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ΠΕΤΡΙΝΑ ΤΟΞΩΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

Από την Αναστασία Λεονάρδου, φιλόλογο 

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του 4ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής Αττικής, στο πλαίσιο του φετινού 

προγράμματος με τίτλο «Ποτάμια και Πετρογέφυρα, η δύναμη της φύσης και η δύναμη του ανθρώπου», 

ταξίδεψε στην Βόρεια Εύβοια με σκοπό να γνωρίσει από κοντά 4 πέτρινα μονότοξα γεφύρια στην 

ευρύτερη περιοχή του χωριού Άγιος Αιδηψού.  

Η ημερήσια εκδρομή έγινε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 και συμμετείχαν 28 μαθητές της Γ΄ τάξης του 

σχολείου και 3 συνοδοί καθηγήτριες, η υπεύθυνη του Προγράμματος κα Λεονάρδου και τα μέλη της 

Παιδαγωγικής Ομάδας κες Τσαχουρίδου και Τσίγκανου.  

Το ταξίδι  υπήρξε ενδιαφέρον  και περιπετειώδες.  

Μέσα στο πούλμαν είπαμε λίγα λόγια για την ιστορία της Εύβοιας, αλλά κυρίως θαυμάσαμε τα τοπία της 

διαδρομής.  

           

Περάσαμε από την νέα γέφυρα του Ευρίπου στην Χαλκίδα και μιλήσαμε για το φαινόμενο της 

παλίρροιας..  
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Σταματήσαμε στο Προκόπι και προσκυνήσαμε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Ρώσου.  

                   

Περπατήσαμε στο πλατανόδασος του ποταμού Κηρέα και αναζητήσαμε τον Μεγάλο Πλάτανο.  

                     

Τον πλάτανο δεν τον βρήκαμε, αλλά βγάλαμε μια 
αναμνηστική φωτογραφία! 
 
 

 
 

 
 

 
 
                Και επιτέλους φτάσαμε στον Άγιο.  
 

 

Εκεί μας περίμενε ο κύριος Γιώργος Δούμας, συνταξιούχος δάσκαλος και ψυχή του προσφάτως 

ιδρυθέντος  Λαογραφικού Μουσείου.  
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http://www.kathimerini.gr/499721/article/politismos/arxeio-politismoy/yhfida-politismoy-sth-voreia-

eyvoia  

 

Ξεναγηθήκαμε στο Μουσείο, μάθαμε με λεπτομέρειες όλα όσα σχετίζονταν  με τον αγροτικό βίο και την 

καθημερινότητα της ζωής του χωριού και θαυμάσαμε τα εκθέματα, κειμήλια ανεκτίμητα, που οι 

άνθρωποι πρόσφεραν στο Μουσείο ανοίγοντας τα σεντούκια και τις κασέλες τους. 

                  

 

    

http://www.kathimerini.gr/499721/article/politismos/arxeio-politismoy/yhfida-politismoy-sth-voreia-eyvoia
http://www.kathimerini.gr/499721/article/politismos/arxeio-politismoy/yhfida-politismoy-sth-voreia-eyvoia
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Στη συνέχεια περπατήσαμε στα καλντερίμια με προορισμό τα γεφύρια του χωριού. 

Αν και ο καιρός ήταν βροχερός και το 
έδαφος λασπώδες και γλυστερό,  
καταφέραμε να τα προσεγγίσουμε και να τα 
φωτογραφίσουμε.  
 

 

Μια στάση στην παιδική χαρά του χωριού ήταν απαραίτητη 
για να πάρουμε κουράγιο!!   
 

 
 
 

 

Στο οδοιπορικό μας, συνοδός και ξεναγός ήταν και πάλι ο κύριος Γιώργος Δούμας, ο οποίος μας έδωσε 

πολύτιμες πληροφορίες. 

 

Σύμφωνα με αφηγήσεις των γερόντων του χωριού, όλα τα γεφύρια – και οι μεγάλες πέτρινες κατασκευές 

της περιοχής – χτίστηκαν από Ηπειρώτες μαστόρους. Οι περισσότεροι έρχονταν από το Ζουπάνι, 

εργάζονταν κι επέστρεφαν στα χωριά τους.  

Ένας μάστορας από αυτούς, ο Δημήτρης Τσίπας, έμεινε στο χωριό κι έκανε οικογένεια. Λόγω της 

καταγωγής του, οι ντόπιοι τον αποκαλούσαν «Ζουπανιώτη», όνομα που τελικά καθιερώθηκε κι επισήμως. 

Ο γιος του Νίκος ασχολήθηκε επίσης με τις οικοδομικές εργασίες και ο εγγονός του Δημήτρης σπούδασε 

Πολιτικός Μηχανικός κι εργάζεται στην περιοχή.  

Τα τρία πρώτα σας τα παρουσιάζουμε παρακάτω: 
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Μονότοξο γεφύρι στη θέση  
Άγιος Σπυρίδωνας, στα ΒΔ του 
χωριού, στην επαρχιακή οδό 
προς την Ιστιαία. 
 
Γεφυρώνει χείμαρρο αγνώστου 
ονομασίας.  
 
Αγνοούνται επίσης το έτος 
κατασκευής,  
ο χρηματοδότης  
και η δαπάνη κατασκευής. 

 

 

Μονότοξο γεφύρι στη θέση 
Βρυσίτσα, στα ΝΑ του χωριού, 
πάνω στον δρόμο που οδηγεί 
στις παλιές παιδικές 
κατασκηνώσεις του Υπουργείου 
Παιδείας. 
 
Γεφυρώνει χείμαρρο αγνώστου 
ονομασίας.  
 
Αγνοούνται επίσης το έτος 
κατασκευής,  
ο χρηματοδότης  
και η δαπάνη κατασκευής. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Μονότοξο γεφύρι στα ΒΑ όρια 
του χωριού, στο ρέμα κοντά 
στο γήπεδο.  
 
Κατασκευάστηκε το έτος 1888, 
όπως δηλώνει η εγχάρακτη 
επιγραφή στην κορυφή της 
καμάρας, επάνω στο «κλειδί».  
 
Χαραγμένα βλέπουμε και τα 
αρχικά των ονομάτων των 
μαστόρων.  
 
Η πρωτοβουλία ανήκε στον 
τότε πάρεδρο Διονύσιο 
Δαλλαρή.  
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Για το τέταρτο γεφύρι, η λαϊκή παράδοση έχει πολλά να μας πει…  

 

 
Το μονότοξο γεφύρι 
της Κουβέλας ή 
Κβέλας. 
 
Βρίσκεται λίγο πριν 
από την είσοδο του 
χωριού, από την 
πλευρά της Αιδηψού.  
 
Γεφυρώνει χείμαρρο 
αγνώστου ονομασίας. 
 
Αγνοούνται ο 
χρηματοδότης και η 
δαπάνη κατασκευής. 
 
Το συνοδεύει ο 
θρύλος της 
«Ντούμινας»  
ή «Ντούμαινας». 
 
 
 

«Κάποτε, ένα συνεργείο από μακρινά μέρη άρχισε να χτίζει ένα πετρογέφυρο στο έμπα του χωριού. Όταν 

φούσκωνε ο χείμαρρος, το μέρος ήταν αδιάβατο κι επικίνδυνο, γι’ αυτό οι χωριανοί κάλεσαν τον καλύτερο 

πρωτομάστορα και του ανέθεσαν το έργο. Νέος και γεμάτος όρεξη για δουλειά, μια μέρα συναντήθηκε με 

μια όμορφη που ήρθε στο ποτάμι για νερό. Θαμπώθηκε από την ομορφιά της και θέλησε να μάθει γι’ 

αυτήν και να την παντρευτεί. Ήταν η Ντούμινα. Φρεσκοπαντρεμένη κι ευτυχισμένη με τον άντρα της.  

Ο πρωτομάστορας έπεσε του θανάτου. Θλίψη μεγάλη και μαζί φθόνος και μίσος για τον άντρα της 

Ντούμινας που του είχε «κλέψει» την ευτυχία. Η ζωή του άλλαξε, ούτε η δουλειά του έδινε πια χαρά. Και 

το γεφύρι, σαν να καταλάβαινε και να συμμετείχε στο πρόβλημα, κάθε που τελείωνε, γκρεμιζόταν… Και ο 

πρωτομάστορας βρισκόταν σε απόγνωση.  

Ο θρύλος έλεγε πως «για να στεριώσει γεφύρι, πρέπει να στοιχειώσει άνθρωπος». Ο πρωτομάστορας 

αποφάσισε να στοιχειώσει τον πρώτο που θα περνούσε την επόμενη μέρα από το γεφύρι. Και, για κακή 

τύχη, η πρώτη που εμφανίστηκε πρωί πρωί, ήταν η Ντούμινα. Είχε έρθει για να πλύνει τα ρούχα στο 

ποτάμι. Ο πρωτομάστορας χρησιμοποίησε την «εξαπάτηση» για να την φέρει πιο κοντά, την παρακάλεσε 

να του πλύνει το μαντήλι. Κι όταν αυτή πλησίασε, αυτός έριξε την πρώτη πέτρα στον ίσκιο της κι «έχτισε» 

την ψυχή της στα θεμέλια.  

Την μέρα που το γεφύρι τελείωσε και παραδόθηκε και το γλέντι έγινε τρικούβερτο, η Ντούμινα πέθανε 

ξαφνικά, χωρίς λόγο.  

Λένε οι παλιότεροι, πως τα βράδια – μεσάνυχτα, στις 12 - ακούγεται η φωνή της και φαίνεται η σκιά της 

να περνάει πάνω από το γεφύρι. Κι αν της απαντήσεις όταν σε φωνάξει, θα σου πάρει τη λαλιά…  
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… αλλά μπορεί και να μην είναι αλήθεια και οι παλιότεροι απλώς  να τα φαντάστηκαν. Γιατί, ακριβώς αυτό 

είναι τα φαντάσματα: πλάσματα της φαντασίας!».  

Παρακολουθείστε την ιστορία της Ντούμινας, όπως μας την αφηγήθηκε ο κος Δούμας: 

https://www.youtube.com/watch?v=83blWvYlHG8  

 

Και λίγες ακόμη πληροφορίες από το βιβλίο «Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Εύβοιας» του Γιάννη 

Φαφούτη, Εκδόσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας, 2005. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=83blWvYlHG8
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Δείτε και απολαύστε τον χορό της Καμάρας, από τον χορευτικό σύλλογο «Το Λύμνι».  

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

Δείτε κι απολαύστε επίσης το ταξίδι της επιστροφής της Ομάδας μας!  

   

 

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

