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Ένα απο τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ανθρώπινης 
φύσης και κοινωνίας είναι η επικοινωνία. Το φυσικό πε-
ριβάλλον βοηθά τον άνθρωπο σε αυτή την ανάγκη του, κα-

θώς δημιουργεί πολιτισμό στο εγχείρημά του να οικειοποιηθεί το 
τοπίο που τον περιβάλλει και μέσα στο οποίο ζει και ασκεί τις οικο-
νομικές δραστηριότητές του. Αυτές οι δραστηριότητες και οι σχέσεις 
που αναπτύσσει στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, όπως και οι 
σχέσεις ανθρώπου-φύσης, εγγράφονται στο χώρο. Η αρχιτεκτονική 
είναι το μέσο που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος, προκειμένου 
να εμπλακεί σε ένα διάλογο με τη φύση, ενώ δεν θα ήταν υπερβολή 
εάν την χαρακτηρίζαμε ως την αντανάκλαση στο χώρο της εκάστο-
τε φιλοσοφίας που διέπει την κάθε εποχή. Πράγματι, τα οικιστικά 
και γενικότερα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα μιας περιοχής συνιστούν 
αντανακλάσεις των πρακτικών, των αντιλήψεων και του πολιτισμού 
μιας κοινωνίας. Μέσω της αρχιτεκτονικής, ο άνθρωπος παρεμβαί-
νει στο φυσικό χώρο, διαμορφώνοντάς τον ανάλογα με τις εκάστοτε 
οικονομικές – κοινωνικές ανάγκες του. Παρατηρούμε ένα συνεχή 
διάλογο μεταξύ του χώρου και της κοινωνίας, εφόσον ο άνθρωπος 
επεμβαίνει σε αυτόν, κατασκευάζοντας, εγκαθιδρύοντας σύμβολα ή 
εγκαθιστώντας λειτουργίες και καθιστώντας τον – μέσω της «εξημέ-
ρωσής» του – ως αίτιο κοινωνικών γεγονότων. Αν και αυτός ο χώρος 
οργανώνεται, αρχικά, βάσει οικονομικών λειτουργιών, στη συνέχεια 
παρατηρούμε πως αυτές λαμβάνουν κοινωνικές και πολιτισμικές δι-
αστάσεις (όπως συμβαίνει με τους δρόμους, τις γέφυρες, τις πλατεί-
ες). Όλα διαπλέκονται στο φυσικό τοπίο (ανθρώπινες – κοινωνικές 
– έμφυλες – οικονομικές σχέσεις, σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο 
και τη φύση), δίνοντάς μας τον περίπλοκο χάρτη της ανθρώπινης πο-
λιτισμικής παρουσίας σε αυτό, ενώ πρωτεύοντα ρόλο στο δομημένο 
τοπίο διαδραματίζουν, όπως είναι φυσικό, οι ιστορικές μεταβολές.

Ένας από τους βασικούς τρόπους μέσω των οποίων ο άνθρω-
πος επιτυγχάνει να δαμάσει τα στοιχεία της φύσης, να ξεπεράσει 

τους φόβους του και έτσι να επικοινωνήσει, να διακι-
νήσει αγαθά, να πλησιάσει το συνάνθρωπό του ή άλλα 
κέντρα ανθρώπινης δραστηριότητας (χωριά, πόλεις, λι-
μάνια), να συνδιαλεχθεί με αυτόν/ά, να επωφεληθεί και 
να δημιουργήσει μέσω της επαφής, που θα αναπτύξει, 
είναι η γέφυρα. Μια γέφυρα διευκολύνει τις μετακινήσεις 
(ιδιαίτερα σε εποχές που η μεταφορά δια θαλάσσης είναι 
δύσκολη), εξαλείφει τις όποιες διαφορές υφίστανται ανά-
μεσα στην ανθρώπινη κοινωνία ή και ανάμεσα σε δυο δια-
φορετικές πολιτισμικές ομάδες · ενώνει, έτσι, πολιτισμούς, 
διαφορετικούς ανθρώπους που επιθυμούν να διεξαγάγουν 
ή να επεκτείνουν την οικονομική τους δράση, να μεταφέ-
ρουν τα εμπορεύματά τους, ενώ εφόσον έχει επιτευχθεί η 
σύνδεση δυο περιοχών δεν αργεί και η μεταλαμπάδευση 
γνώσεων και όλων των καινοτόμων ιδεολογικών, καλλιτε-
χνικών, πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών απο τον έναν 
τόπο στον άλλο. Η γέφυρα, άλλοτε, συνδέεται και με την 
προστασία μιας περιοχής. Αρκεί να γυρίσουμε το βλέμμα 

μας στα μεσαιωνικά χρόνια, για να αντικρύσουμε γέφυρες με προσαρ-
τημένους, στο κατάστρωμά τους, πύργους, οι οποίοι χρησίμευαν ως 
φρούρια – κέντρα ελέγχου της γύρω περιοχής, ώστε να διαφυλάσ-
σσεται η ασφάλεια των κατοίκων αυτής και των συμφερόντων τους.

Διαχρονικά, η γέφυρα κατασκευαζόταν απο σχοινιά, ξύλο και πέ-
τρες· οι Ρωμαίοι χρησιμοποιήσαν φυσικούς λίθους και σκυρόδεμα, 
ενώ στα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης ήταν που η γεφυρο-
ποιία αναπτύχθηκε παράλληλα με την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, 
χρησιμοποιώντας υλικά περισσότερο ανθεκτικά, όπως ο χυτοσίδηρος 
και αργότερα ο χάλυβας. Η δημιουργία δε πέτρινων γεφυριών σε επο-
χές που η τεχνολογία ανθίζει, καθώς η κοινωνία και ο άνθρωπος γί-
νονται κάτοχοι εξειδικευμένων γνώσεων (αναφορικά με τις τεχνικές 
κατασκευές) και χρήστες υλικών που πρόσφατα έχουν ανακαλυφθεί 
ή που η χρησιμότητά τους έχει προαχθεί στην προτίμηση της κοινω-
νίας (εξαιτίας των νέων αναγκών που έχουν προκύψει απο τις ιστορι-
κές – οικονομικές συγκυρίες), συνιστά δείγμα μιας κοινωνίας παρα-
δοσιακής, η οποία δεν ακολουθεί (είτε επειδή δεν μπορεί είτε επει-
δή δεν θέλει είτε γιατί της φαίνονται περίεργα) τα βήματα εκσυγχρο-
νισμού που πραγματοποιούνται στο ευρύτερο περιβάλλον και συμπε-
ρασματικά η τεχνολογία δεν έχει παρεισφρύσει στους κόλπους της. 
Οι πέτρινες τοξωτές κατασκευές, ωστόσο, αποτελούν μια από τις με-
γαλύτερες ανακαλύψεις της αρχιτεκτονικής για τον προβιομηχανικό 
άνθρωπο, αλλά και τον πρώτο μεγάλο σταθμό στην εξελικτική πορεία 
της παγκόσμιας γεφυροποιίας. Τα πέτρινα γεφύρια θεωρούνται τα ση-
μαντικότερα επιτεύγματα μετά τα οχυρωματικά έργα των μεγάλων κά-
στρων της μεταβυζαντινής εποχής, καθώς εμπεριέχουν τεχνογνωσία, 
αισθητική και ηρωισμό, παραπέμπουν σε χρόνια σκληρής δουλειάς, 
ενώ το δύσκολο του εγχειρήματος δημιουργούσε γύρω απο αυτά δο-
ξασίες, θρύλους, δημοτικά τραγούδια. Το παρελθόν, όμως, όπως και 
το παρόν είναι σκληρό·  ο άνθρωπος πάντοτε προσπαθούσε να επι-

To Γεφύρι της Πλάκας
 «Η Ακρόπολη της Ηπείρου»

► Toυ Υπαρχιφύλακα Σάββα Μαυροματίδη*
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βιώσει, όπως και σήμερα, και τίποτα δεν αποτελούσε στοιχείο ονει-
ρικό. Κάθε ανθρώπινη κοινωνία, σε οποιαδήποτε φάση της ιστορίας, 
έχει να αναδείξει δύσκολες στιγμές, γεμάτες αντιξοότητες, έναντι των 
οποίων ο άνθρωπος παλεύει να φέρει σε πέρας το έργο που από κα-
ταβολής κόσμου έχει αναλάβει: την επιβίωσή του.

Τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου αποτελούν δείγματα του πα-
ρελθόντος μιας τέτοιας παραδοσιακής (προβιομηχανικής) κοινω-
νίας, καθώς στην Οθωμανική αυτοκρατορία και στην Ελλάδα τα τε-
χνολογικά άλματα που πραγματοποιούνταν στην Ευρώπη της επο-
χής ήλθαν καθυστερημένα, στα τέλη του 19ου αιώνα. Η Ήπειρος 
είναι κοιτίδα των μαστόρων. Τα παλιότερα μαστοροχώρια είναι η 
Πυρσόγιαννη και η Βούρμπιανη (Κόνιτσα). Δεν είναι τυχαίο ότι πα-
τρίδα των μαστόρων αποτελούν τα πιο ορεινά και βραχώδη χωριά, τα 
οποία δεν έχουν εδάφη κατάλληλα για καλλιέργειες, με αποτέλεσμα 
οι κάτοικοί τους να στρέφονται στην οικοδομική, κυρίως, τέχνη (αλλά 
και τη ζωγραφική και την ξυλογλυπτική), ώστε να εξασφαλίσουν τα 
απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Αντιθέτως, χωριά, όπως τα βλα-
χοχώρια, χτισμένα κοντά σε κατάλληλα επιλεγμένα βοσκοτόπια (για 
τις ανάγκες της κτηνοτροφίας) δεν έδωσαν μαστόρους, καθώς η ανά-
πτυξη της κτηνοτροφίας εξασφάλιζε την επιβίωση και επομένως δεν 
γεννούσε την ανάγκη για την άνθιση της οικοδομικής τέχνης. Η ζωή 
στα μαστοροχώρια της Κόνιτσας ήταν γενικά δύσκολη και φτωχική. 
Οι μαστόροι ήταν τελείως αμόρφωτοι ή είχαν τελειώσει το δημοτικό. 
Μετά ξεκινούσαν τα ταξίδια. Η αμοιβή τους, παραδοσιακά, γινόταν 
με τη μοιρασιά των κερδών με γνώμονα τη συμβολή του καθενός σε 
εργασία, εργαλεία και ζώα. Μεταγενέστερα, γινόταν με μεροκάματο. 
Τα γεφύρια αποτελούν έργα μιας κατηγορίας εξειδικευμένων τεχνι-
τών, των γεφυροποιών, που αποκαλούνται και κιοπρουλήδες από την 
τουρική λέξη copru (γέφυρα).

Ένα από αυτά τα γεφύρια, που αποτελούσε μέχρι πρόσφατα στο-
λίδι για την ευρύτερη περιοχή, ήταν το γεφύρι της Πλάκας, ένα αρ-
χιτεκτόνημα που θύμιζε περασμένους καιρούς, ξεχασμένα βάσα-
να και πόθους των ανθρώπων, διεγείροντας συγχρόνως το θαυμα-
σμό για τις τεχνικές ικανότητες, την υπομονή και την αφοσίωση στο 
κοινό καλό, των παλιών μαστόρων-γεφυροποιών. Επρόκειτο για το 
μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι στα Βαλκάνια, συνολικού μήκους 61 μ., 
ανοίγματος τόξου 40 μ., ύψους 21 μ. και πλάτους στα βάθρα 4 μ. και 
στο κατάστρωμα 3,20 μ. Ο Άραχθος είναι ο πιο απρόβλεπτος ποτα-
μός στην Ήπειρο (η ταχύτητά του μπορεί εύκολα να υπερβαίνει τα 20 
χλμ/ώρα), με αποτέλεσμα η κατασκευή ενός τεχνικού μέσου για την 
επικοινωνία των περιοχών που χωρίζει, να είναι επιτακτική. Αποτε-
λούσε εμπόδιο για τη μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής (κυρί-

ως νομάδες κτηνοτρόφοι), αλλά και για την ίδια τη ζωή τους, ενώ με-
γάλο μέρος των κοπαδιών τους χανόταν στα νερά του. Λόγω αυτής 
της ιδιαίτερης φύσης του, για την κατασκευή μιας γέφυρας χρειαζό-
ταν χρόνος, τόλμη, επιμονή και κυρίως χρήματα. Όποιες προσπάθει-
ες γεφύρωσης είχαν γίνει έως και το 1866 είχαν αποτύχει. Το 1863 ο 
Δημ. Αρβανιτογιάννης από τα Πράμαντα προσέφερε 30.000 γρόσια1 
για την κατασκευή της γέφυρας, η οποία κτίστηκε από από μαστό-
ρους και πελεκάνους (χτίστες) της πέτρας από την Πυρσόγιαννη, αλλά 
στη διάρκεια των εγκαινίων της, η καμάρα της σωριάστηκε στην κοί-
τη του ποταμού. Μετά από λίγο καιρό οι Τζουμερκιώτες έφεραν τον 
αρχιμάστορα Μπέγκα από την Πράμαντα και το έργο ξανακτίστηκε το 
1866 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος). Στην κατασκευή, μάλιστα, της γέφυρας 
χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες αυγά από την περιοχή, τα οποία μαζί με 
ασβέστη «έγιναν πορσελάνη, η συνδετική ουσία της πέτρας». Η όλη 
δαπάνη του έργου ανήλθε, μέσω εράνων, στα 214.000 γρόσια, τα οποία 
διέθεσαν οι Ιωάννης Λούλης απο την Αετορράχη, Αναγνώστης Μά-
ρος απο τους Μελισσουργούς, Αναγνώστης Λύτρας και Ιωάννης Ρή-
γκας απο τα Πράμαντα και οι κοινότητες της περιοχής με το μεγαλύ-
τερο τμήμα των δαπανών να προέρχεται απο τις εκείνες των Μελισ-
σουργών και των Πραμάντων. Οι κάτοικοι των γειτονικών προς την 
γέφυρα χωριών, μεταξύ των οποίων και οι Ραφτανίτες διέθεσαν την 
προσωπική τους εργασία, η δε κοινότητα Αγνάντων προσέφερε ακό-
μη και την απαραίτητη για την κατασκευή του έργου ξυλεία (δοκούς 
και σανίδες). Για το χτίσιμο του γεφυριού υπάρχει η παράδοση ότι στα 
θεμέλιά του στέριωσαν άνθρωπο, ενώ άλλοι ισχυρίζονταν ότι έβαλαν 
έναν Τούρκο κι άλλοι μια επιληπτική κοπέλα από το χωριό Μονολίθι.

Τα πέτρινα γεφύρια είναι στενά δεμένα με την τοπική και την εθνι-
κή ιστορία, αφού πολλές φορές αποτέλεσαν πεδία μάχης, αντικείμενο 
δολιοφθοράς, χώρο συναντήσεων με ειρηνευτικούς σκοπούς (όπως 
το εν λόγω γεφύρι) ή και συνοριακό όριο. Η γέφυρα λειτούργησε 
ευεργετικά για τους κατοίκους της περιοχής από το χρόνο της κα-
τασκευής της μέχρι το 1881, οπότε και βάσει της διμερούς Συμφωνί-
ας της Κωνσταντινούπολης2, μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής αυτο-
κρατορίας, καθορίστηκε ως συνοριακή γραμμή (με την παραχώρηση 
της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου) ανάμεσα στα δυο κράτη ο 
Άραχθος. Τότε, δίπλα από το γεφύρι της Πλάκας, από τη νότια πλευρά, 
κατασκευάστηκε υποτελωνείο, ενώ και οι Οθωμανοί κατασκεύασαν 
φυλάκιο κοντά στο γεφύρι. Έως και το 1913 (οπότε και απελευθερώ-
θηκε και η υπόλοιπη Ήπειρος) ο Άραχθος αποτελούσε το σύνορο 
Ελλάδας – Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Στην αριστερή πλευρά της 
κοίτης του, σε απόσταση 300 μέτρων από το γεφύρι, υπήρχαν επίσης 
φυλάκιο του Ελληνικού στρατού και χάνι. Από τη στιγμή, που τα σύνο-

1. Η ευρύτερη περιοχή, στα έτη αυτά, αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, γι’ αυτό και το νόμισμα που ήταν σε χρήση κατά τη διάρκεια δημι-
ουργίας του γεφυριού ήταν το γρόσι.
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ρα της Ελλάδας ορίστηκαν στον Άραχθο, η επικοινωνία στις μεθορια-
κές περιοχές και η χρησιμοποίηση της γέφυρας έγινε προβληματική, 
σχεδόν αδύνατη. Οι Οθωμανοί έκλεισαν τα σύνορα, οπότε και τόσο η 
διακίνηση ανθρώπων και ζώων όσο και η μεταφορά τροφίμων και υλι-
κών μέσω της γέφυρας ουσιαστικά σταμάτησαν. Αυτός ο αποκλεισμός 
και η οικονομική δυσπραγία των ορεινών χωριών, εκφράστηκε μέσω 
ενός δημοτικού τραγουδιού, στο οποίο αναφέρονται οι εξής στίχοι:

Ανάθεμά σε ‘Πιτροπή και συ βρε Κουμουνδούρε,  
με το κακό που κάματε στην Άρτα, στα Τζουμέρκα,  

το σύνορο που βάλατε στης Άρτας το ποτάμι,  
Κλείστηκ’ η Άρτα κλείστηκε, κλείστηκε το Τζουμέρκο.  

Θα στηρηθή και το ψωμί . που νάβρει να δουλέψη;  
Ο κάμπος έμ’νε στην Τουρκιά και τα καλά λιβάδια,  

Το βιό όλο και χάνεται, σ’ αγρίδια βοσκοτόπια.........

Είναι φανερό, από το τραγούδι αυτό, το μένος των ανθρώπων της 
περιοχής για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Κουμουνδούρου, κα-
θώς ναι μεν ενώθηκαν τα χωριά τους με την Ελλάδα, ωστόσο η εξέ-
λιξη αυτή είχε αρνητικό πρόσημο για την οικονομία της περιοχής, 
εφόσον οι κάτοικοι δεν μπορούσαν ουσιαστικά να ασκήσουν ανε-
μπόδιστα τις καθημερινές τους ασχολίες, ενώ τα βοσκοτόπια, τόσο 
χρήσιμα για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, έμειναν στην πλευ-
ρά των Οθωμανών.

Όμως, η ιστορία της Γέφυρας δεν τελειώνει με τους Βαλκανικούς 
πολέμους, όταν ολόκληρη η Ήπειρος αποδόθηκε στην Ελλάδα και οι 
κάτοικοι μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν εκ νέου τις εκτάσεις που είχαν 
απολέσει. Στη διάρκεια της Κατοχής απο τις δυνάμεις του Άξονα, η 
γέφυρα της Πλάκας έδωσε διέξοδο στους κατοίκους (της άγονης και 
ορεινής περιοχής των Τζουμέρκων να κινούνται προς τα πεδινά και 
πλουσιότερα χωριά του κάμπου, για να εργαστούν ή να προμηθευτούν 
τροφή), διευκολύνοντας συγχρόνως και τις αντιστασιακές οργανώσεις 
και τα ένοπλα τμήματα του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια των 
επιχειρήσεων για την απελευθέρωση της χώρας. Οι Γερμανοί, κατά 
τη διάρκεια των εκκαθαριστικών τους επιχειρήσεων στο χώρο των 
Τζουμέρκων (Οκτώβριος 1943), προσπάθησαν, φεύγοντας προς τα 
Ιωάννινα, να ανατινάξουν το γεφύρι, χωρίς να προκληθεί σε αυτό κά-
ποια σοβαρή ζημιά. Οι Ραφτανίτες το επισκεύασαν με τσιμέντο το 1943 
και έκτοτε λειτουργούσε χωρίς προβλήματα, ενώ το Κράτος μετά την 
απελευθέρωση της χώρας επισκεύασε το ρήγμα που είχε προκληθεί.

Άξια αναφοράς είναι και μια ακόμα ιστορική στιγμή, η οποία έλαβε 
χώρα στον ευρύτερο συνοικισμό της Πλάκας. Αναφερόμαστε στις συ-
γκρούσεις ανάμεσα στα αντίπαλα ανάρτικα σώματα (ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ) 
στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Στις 19 Φεβρουαρίου 1944 αντι-
πρόσωποι των αντιστασιακών αυτών οργανώσεων συναντήθηκαν σε 
οίκημα, πλησίον της γέφυρας, με τον Αμερικανό ταγματάρχη Ουάινς 
και τον Άγγλο συνταγματάρχη Γκούντχαουζ, προκειμένου να επιτευ-
χθεί μια συμφωνία για την παύση της άσκοπης σπατάλης πολεμικού 
υλικού, την ειρήνευση και την αναστολή της αιματοχυσίας ανάμε-
σα στους Έλληνες. Ενώ τόπος διεξαγωγής των σχετικών συζητήσε-
ων ορίστηκε αρχικά το Μυρόφυλλο Τρικάλων, ωστόσο με την έναρξή 
τους αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας τους στην Πλάκα, για να 
συμμετάσχει σε αυτές και ο Ναπολέων Ζέρβας. Οι συζητήσεις ξεκί-
νησαν στην Πλάκα στις 22 φεβρουαρίου, για να καταλήξουν σε συμ-
φωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στις 29 του ιδίου μηνός, οπότε και 

αποφασίστηκαν η κατάπαυση εχθροπραξιών μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ, 
η διατήρηση των εδαφών που η κάθε οργάνωση είχε υπό τον κατοχή 
της, η κοινή δράση των μελών τους εναντίον των κατακτητών, και η 
μέριμνα απο πλευράς της Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής, ώστε 
να εφοδιαστούν οι μαχόμενοι αντάρτες με πολεμοφόδια. Εντούτοις, η 
αποκαλούμενη «Συμφωνία της Πλάκας - Μυροφύλλου», αν και είχε 
ως στόχο την επίτευξη της ενότητας, της συνεργασίας και της της 
κοινής δράσης των ένοπλων αντάρτικων σωμάτων κατά των Γερμα-
νών, παραβιάσθηκε μετά από ολιγοήμερη ανακωχή των εχθροπρα-
ξιών μεταξύ των ανταρτών.

Μια γέφυρα, λοιπόν, με ιστορική σημασία, η οποία θύμιζε, σε 
όσους τη διέσχιζαν ή τη θαύμαζαν, σκληρά ιστορικά γεγονότα, κα-
τάρρευσε, εξαιτίας κυρίως της εγκατάλειψής της από τα αρμόδια 
όργανα. Οι τελευταίες εργασίες συντήρησής της έγιναν το 1998. Το 
Υπουργείο Πολιτισμού σε συνδυασμό με το ΕΜΠ έχουν αναλάβει να 
φέρουν σε πέρας τις εργασίες αναστήλωσης αυτού του ιστορικού 
μνημείου, ενώ τη χρηματοδότηση των εργασιών ανέλαβε απόγο-
νος του χρηματοδότη του γεφυριού στα 1866, ο Νίκος Λούλης, η 
οικογένεια του οποίου δραστηριοποιείται στο χώρο της αλευροβη-
ομηχανίας ήδη απο τον 18ο αιώνα, όταν ο Ζώης Λούλης εγκαταστά-
θηκε στην Αετορράχη Ιωαννίνων και έχτισε τον πρώτο πετρόμυλο. 
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