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Για το γεφύρι της Πλάκας  

 

  Σαν κάτοικος της περιοχής, γνωρίζω το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας 

εδώ και πολλά χρόνια. Με κάθε ευκαιρία που με έφερνε στην περιοχή 

μία επίσκεψη στο γεφύρι ήταν απαραίτητη. Είτε μέσα από το ποτάμι είτε 

από το μονοπάτι έφτανα εκεί ,μόνος ή με παρέα και δεν έχανα την 

ευκαιρία κάθε φορά να το περιεργάζομαι και να το θαυμάζω. Όσο το 

πλησίαζα τόσο μεγάλωνε και με εντυπωσίαζε συνειδητοποιώντας τις 

διαστάσεις του. Το νερό του ποταμιού, τα βότσαλα που έλαμπαν με τα 

διάφορα χρώματα λουσμένο από το νερό ή τη βοή του που όσο το 

πλησίαζα τόσο με έπιανε  δέος στη θέασή του. Στο ποτάμι αυτό, λίγο 

παραπάνω ,έμαθα μπάνιο στα βαθιά και κρύα νερά του κολυμπώντας 

δίπλα-δίπλα με τα νερόφιδα. Πολλοί από εμάς κινδυνεύσαμε πολλές 

φορές να εγκλωβιστούμε στις βίρες, αλλά το θάρρος της εφηβείας και η 

άγνοια του κινδύνου από τις παρέες που δεν κολώνανε μπροστά στον 

κίνδυνο δεν μας φοβίζει. Όταν φτάναμε κοντά συναντούσαμε το 

τελωνείο. Περπατούσαμε πέρα-δώθε το γεφύρι παρατηρώντας με δέος 

στο ύψος που σε έπιανε ίλιγγος. Πώς περνούσαν μέρα νύχτα φορτωμένοι, 

άνθρωποι και ζώα, με βροχές και με χιόνια και μετά να πάρουν τον 

ανήφορο να πάνε στα χωριά τους, ένας γολγοθάς; 

   Ο μεγάλος μας λογοτέχνης και συντοπίτης από την Πλατανούσα, ο 

Κοτζιούλας, που το περπάτησε πολλές φορές και γνώριζε καλά την 

περιοχή αναφέρει σε ένα άρθρο το 1955:  

Έχουν κάνα δύο χρόνια τώρα που είναι όλο χαρά οι χωριανοί και οι 

πατριώτες που δεν περνούσαν πριν ούτε κάρα ούτε νταλίκες τώρα πάν 

και αυτοκίνητα(ήταν μόλις άνοιξε αμαξωτός δρόμος στα χωριά) . Από 

την Άρτα μεριά φτάνει ως απάνω στην Νισίτσα μία δρασκελιά τόπο ίσα 

με το χωριό υπολόγιζαν και αυτή είναι η δρασκελιά κάπου 4 ώρες 

πεζοπορία...  Πρόκειται για τους βασανισμένους κατοίκους που έτυχε να 

βρεθούν ξεφυτρωμένοι εκεί σαν τα αγριόδεντρα του τόπου μες στην 

μακρουλή λεκάνη που ανοίγεται ανάμεσα σε Ξεροβούνι και Τζουμέρκα, 

δεξιά και αριστερά από την κοίτη του Αράχθου, καθώς κατηφορίζει 

βουίζοντας προς το θρυλικό γεφύρι. 
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Πόσες γενιές ανθρώπων ήρθαν και σβήσανε σε εκείνα τα έρημα μέρη 

χωρίς να χρησιμοποιήσουν άλλο μεταφορικό μέσο παρά μόνο τα 

πολύπαθα πόδια τους.  

Τα αυτοκίνητα τα είχαν μόνο ακουστά όπως κάποιοι στον καιρό μας  τα 

αεροπλάνα και τα υπερωκεάνια. Και να είχαν να πληρώσουν για τη 

διαδρομή δεν μπορούσα να το οδηγήσουν εκεί πέρα ο δρόμος δεν 

σήκωνε ρόδες μόνο ρούγες και γιδόστρατες είχε. Περπατούσαν άντρες 

και γυναίκες γεροί και παιδιά γεροί και άρρωστοι, εχούμενοι και 

παρακατιανοί. Περπατούσαν μέρα και νύχτα σαν …, αρμαδιασμένοι  με 

χιόνια και με κάψα, από τα πρώτα τους χρόνια μέχρι να βγει η ψυχή τους. 

Μια δύσκολη γέννα ,αν δεν την έβγαζε πέρα η  αυτοσχέδια μαμή της 

οικογενείας- μάνα ή πεθερά- μπορούσε να καταλήξει σε ορφάνεμα του 

σπιτιού, αφού ο μοναδικός γιατρός βρισκόταν στον άλλο νομό, πέρα από 

το ποτάμι, το συχνά κατεβασμένο. Το αλάτι ή το καλαμπόκι ή τα μαλλιά 

για το σαμαροσκούτι που αγόραζαν, τα έφερναν κι αυτά φορτωμένα τόσο 

δρόμο και το χειρότερο, το απίστευτο για τους ξενοτοπίτες , είναι πως το 

κουβάλημα τόσων βαρών- χιλιάδες "μεριές" και "φορτία" – γίνονταν όχι 

στη ράχη των ζώων αλλά στην πλάτη των γυναικών. Από έλλειψη 

υποζυγίων σε εκείνα τα άγονα μέρη, το αδύναμο φύλο είχε αναλάβει κι 

αυτόν τον πρόσθετο ρόλο. Οι μαρτυρικές, ασύγκριτες γυναίκες των 

Τζουμέρκων και των γειτονικών περιοχών κουβαλούσαν,…, γνέθοντας 

κιόλας ή τραγουδώντας μέσα στις ερημιές…. 

Και παρακάτω συνεχίζει… 

Αφήσαμε τελευταία την Πλάκα και το ομώνυμο γεφύρι, το μονότοξο 

απάνω στον Άραχθο. Ο ποταμός εκεί πέρα είναι γνωστός ως Μέγας, ίσως 

γιατί λίγο παραπάνω έχει προστεθεί και το τελευταίο παρακλάδι απ’την 

Κατσάνικη Κλίφκη. Πλάκα λέγονται δύο μικροί μαχαλάδες, πέρα και 

δώθε απ’ το ποτάμι, που άλλοτε ανήκαν σε δυο ξεχωριστά βασίλεια, 

αφού το γεφύρι αποτελούσε όριο μεταξύ της ελεύθερης και της 

υπόδουλης Ελλάδας ως το πάρσιμο των Ιωαννίνων. Το σημείο αυτό 

στρατηγικό κλειδί, από φυσικού του ικανό να κρατηθεί και με μικρή 

φρουρά, χρησίμευσε αργότερα σαν σύνορο με δύο αντίμαχα καπετανάτα 

ώσπου υπογράφηκε το σύμφωνο της πλάκας. Πολλά έγιναν εκεί την 

εποχή του ’21 ως τις μέρες τις δικές μας. τα τελευταία τα ξέρουμε καλά. 

Τα τελευταία τα ξέρουμε καλά και τα παλιά λησμονήθηκαν. Ποιος ξέρει 

πόσες φορές διάβηκε από εκεί ανεμίζοντας τη σπάθα του ο Μπότσαρης ο 
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ξακουστός με τους Σουλιώτες του, ποιος μέτρησε πόσα κορμιά 

Αγαρηνών έστρωσε ο ατρόμητος τριγύρω! 

  Η ονομασία λοιπόν, κατά τον Κοτζιούλα, προέρχεται από την ανηφόρα 

προς το Ξεροβούνι, απλώνεται μια τεράστια πλάκα που δεν φυτρώνουν 

καθόλου δέντρα επειδή αποτελείται από σχιστόλιθο άσπρου χρώματος 

που με τον καιρό έγινε σταχτί. 

«Πόσες φορές περάσαμε το ξερό, άνυδρο εκείνο μέρος τον καιρό που 

ήμασταν μαθητούδια του σχολαρχείου ακόμα και τα πόδια μας είχαν 

φτερά». 

  Δεν έβρισκαν στη διαδρομή εύκολα νερό και φοβόντουσαν όταν 

περνούσαν από κει τα γίδια που βοσκούσαν και που συχνά με το 

περπάτημά τους κυλούσαν πέτρες και ήταν επικίνδυνο. 

Απ’όσα λέει ο Κοτζιούλας και ξέρουμε από την ιστορία ο Άραχθος ήταν 

το σύνορο μετά το 1980 και το χωριό μου το Ελληνικό, πρώην Λοζέτσι 

δεν πήρε τυχαία το όνομά του, όπως ήταν το σύνορο πολλοί έλεγαν θα 

περάσουμε στο Ελληνικό κι έτσι έμεινε. 

  Τότε στα δύσκολα χρόνια που χτίστηκε 150 χρόνια πριν, το 

χρηματοδότησε ο Ιωάννης Λούλης από την Αετορράχη, έχω την προτομή 

του στο Μουσείο. Την είχα τοποθετήσει και στο χωριό του στην πλατεία 

δίπλα στη βρύση Λούλη που ο ίδιος την είχε χρηματοδοτήσει από το 

κληροδότημα πριν 50 χρόνια αλλά οι χωριανοί την γκρέμισαν, δεν την 

ήθελαν!!! Ποιον έναν τέτοιο ευεργέτη που ευεργέτησε όλα τα 

Κατσανοχώρια! Η μεγαλύτερη ευεργεσία του το γεφύρι που βοήθησε να 

γίνει. Το γεφύρι ήταν έργο κοινωνικό. Γεφύρωσε τον κόσμο, τον 

απάλλαξε από τα βάσανα, το φόβο, την ταλαιπωρία, τον κίνδυνο να 

περάσει το ποτάμι όταν τα νερά το επέτρεπαν, δηλαδή τους 

καλοκαιρινούς μήνες.  

  Για εμάς σήμερα μοιάζει εύκολο καθώς καβαλάμε τα αυτοκίνητά και 

τρέχουμε. Αν σκεφτούμε τον κόσμο, ακόμα και πριν 50 χρόνια, την 

ταλαιπωρία τους, όπως την περιγράφει ο Κοτζιούλας, τις μεταφορές, τα 

αλέσματα, το γιατρό, τα σχολεία, οι δυσκολίες ήταν αφάνταστες. Πολλά 

από αυτά τα προβλήματα τα έλυσε το γεφύρι. Στο διάβα του χρόνου είδε 

πολλούς που πέρασαν από πάνω του, ανθρώπους βασανισμένους, ζώα 

φορτωμένα, στρατεύματα επί τουρκοκρατίας- στον πρώτο και στο 

δεύτερο πόλεμο- και φυσικά στην αντίσταση και στον εμφύλιο. Αν 

μπορούσε να μας τα διηγηθεί δεν θα έφταναν βιβλία ολόκληρα. 
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Το γεφύρι βομβαρδίστηκε, έπαθε ζημιά αλλά δεν κατέρρευσε. Από τις 

πλημμύρες του Αράχθου έπαθε κάποιες φθορές που τις είχαν επισημάνει 

πολλοί αλλά οι διαμαρτυρίες δεν εισακούστηκαν. Ίσως με 10.000 ευρώ 

να είχαν διορθωθεί. Τελικά με εκείνη την θεομηνία του Φεβρουαρίου 

κατέρρευσε. Ο Τζουμερκιώτης Μπέκας που προς τιμήν του φτιάξαμε στα 

Πράμαντα να χτίζει ένα προσευχητάρι για τους μαστόρους της περιοχής 

και μέσα αντί εικονίσματος έχει το πορτρέτο του. Έγινε για να τιμήσουμε 

ένα λαϊκό τεχνίτη εργολάβο που με το συνάφι του ύψωσε αυτό το 

σπουδαίο έργο με την οικονομική βοήθεια των ανθρώπων της περιοχής 

και του Λούλη. Θα ήθελα πολύ να τους έβλεπα να το χτίζουν, και τι δεν 

θα έδινα. Να δω πώς σήκωνα τη σκαλωσιά της καμάρας, πώς την 

στερέωσαν να αντέξει τόσο βάρος, πόσο καιρό έκαναν, ένα καλοκαίρι 

γιατί ο καιρός δεν θα επέτρεπε περισσότερο, οι πλημμύρες του χειμώνα 

θα παρέσυραν τις σκαλωσιές. Να έβλεπα τους πετράδες να δουλεύουν, 

αυτούς που έκαναν τη λάσπη πώς κουβαλούσαν τα υλικά, τους λατόμους 

που έβγαζαν την πέτρα και αυτούς που κουβάλαγαν ζώα και ανθρώπους. 

Γιατί σήμερα το καμαρώνουμε, επιτέλους έγινε και ελπίζουμε να 

κρατήσει όσο και το παλιό. Ας μην γελιόμαστε το παλιό ήταν το 

αυθεντικό και αυτό το ιμιτασιόν. Εκείνο είχε γίνει για να εξυπηρετήσει 

ανάγκες ζωτικής σημασίας ενώ το σημερινό είναι για τους τουρίστες. 

Πάλι όμως καλά που έγινε γιατί όπως το βλέπαμε διαλυμένο σε 

κομμάτια, σε έπιανε θλίψη. 

Αν όμως ο Μπέκας μας βλέπει από εκεί ψηλά είδε να μπλέκονται 45 

καθηγητές του Πολυτεχνείου και δεν ξέρω πόσοι άλλοι ειδικοί της 

τεχνικής εταιρείας, σύμβουλοι και παρασύμβουλοι να συσκέπτονται και 

να μελετούν, να χρησιμοποιούν τεράστιες μπουλντόζες, τσιμεντένιες και 

σιδερένιες σκαλωσιές, για τη συγκράτηση της καμάρας, φορτηγά για τη 

μεταφορά υλικών, ότι δηλαδή πιο σύγχρονο τεχνικά και φυσικά κάποια 

εκατομμύρια, σίγουρα θα γελούσε και αν δεν γελούσε θα φούσκωνε από 

περηφάνια . εκείνοι όμως τότε το κατάφεραν γιατί το γεφύρι ήταν ζήτημα 

ζωής και θανάτου, έδωσαν την ψυχή τους γιατί χάνονταν χρονικής 

άνθρωποι, βασανίζονταν, το ποτάμι αγρίευε, πλημμύριζε, δεν περνιόταν, 

ήταν αποκομμένοι, έπρεπε να επικοινωνήσουν και τα κατάφεραν. 

Ήταν υποχρέωσή μας να το  ξαναστήσουμε και να που στέκει πάλι όρθιο. 

Ένα γεφύρι θρύλος δεν μπορούσε να είναι γκρεμισμένο, θα ήταν ντροπή. 

Τελειώνω με ένα ποίημα του Μιχάλη Γκανά που το έγραψε στο βιβλίο 

των επισκεπτών όταν ήρθε στο Μουσείο: 
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 Ἐκεί πού σμίγουν δυό ποτάμια  

καί ἀδελφώνουν τά νερά 

 ἕνα γεφύρι πέτρινο 

 απλώνει τ' ἄσπρα του φτερά .  

 

Ξέρω τά χέρια πού τό χτίσανε  

Τά πόδια πού τό περπατήσανε  

Ξέρω τά χέρια πού τό χτίσανε 

 Τά χείλη πού τό τραγουδήσανε.  

 

23/7/18, Μιχάλης Γκανάς 


