΡΑΚΗ 

 

         Τα περισσότερα από τα παλιά γεφύρια της Ξάνθης βρίσκονται στην ορεινή 

περιοχή και χρονολογούνται από το 18ο-19ο αιώνα ενώ υπάρχουν και κάποια 

νεώτερα. Μέχρι πρόσφατα, τα γεφύρια αυτά αποτελούσαν απαραίτητο συμπλήρωμα 

του οδικού δικτύου. Η θέση τους ήταν κομβική – σημείο συνάντησης κεντρικών 

δρόμων και μονοπατιών. Εξαιτίας της σπουδαιότητας των γεφυριών, ήταν 

συνηθισμένο φαινόμενο κοντά τους να κτίζονται χάνια, μύλοι, στρατιωτικά φυλάκια. 

Τα περισσότερα παραδοσιακά γεφύρια του Ν. Ξάνθης βρίσκονται στον ποταμό Κόσυνθο 

και στον ποταμό Κομψάτο.  

 

 

http://www.mastorohoria.gr/index1.htm


[80] 
 

24. Γεφύρια ποταμού Κόσυνθου: 

 

 

 

 

          Στο 5ο χιλιόμετρο του δρόμου Ξάνθης – Σταυρούπολης συναντάμε ένα μεγάλο 

σε μήκος, αλλά όχι και σε ύψος γεφύρι, από το οποίο διασώζονται δύο μεγάλες 

καμάρες. Ένα χιλιόμετρο πιο μετά, στον ίδιο δρόμο, βλέπουμε σε ένα παραπόταμο του 

Κόσυνθου ένα μικρό μονότοξο πέτρινο γεφύρι. Στο 7ο χιλιόμετρο υπάρχει μία νεώτερη 

μεγάλη γέφυρα, που είναι σε χρήση και στο σημερινό οδικό δίκτυο, ενώ στο 8ο 

χιλιόμετρο συναντάμε τα ερείπια από το μονότοξο γεφύρι που παρασύρθηκε από το 

νερό σε πρόσφατες πλημμύρες. Ακολουθώντας την ίδια πορεία, συναντάμε μικρά 

μονότοξα γεφύρια στο 8ο, 11ο, 20ο χιλιόμετρο προς τη Σταυρούπολη. 

 

25. Γεφύρια ποταμού Κομψάτου: 

 

 

 

 

 

         Στον ποταμό Κομψάτο, συναντάμε αρκετές γέφυρες, που εντυπωσιάζουν με 

την αρχιτεκτονική τους τελειότητα. Αρχίζοντας από τις Θέρμες συναντάμε σε λίγο τη 

μεγάλη γέφυρα της Μέδουσας και μία ακόμη συνεχίζοντας το χωματόδρομο προς 

Κοττάνη. Αν ακολουθήσουμε το μονοπάτι προς Κούνδουρο και Τσαλαπετεινό θα 

οδηγηθούμε, μετά από πεζοπορία δύο ωρών σε μία επιβλητική γέφυρα με μία 

κεντρική αψίδα και μικρότερα τόξα στις άκρες. Στην περιοχή Σατρών υπάρχουν 

τέσσερεις ακόμα γέφυρες: μία νεώτερη κατασκευή του αιώνα μας, λίγο έξω από το 

χωριό, μία παλιά γεφύρα μέσα στις Σάτρες, μία αρκετά ψηλή στο χωματόδρομο που 

οδηγεί προς τον οικισμό Ακραίος και μία μικρή στο δρόμο προς το χωριό Τέμενος. Η 

σημαντικότερη γέφυρα του Κομψάτου, βέβαια, είναι η βυζαντινή γέφυρα του Ίασμου 

στην γειτονική περιοχή του Ν. Ροδόπης, πραγματικό στολίδι για όλη τη Θράκη.  

Όλα τα γεφύρια μαζί, ένα πολύτιμο κομμάτι από την άγνωστη Ελλάδα του χθες. 
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ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

        Στα παλαιότερα χρόνια τότε που δεν υπήρχαν τα σημερινά τεχνικά μέσα, το 

χτίσιμο ενός γεφυριού και μάλιστα σε μεγάλα ποτάμια, το θεωρούσαν μεγάλο 

κατόρθωμα. Γι’ αυτό το λόγο ο λαός το συνέδεε με πολλούς θρύλους και παραδόσεις. Τα 

γεφύρια, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού τοπίου, είναι άρρηκτα δεμένα και με 

λαϊκούς μύθους. Οι ελλείψεις στα κατασκευαστικά μέσα του 17ου-18ου αι., όπου 

αυτά τα γοητευτικά δημιουργήματα του ανθρώπου γκρεμίζονταν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, εξήραν τη φαντασία του λαού μας, που φαίνεται ότι απέδιδε την αποτυχία 

σε κάποιο φυσικό oν, που εχθρεύονταν τους μαστόρους και χαλούσε τις κατασκευές 

τους. Χαρακτηριστικό είναι το πέτρινο γεφύρι της Άρτας που έχει τραγουδηθεί 

περισσότερο από κάθε άλλο. Σύμφωνα με τη λαϊκή μας παράδοση, το γεφύρι θα 

μπορούσε να στεριώσει μόνο αν ο πρωτομάστορας θυσίαζε τη γυναίκα του και 

κατεύναζε έτσι την οργή του στοιχειού. Η ίδια θυσία σε διάφορες παραλλαγές υπάρχει 

για το γεφύρι του Φαναριού κοντά στην Ανδρίτσαινα, του Τυρνάβου στη Θεσσαλία, του 

Παπαστάθη στον Άραχθο κ.α.  

     Ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας Ν. Πολίτης λέει ότι ο θρύλος του γεφυριού 

της Άρτας είναι μία επιβίωση των δοξασιών που επικρατούσαν στους διάφορους 

λαούς, για να στεριωθεί και να προφυλαχτεί από κάθε κίνδυνο ένα χτίσμα, πρέπει στα 

θεμέλιά του να σφαχτεί ή να εντοιχιστεί ένα ζώο. Στα μεγάλα οικοδομήματα οι 

ελληνικοί μύθοι και οι βυζαντινές δοξασίες απαιτούν τη θυσία ανθρώπων. Την 

ελληνική αυτή παράδοση αποδέχτηκαν και άλλοι λαοί της Βαλκανικής.  

     Μέσα από «της Άρτας το γιοφύρι» (το θρύλο), που έχει πανάρχαιες ρίζες και τον 

συναντάμε στη λαϊκή παράδοση και των άλλων βαλκανικών λαών για τα δικά τους 

γεφύρια, παρουσιάζεται ανάγλυφος ο αγώνας του ανθρώπου να τιθασεύσει τα στοιχεία 

της φύσης. Στον αγώνα αυτόν, στον οποίο καταθέτει χρόνο, μόχθο και πλούτη, έναν 

αγώνα γεμάτο πείσμα και διαψεύσεις, οδηγείται κάποτε στα όρια της απελπισίας 

μπροστά στην αντίσταση που συναντά. Σε αυτές τις περιπτώσεις στα παλιά χρόνια ο 
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άνθρωπος δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταφεύγει στον εξευγενισμό της φύσης 

με ξόρκια, φτάνοντας ακόμα και στη θυσία αγαπημένων προσώπων.  

    Σε μερικά μέρη υπάρχουν φυσικές γέφυρες, δηλαδή ενωμένοι βράχοι πάνω από 

ποτάμια και βάραθρα που έγιναν άριστα περάσματα μετά από μικρές επεμβάσεις των 

ανθρώπων. Οι γέφυρες αυτές θεωρούνται σαν έργο υπερφυσικών όντων και 

συνοδεύονται με διάφορους θρύλους. Συνήθως τα γεφύρια αυτά τα θεωρούν έργα του 

διαβόλου και η δοξασία γύρω από τη δημιουργία τους είναι πολλές φορές όμοια στους 

Βαλκανικούς και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. 

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ (Ο ΘΡΥΛΟΣ) 

 

       Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να 

γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά 

συγχρόνως και μεγάλης κοινωνικής σπουδαιότητας. Για το έργο δούλευαν πολλοί και 

ονομαστοί για την τέχνη τους μάστορες και ακόμη περισσότεροι μαθητάδες. Αλίμονο 

όμως! Το γεφύρι το βράδυ γκρεμιζόταν. Απελπισία κυρίευσε τον πρωτομάστορα και 

όλους τους άλλους. Τη λύση την έδωσε ένα πουλί που με ανθρώπινη λαλιά είπε πως 

έπρεπε να θυσιαστεί στα θεμέλια η γυναίκα του πρωτομάστορα Το γεφύρι έπρεπε να 

στοιχειώσει. Το μαντάτο έριξε τον πρωτομάστορα σε βαθιά μελαγχολία. Η θέση του 

ήταν απελπιστική. Μπροστά όμως στο κοινό καλό έδωσε με βαριά καρδιά μήνυμα στο 

πουλί για τη καλή του να ετοιμαστεί αργά και να τους επισκεφτεί όσο πιο αργά 

γίνεται. 

      Η μοίρα όμως της γυναίκας ήταν προκαθορισμένη. Το πουλί αλλιώς τα μετέφερε 

και σύντομα η ανυποψίαστη γυναίκα βρέθηκε κοντά στον άντρα της και στους άλλους 

μαστόρους. Στην ερώτησή της γιατί είναι όλοι στενοχωρημένοι και ιδίως εκείνος, της 

απάντησαν πως έχασε το δαχτυλίδι του στα θεμέλια. Πρόθυμη αυτή κατεβαίνει να το 

βρει. Αμέσως μάστορες και μαθητάδες άρχισαν να τη χτίζουν ζωντανή. Τότε κατάλαβε 

τη μοίρα της. Ήταν η ίδια με των δύο άλλων αδερφών της που έχτισαν η μία τον 

Δούναβη και η άλλη τον Αυλώνα. Φοβερή κατάρα βγαίνει από το στόμα της για την 

τύχη της γέφυρας και για τους διαβάτες της. Οι εργάτες όμως της θυμίζουν ότι έχει 
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ακόμη έναν αδερφό που μπορεί να διαβεί και να κινδυνέψει και αυτός. Η αδελφική 

αγάπη υπερισχύει κι αμέσως η κατάρα μετατρέπεται σε ευχή: Το γεφύρι να 

στεριώσει και να πετρώσει. 

Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες 

γιοφύρι εθεμέλιωσαν στης Άρτας το ποτάμι. 

Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 

Μοιρολογιούν οι μάστοροι και κλαιν οι μαθητάδες: 

"Αλοίμονο στούς κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας, 

ολημερίς να χτίζουμε το βράδυ να γκρεμιέται." 

Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στό ποτάμι, 

δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σαν χελιδόνι, 

παρά εκελάηδε κι έλεγε ανθρώπινη λαλίτσα: 

"Αν δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει, 

και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, 

παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, 

που έρχεται αργά τ' αποταχύ και πάρωρα το γιόμα." 

  

Τ' άκουσ' ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει. 

Πιάνει, μηνάει της λυγερής με το πουλί τ' αηδόνι: 

Αργά ντυθεί, αργά αλλαχτεί, αργά να πάει το γιόμα, 

αργά να πάει και να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι. 

Και το πουλι παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε: 

"Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας το γιόμα, 

γοργά να πας και να διαβείς της ʼ ρτας το γιοφύρι." 

  

Να τηνε κι εμφανίστηκε από την άσπρη στράτα. 

Την είδ' ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. 

Από μακριά τους χαιρετά κι από κοντά τους λέει: 

"Γειά σας, χαρά σας, μάστοροι και σεις οι μαθητάδες, 

μα τι έχει ο πρωτομάστορας και είναι βαργομισμένος; 

"Το δαχτυλίδι του 'πεσε στην πρώτη την καμάρα, 

και ποιός να μπει, και ποιός να βγει, το δαχτυλίδι νά 'βρει;" 

"Μάστορα, μην πικραίνεσαι κι εγώ να πά σ' το φέρω, 

εγώ να μπω, εγώ να βγω, το δαχτυλίδι νά 'βρω." 

Μηδέ καλά κατέβηκε, μηδέ στη μέση πήγε, 

"Τράβα, καλέ μ' τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα 

τι όλον κόσμο ανάγειρα και τίποτες δεν βρήκα." 

  

Ένας πηχάει με το μυστρί κι άλλος με τον ασβέστη, 

παίρνει κι ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο. 

"Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας! 

Τρεις αδελφάδες ήμαστε, κι οι τρεις κακογραμμένες,  
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η μια 'χτισε το Δούναβη, κι η άλλη τον Αφράτη 

κι εγώ η πιό στερνότερη της ʼ ρτας το γιοφύρι. 

Ως τρέμει το καρυόφυλλο, να τρέμει το γιοφύρι, 

κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες." 

"Κόρη, το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε, 

που 'χεις μονάκριβο αδελφό, μη λάχει και περάσει." 

Κι αυτή το λόγον άλλαζε κι άλλη κατάρα δίνει: 

"Αν τρέμουν τ' άγρια βουνά, να τρέμει το γιοφύρι, 

κι αν πέφτουν τ' άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες, 

γιατί έχω αδελφό στην ξενιτιά, μη λάχει και περάσει. 

       Ένας άλλος πάλι λαϊκός μύθος για το Λάδωνα, παραπόταμο του Αλφειού, έλεγε 

ότι το γεφύρι ήταν στοιχειωμένο, γιατί κάποτε στα θεμέλια του θυσιάστηκαν δύο 

άνθρωποι προκειμένου να στεριώσει. Τέλος, ένας διαφορετικός θρύλος μας περιγράφει 

το πώς χτίστηκε το "Γεφύρι του Διαβόλου" στον Κρεμαστό ποταμό στην Τροιζήνα. 

Ένας πασάς θέλησε να γεφυρώσει το ποτάμι προκειμένου να πηγαίνει για κυνήγι. Το 

έργο ανέλαβε ένας φτωχός τεχνίτης έναντι μικρής αμοιβής. Οι δύο αποτυχημένες 

προσπάθειές του όμως, τον ανάγκασαν να συνωμοτήσει με το διάβολο, ο οποίος και 

του υποσχέθηκε να τον βοηθήσει, αρκεί να του έδινε ότι ζητούσε. Το γεφύρι στέριωσε, 

αλλά τόσο ο μάστορας όσο και η οικογένειά του χάθηκαν αργότερα. 

ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ 

 

         Βρισκόμαστε σε μια από τις δυο άκρες του διάσημου φαραγγιού του Βίκου και 

εδώ 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..  
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ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

        Πολλές ιστορίες και θρύλοι έχουν συνδεθεί με τα πέτρινα γεφύρια των 

Γρεβενών. Στο γεφύρι του Πασά, στον Αλιάκμονα ποταμό στα σύνορα Γρεβενών-

Κοζάνης, που ήταν το μεγαλύτερο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας και ανατινάχθηκε 

στις 14 Απριλίου 1941 από τους Άγγλους για να μην περάσουν οι Γερμανοί, 

επικρατούσε ο μύθος της ανθρωποθυσίας, όπου με μαρτυρίες της εποχής «ου 

προυτουμάστουρας του γκιουφύρ’ στοίχειουσι τ’ γυναίκα τ’». 

       Κοντά στο γεφύρι του Ζιάκα που κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα βρέθηκαν 

αρκετοί παλιοί τάφοι οι οποίοι εικάζεται ότι ήταν από τη μάχη του Γιαννούλα Ζιάκα, 

αδελφού του θρυλικού Θόδωρου Ζιάκα, με τους Τούρκους. 

 

Άιντε ν' εσείς πουλιά, πουλιά μ' πετούμενα 

Μωρ' που πάτε στον αέρα  

Ν' αυτού που πα ωρέ που ιπάτε κι έρχεστε  

 

'Αιντε ν' αυτού που πα που ιπάτε κι έρχεστε 

Μωρ' και πίσω δε γυρνάτε  

Μην αιδαται πουλιά μ' το Θόδωρο 

 

'Αιντε μην αιδαται πουλιά μ' το Θόδωρο  

Τον Θόδωρο τον Ζιάκα  

Ν' εμείς εψές πουλιά μ' τον είδαμε 

'Αιντε ν' εμείς εψές πουλία μ' τον είδαμε 

 

'Αιντε ν' εμείς εψές πουλιά μ' τον είδαμε 

Μωρ' μεσ' τ' ασπρα τα γεφύρια 

Παλληκαράκια ο Ζιάκας μάζιευε 

'Αιντε παλληκαράκια ο Ζιάκας μάζιευε 

Πιδιά του εικοσιένα 

Στα Γρεβενά Ζιάκας ξημέρωσε 
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        Το γεφύρι της Πραμόριτσας στο Κληματάκι Γρεβενών, λέγεται ότι κτίστηκε με 

έξοδα ενός μεγάλου τσέλιγκα στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η μονάκριβη κόρη 

του, μετά από κατεβασιά του ποταμού, ενώ το «πέτρινο γεφύρι» ή «το γεφύρι του 

γκαβού» ανάμεσα στο Πρόσβορο και την Αλατόπετρα λέγεται ότι πήρε το όνομα από 

κάποιον τυφλό που σκότωσαν στο σημείο αυτό.  

         Στο γεφύρι του Σπανού, στο μονοπάτι Γρεβενών-Μετσόβου, υπήρχε ένα 

φυλάκιο και ένα χάνι που διανυχτέρευαν τα καραβάνια που πήγαιναν στα Γιάννενα 

και τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο γεφύρι του Αζίζ Αγά, κάτω από το μεγάλο τόξο και 

ακριβώς στο κέντρο της καμάρας βρίσκεται ένα καμπανάκι, το οποίο με τα 

χτυπήματά του προειδοποιούσε τους περαστικούς για το κίνδυνο που διέτρεχαν από 

τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν, καθώς το ύψος της καμάρας είναι πολύ μεγάλο. 

 

ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΛΑΔΙΟΥ 

 

     Το γεφύρι του Κοιλαδίου είναι χτισμένο δίπλα στον ομώνυμο οικισμό του Δήμου 

Τσοτυλίου, και ενώνει τις όχθες του Τσαβαλεριώτικου ρέματος. Χρησιμοποιείται 

ακόμα και σήμερα. Χαρακτηριστικό της κατασκευής του είναι τα στηθαία του, που 

χτίστηκαν με μακριές κάθετες πέτρες και επιβίωσαν ως τις μέρες μας, αλλά και το 

χτίσιμο των βάθρων που έγινε κατά το ανισόδομο σύστημα. Αυτό που κάνει το γεφύρι 

του Κοιλαδίου ξεχωριστό δεν είναι ή τεχνική του, ούτε η παλαιότητά του. Είναι η 

προφορική παράδοση που του δίνει μια ξεχωριστή ταυτότητα. Εξάλλου τι θα ήταν τα 
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μνημεία χωρίς τις ιστορίες και τις παραδόσεις τους. Απλές, απρόσωπες κατασκευές, 

με τεχνική αξία μόνο. Τι θα ήταν επίσης αυτές οι ιστορίες ή οι θρύλοι χωρίς τα ίδια 

τα μνημεία; Απλά παραμύθια…  

        Το 1905, και μετά από πολλές πλημμύρες που παρέσερνε τα μέχρι τότε ξύλινα 

γεφύρια του Κοιλαδίου, οι τότε Βαλαάδες κάτοικοί του (εξισλαμισμένοι Ελληνόφωνοι) 

αποφάσισαν να χτίσουν ένα πέτρινο γεφύρι. Όπως ιστορείται, το έργο το ανέθεσαν σε 

Πολυκαστανιώτες μαστόρους, οι οποίοι φθάνοντας στο Κοιλάδι, άνοιξαν βαθιά θεμέλια 

στους δυο αντίκρυ βράχους και ζήτησαν από τους κατοίκους του χωριού να θυσιάσουν 

ένα ζώο για να στεριώσει το γεφύρι. Οι κάτοικοι πρότειναν αρχικά έναν πετεινό και 

έπειτα ένα πρόβατο, αλλά οι μάστορες τα αρνήθηκαν και τα δύο γιατί είχαν βάλει στο 

μάτι το τριμηνίτικο μοσχάρι του Χότζα που έβοσκε παραδίπλα. Για να μην 

αποκαλύψουν τις προθέσεις τους στους Κοιλαδιώτες, πρότειναν να αποφασίσει το ίδιο 

το ρέμα τι θυσία θέλει. Έτσι περίμεναν μια μέρα που έβρεχε και αφουγκράστηκαν τη 

βουή του ρέματος στη χαράδρα. Η βουή ακουγόταν σαν μουγκρητό μόσχου, και έτσι οι 

Βαλαάδες πείστηκαν ότι έπρεπε να θυσιαστεί το μοσχάρι. Το μοσχάρι θυσιάστηκε, 

ψήθηκε στο φούρνο και οι μάστορες το έτρωγαν για δύο ημέρες. Σε είκοσι μέρες η 

κατασκευή του γεφυριού είχε τελειώσει. 

 

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 

 

       Η Παλιά Βίνιανη ήταν ένα από τα πιο πολυάνθρωπα χωριά της Ευρυτανίας. 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. 
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ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ  

       Τα γεφύρια, εξαίρετα δείγματα λαϊκής 

παράδοσης, βρίσκονται φωλιασμένα μέσα σε σκοτεινά 

δάση και συνδέονται με «σκοτεινούς» θρύλους, 

εξάπτοντας τη φαντασία. 

       Λέγεται για παράδειγμα ότι τα ορμητικά νερά 

του Ασπροποτάμου γκρέμιζαν συνεχώς το Γεφύρι της 

Γριάς στο φαράγγι της Μάνας, ανάμεσα στο Περτούλι 

και το Νεραϊδοχώρι.   Ο θρύλος λέει ότι το γεφύρι 

είχε γκρεμιστεί πολλές φορές από την ορμή των 

νερών του φαραγγιού. Ο Πρωτομάστορας υποστήριζε 

ότι το αίμα των αρνιών και των κοκόρων που 

θυσιάζονταν δεν ήταν αρκετό για να στεριώσει το 

γεφύρι. Έπρεπε να θυσιασθεί άνθρωπος. ΄Ετσι 

άρπαξαν μια γριά ζητιάνα που περνούσε από εκεί και 

την έχτισαν στα θεμέλια του γεφυριού. Από τότε 

λέγεται "Το Γεφύρι της Γριάς" και ο διαβάτης που περνάει από εκεί ακούει το θρήνο 

της ή τη βλέπει να κάθεται στο γεφύρι. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

     Τα χρόνια πέρασαν, η σύγχρονη τεχνολογία άλλαξε τη ζωή του ανθρώπου και τις 

συνήθειές του. Το νερό όμως συνεχίζει να κυλά και να διηγείται την ίδια ιστορία, 

μόνο που κανένας δεν την ακούει πια. Πρόκειται για την ιστορία ενός ολόκληρου 

κόσμου που δεν υπάρχει πια, ενός κόσμου που αγωνίστηκε σκληρά για να επιβιώσει, 

μέσα σε αντίξοες συνθήκες, ενός κόσμου που μοχθούσε ακόμα και για όσα θεωρούνται 

σήμερα στοιχειώδη.  Ενός κόσμου που έμαθε να στηρίζεται στη φύση και στους πόρους 

της, να τους χρησιμοποιεί με σοφία για την καθημερινή του επιβίωση. Λίγα τα 

απομεινάρια αυτού του κόσμου στη σημερινή εποχή της αφθονίας και της 

κατανάλωσης. Ανάμεσα τους και τα χαλάσματα ενός πέτρινου νερόμυλου, χαμένου 

μέσα σε μια κατάφυτη πλαγιά, να περιμένει το νερό για να ξετυλίξει και πάλι τη 

γνώριμη ιστορία του , μιας πέτρινης βρύσης στην έρημη πλατεία ενός ερημωμένου 

χωριού, ενός πετρογέφυρου ξεχασμένου από το χρόνο και τους ανθρώπους. Έχουμε 

χάσει πάρα πολλά μέχρι τώρα από τον πλούτο του παρελθόντος που μας έχει αφήσει 

αυτός ο τόπος, είτε από αμέλεια, είτε από οικονομικά συμφέροντα. Αυτό τον κόσμο 

πρέπει να διασώσουμε και να διατηρήσουμε και να ωφεληθούμε από τα διδάγματά 

του, αν θέλουμε τη διάσωση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς... 
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ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ 

8. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

9. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΕΩΤΡΟΠΙΟ 

10. INTERNET: http://www.epirusnews.gr/culture/gefyria

01.html 

  http://www.greekarchitects.gr/index.php?

maincat=9&newid=1013 

  http://www.greekarchitects.gr/index.php?

maincat=9&newid=655&curpage=2 

  http://www.petrinagefiria.uoi.gr/xairetis

mos.html 

  http://arcadia.ceid.upatras.gr/alexopul/g

allery.html 

 

 

 

 

 

 

 


