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ΓΕΦΥΡΑ ΤΗς ΠΛΑΚΑς 

•Υπήρξε το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων (και ίσως 
και της Ευρώπης). Ένα μνημείο συνδεδεμένο άρρηκτα με την 
ιστορία της Ελλάδος. Δυστυχώς σήμερα, έπειτα από την 
εγκληματική αδιαφορία των αρμόδιων για τη συντήρηση του 
φορέων, αποτελεί παρελθόν... 

•Το γεφύρι της Πλάκας βρίσκεται στην κοινότητα Ραφταναίων 
(νομός Ιωαννίνων). Γεφυρώνει τον ποταμό Άραχθο.Το γεφύρι είχε 
κτισθεί και καταρρεύσει δυο φορές,το 1860 και το 1863. Το 
1866 οι κάτοικοι των Μελισσουργών, Πραμάντων και Αγνάντων 
και μερικών άλλων μικρότερων χωριών συγκέντρωσαν το ποσό 
των 187.000 γροσιών και ανάθεσαν στον κτίστη Κώστα Μπέκα 
από τα Πράμαντα να κατασκευάσει το γεφύρι που θα έκανε 
ευκολότερη την πρόσβαση προς τα Γιάννενα και την Άρτα. Το 
χρονικό διάστημα 1881-1913 ο Άραχθος αποτελούσε το σύνορο 
Ελλάδας - Τουρκίας και υπήρχε στην αριστερή πλευρά της κοίτης, 
σε απόσταση 300 μέτρα από το γεφύρι, φυλάκιο του Ελληνικού 
στρατού, χάνι και τελωνείο. 



ΕΙΚΟΝΑ 



ΒΙΝΤΕΟ 

 https://www.youtube.com/watch?v=NQ9uujd7

PR4 

https://www.youtube.com/watch?v=NQ9uujd7PR4
https://www.youtube.com/watch?v=NQ9uujd7PR4


ΓΕΦΥΡΑ ΤΗς ΑΡΤΑς 

 Το θρυλικό γεφύρι, σύμβολο της Άρτας, είναι γέφυρα του ποταμού Άραχθου. Η γέφυρα αυτή, κατά το 
χρονογράφο της Ηπείρου, είναι κτίσμα των προ Χριστού Ρωμαϊκών χρόνων. Τη σημερινή του μορφή, απέκτησε 
το έτος 1602-1616 μΧ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η χρηματοδότηση της κατασκευής του έγινε από έναν 
Αρτινό παντοπώλη, τον Ιωάννη Θιακογιάννη ή Γυφτοφάγο, ο οποίος προφανώς είχε εμπορικές δραστηριότητες 
και είχε ενδιαφέρον για τη διάβαση του Αράχθου ποταμού από τα μουλάρια με τα φορτία του. 

 Το σημερινό μήκος του πέτρινου γεφυριού της Άρτας φτάνει στα 145 μ., και το πλάτος του είναι 3,75 
μ.. Οι τέσσερις ημικυκλικές καμάρες δεν έχουν καμία συμμετρία μεταξύ τους. Τα βάθρα του είναι 
κτισμένα με μεγάλους κανονικούς λίθους κατά το ισοδομικό σύστημα, με επίστεψη, έτσι που θυμίζουν 
τοιχοποιία ελληνιστικών μεγάρων. Αυτή λοιπόν η δομή των βάθρων μαρτυρεί ότι το γεφύρι θεμελιώθηκε 
κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, και - κατά την άποψη του μελετητή Γιάννη Τσούτσινου - πιθανότατα 
είναι έργο του Πύρρου Α΄ (3ος π.χ. αιώνας). Σύμφωνα με διαπιστώσεις του Φ. Πέτσα, αρχαιολόγου που 
παρακολούθησε τις εκσκαφές για τη στήριξη σιδερένιας γέφυρας πλάι στην παλιά στα χρόνια της 
κατοχής, το ίδιο χτίσιμο συνεχίζεται μέχρι τα κατώτατα θεμέλια του γεφυριού. Πάνω σ' αυτά τα βάθρα, 
κατά την άποψη ορισμένων μελετητών, χτίστηκαν κατά τη Βυζαντινή εποχή ή κατά την άποψη άλλων 
στην πρώτη μεταβυζαντινή περίοδο, τέσσερις μεγάλες καμάρες, μεταξύ των οποίων παρεμβλήθηκαν 
στα ποδαρικά τους καθώς και στα ακρινά σκέλη του γεφυριού οκτώ συνολικά μικρά τοξωτά ανοίγματα, 
για να διοχετεύονται τα νερά σε περίπτωση πλημμύρας. Η τοιχοποιία της πολύ ωραία είναι ομοιόμορφη 
με μικρούς κανονικούς λίθους. Φαίνεται ότι η μεγαλύτερη καμάρα, που λόγω του ανοίγματός της ήταν 
περισσότερο επισφαλής, από άγνωστη αιτία γκρεμίστηκε και ξαναχτίστηκε στην Τουρκοκρατία, και είναι 
ακριβώς αυτή η ανακατασκευή της ψηλής καμάρας που γέννησε το θρύλο της στοίχειωσης της 
γυναίκας του πρωτομάστορα και το αντίστοιχο δημοτικό τραγούδι. Σύμφωνα με σωζμένες γραπτές 
μαρτυρίες η κατασκευή αυτή έγινε το έτος 1612, οι εργασίες κράτησαν τρία χρόνια, μέχρι το 1615 και 
η νέα καμάρα έγινε ακόμη ψηλότερη. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82


ΕΙΚΟΝΑ 



BΙΝΤΕΟ 

 https://www.youtube.com/watch?v=PgTmZUls

2wQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PgTmZUls2wQ
https://www.youtube.com/watch?v=PgTmZUls2wQ


ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ 

 Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφύρωνε τον Αγραφιώτη ποταμό. Πλέον το γεφύρι τους περισσότερους 

μήνες του χρόνου βρίσκεται κάτω απο τα νερά της λίμνης των Κρεμαστών και μόνο λίγες μέρες του χρόνου 

έρχεται στην επιφάνεια για να μπορέσει να το θαυμάσει κάποιος! Το γεφύρι χτίστηκε το 1659 και πήρε το 

ονομά του μάλλον απο τον Ηπειρώτη πρωτομάστορα Μανώλη Χρυσιώτη 

  Σύμφωνα με την παράδοση το γεφύρι πήρε το όνομα του από τον Ηπειρώτη χτίστη Μανώλη Χρυσιώτη ο οποίος 

είχε εγκατασταθεί στο χωριό Δάφνη (Κουφάλα) όπου ζούσε με την γυναίκα του την Παρασκευή. Το ζευγάρι δεν 

μπορούσε να αποκτήσει απογόνους, γι’ αυτό το λόγο τρία μεγάλα έργα του παραλληλίζονται ως παιδιά του, ως 

αγόρι το γεφύρι και ως κόρες του οι εκκλησίες της Αγ. Παρασκευής στη Χρύσω και της Αγ. Παρασκευή στα 

Βραγγιανά. Ώσπου να τελειώσει το χτίσιμο του, οι χτίστες έφαγαν, λένε, χίλιες γίδες σιούτες κι άλλες τόσες με 

κέρατα! Ένας άλλος θρύλος για το γεφύρι μας λέει πως κι εδώ έχουμε στέριωμα με ανθροποθυσία. Σύμφωνα με 

αυτόν ο πρωτομαστωρας Μανώλης αναλαμβάνει να χτίσει το γεφύρι για λογαριασμό του βασιλιά του 

Αγγελοκάστρου, το γεφύρι όμως δεν στεριώνει και ο πρωτομάστορας κινδυνέυει να θανατωθεί. Η βασιλοπούλα 

όμως που είναι ερωτευμένη με τον πρωτομάστορα (όπως και αυτός με την βασιλοπούλα) θα πέσει μέσα στα 

βαθιά νερά του ποταμόυ και έτσι το γεφύρι θα στεριώσει. Στο τέλος όμως ο Μανώλης απελπισμένος από τον 

χαμό της καλής του θα πέσει κι αυτός μέσα στα νερά του ποταμού και θα πνιγεί 

 



ΕΙΚΟΝΑ 



ΒΙΝΤΕΟ 

 https://www.youtube.com/watch?v=6P_zuZgV

3d8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=6P_zuZgV3d8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6P_zuZgV3d8&feature=youtu.be

