Η παλιά, τοξωτή «γέφυρα Κάντσικου» στον Σαραντάπορο
[Μεταγραφή από το υπό έκδοση βιβλίο “Τα θολογυριστά πετρογέφυρα της επαρχίας
Κόνιτσας”, του Θωμά Β. Ζιώγα, Μαστοροχωρίτη, εκ Δροσοπηγής].
Ονομάζεται συνήθως και είναι περισσότερο γνωστό ως «Καντσιώτικο γεφύρι», από
το όνομα Κάντσικο1 (τώρα Δροσοπηγή) του πλησιέστερου και ομώνυμου χωριού.
Είναι πλέον το μοναδικό γεφύρι που σώζεται σε όλο το μήκος της κύριας κοίτης του
Σαραντάπορου, από τις πηγές του εκεί ψηλά στα ανατολικά (μακεδονικά) πρανή του
Γράμμου, μέχρι την εκβολή του στον Αώο στη θέση «Κλειδί/Σμίξη», παρά τη
«Μολυβροσκέπαστη μονή» στα «Μεσογέφυρα».
Το γεφύρι, κείμενο σε ευθεία απόσταση περί το 1,40 χλμ βόρεια από τις παρυφές
του χωριού Κάντσικου και περί τα 2,10 χλμ επίσης σε ευθεία γραμμή και νοτιοδυτική
κατεύθυνση από τις παρυφές του παλιού χωριού Žέρμα, πάνω σε μια στένωση της
κοίτης του ποταμού, ζευγνύει τις όχθες των δυο αυτών κοινοτήτων. Στην όχθη της
Žέρμας, σε ευθεία απόσταση περί το 1,60 χλμ προς τα βορειοανατολικά από το
γεφύρι, είναι χτισμένο το μοναστήρι της Παναγίας (κοίμηση της Θεοτόκου), γνωστό
ως «μοναστήρι Žέρμας» (1656). Η γέφυρα, λόγω της θέσης της πάνω στο πέρασμα
του Σαραντάπορου, έχοντας οδική ανταπόκριση με την προς τα ανάντη 4,00 χλμ
ευρισκόμενη «γέφυρα Žέρμας», πεσμένη τώρα με υπάρχοντα ερείπια, [ιδέ άρθρο 29],
διευκόλυνε όσους ταξίδευαν από Ήπειρο προς Μακεδονία και τανάπαλιν. Οι κάτοικοι
των Μαστοροχωρίων που κείνται στην αριστερή πλευρά του Σαραντάπορου και οι
αγωγιάτες τη διάβαιναν συχνά, όταν πηγαινοέρχονταν, μέσω του αυχένα
«Πρυάσωπου», στο παζάρι της Χρούπιστας (τώρα Άργος Ορεστικό), κοντά στην
Καστοριά, για να φορτώσουν γεννήματα και άλλα χρειώδη. [Περί αυτών, όρα Παράρτημα
(ΠΣ-4)].
Τη χωροθέτηση και την επιλογή της θέσης όπου στήθηκε η γέφυρα, πέραν πάσης
αμφιβολίας και ανεξάρτητα από το ποιός ήταν ο χορηγός χρηματοδότης, καθόρισαν
τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας, ήτοι η στένωση της κοίτης και
η παρουσία βράχου στην αριστερή όχθη (προς Κάντσικο) και εντός της κοίτης. Είναι
η μοναδική τέτοια θέση σε όλο το μήκος του Σαραντάπορου, από τη θέση «Στόμιο»
της Žέρμας πάνω στα όρια με τη Μακεδονία, μέχρι τη θέση «Ντέρτη» της
Καστάνιανης. Το υποχρεωτικό της εκεί προσαρμοσμένης κατασκευής δείχνει και η
ευθυγραμμία του κατά μήκος άξονα της γέφυρας, η οποία ενώνει τους δύο παραπάνω
βράχους και δεν είναι κάθετη προς την κατεύθυνση ροής του ποταμού, όπως θα
ανέμενε κανείς, αλλά έχει κάποια ορατή λοξότητα, [η γωνία είναι 75°]. Αυτά τα
βραχώδη στοιχεία είναι άκρως απαραίτητα στη γεφυροποιΐα, γιατί με ασφάλεια
μπορούν να θεμελιωθούν βάθρα. Έτσι και έγινε. Στο βραχώδες ακρόβαθρο της όχθης
προς το Κάντσικο και στο μεσόβαθρο σκάφτηκε ο βράχος και η θεμελίωση έγινε,
πολύ σωστά, με ενσωμάτωση της λιθοδομής βαθιά μέσα στη μάζα του βράχου, γιατί
η ορμή και η διαβρωτική δύναμη του ποταμού είναι εξαιρετικά έντονη, ενώ στην
όχθη της Žέρμας κατασκευάστηκε λιθόδμητο ακρόβαθρο, γιατί εκεί το έδαφος είναι
ασταθές και γαιώδες.
Τα ανοίγματα2 που έπρεπε να γεφυρωθούν ήσαν ~ 8,00 μ (26 ¼ πόδες) ανάμεσα
στην αριστερή όχθη (Δροσοπηγής) και το μεσόβαθρο, και ~ 16,00 μ (52 ½ πόδες)
μεταξύ αυτού του μεσόβαθρου και της δεξιάς όχθης (προς Žέρμα). Η γεφύρωση,
πολύ σοφά, έγινε με την κατασκευή δύο τόξων. Ενός μικρού, στο πρώτο άνοιγμα, με
βέλος ~ 3,20 μ (10 ½ πόδες), και ενός μεγαλύτερου, στο δεύτερο άνοιγμα, με βέλος ~
6,40 μ (21 πόδες).

Τα δυο τόξα που κατασκευάστηκαν έχουν οξυκόρυφη3 μορφή, αισθητή στην
όραση. Το κάθε ημίτοξο της κύριας αψίδας δεν μπορεί να είναι κυκλικό τμήμα, γιατί
δεν είναι ορατό και προσβάσιμο το κέντρο του κύκλου στον οποίο θα ανήκε, [θα
βρισκόταν σε βάθος μεγαλύτερο των 10,00 μ εκ της κορυφής, ήτοι εντός του εδάφους ], οπότε δεν
ήταν δυνατό επί του έργου να χαραχθεί με ξυλότυπο η κυκλική μορφή του. Από
μετρήσεις που έκανα το 1989 με μονάδα το «μέτρο», αλλά και από την ακριβή υπό
κλίμακα αποτύπωση και το σχέδιο που έκανε το 1987 η ΥΝΜΤΕ Ηπείρου, [ιδέ (Φωτ.
4
11-3)], φαίνεται ότι το μεγάλο τόξο έχει μορφή παραβολικής καμπύλης του
απλούστατου τύπου y=x2/10 που γράφεται και ως y=10·(x/10)·(x/10), [και με μονάδα
τον «πόδα» y=3·(x/10)·(x/10)], η οποία στην κορυφή, σημειακά και για πρακτικούς
λόγους «κλειδώματος» του τόξου, ηθελημένα ανυψώθηκε κατά τι και έγινε εκεί
τοπική προσαρμογή της καμπύλης.
Επειδή ο λόγος ανοίγματος (χορδής) προς ύψος (βέλος) είναι για το μεγάλο τόξο
μεγαλύτερος του 2,00, το τόξο δείχνει και είναι ελαφρώς χαμηλωμένο παρά την
τοπική υπερύψωση της κορυφής του, με αποτέλεσμα να προκύψει μικρή κλίση στη
στέψη της γέφυρας, (περίπου 11%), ώστε να διευκολύνεται τα μέγιστα η βατότητα
από πεζούς και ζωντανά. Τα στοιχεία αυτά στάθηκαν ικανά να δώσουν ένα απλωτό
κάπως σχήμα στη όλη μορφή της, ώστε να μη προβάλλει άχαρα προς τα άνω η
κορυφή του θόλου. Το πλάτος/φάρδος του καταστρώματος δεν είναι σταθερό. Στη
θέση της κορυφής του μεγάλου τόξου είναι 2,75 μ (9 πόδες), στην αριστερή όχθη εκεί
όπου αρχίζει το στηθαίο 2,92 μ, στη δεξιά όχθη στην κατακόρυφο γένεσης του
μεγάλου τόξου 2,85 μ, ενώ στο τέρμα του στηθαίου 3,20 μ, συμπεριλαμβανομένων
και των εκατέρωθεν στηθαίων.
Οι μετρήσεις έδειξαν ότι υπάρχει μεταξύ των δυο τόξων μια σχέση αναλογίας 1:2, η
οποία δεν είναι εύκολα αντιληπτή με μακροσκοπική θεώρηση. Αυτός ο λόγος 1:2,
που με ακρίβεια τηρήθηκε στη σχέση των διαστάσεων των δύο τόξων, η σχεδόν
παραβολική μορφή των δυο ελάχιστα οξυκόρυφων θόλων και η οριζόντια απόσταση
των κορυφών των δυο τόξων, ίση με το άνοιγμα (χορδή) του μεγάλου τόξου, είναι
σημεία που φανερώνουν ότι τηρήθηκαν κάποιες σχέσεις και αναλογίες μεταξύ των
βασικών διαστάσεων της γέφυρας και ότι αυτός που την έκτισε είχε κάποιες
μαθηματικές γνώσεις, δυσεύρετες για την εποχή του.
Η κατασκευαστική υλοποίηση του μεγάλου θόλου έγινε με διάταξη των
καμαρολίθων σε δυο εφαπτόμενα τόξα (κύριο και βοηθητικό), με πιο μεγάλα,
διπλάσια σε ύψος και πλακοειδή, τα καμαρολίθια του κύριου τόξου, που έχουν μήκος
0,70 μ. Όλοι αυτοί οι τοξόλιθοι (αρκάδες στη γλώσσα των κτιστών) δεν φέρουν καμία
λάξευση, απλά ελήφθη μέριμνα να μονιάζουν τέλεια μεταξύ τους για τη στέρεα
μόρφωσης του τοξωτού φορέα. Δεν υπάρχουν εγκάρσιες μεταλλικές ράβδοι
(άρπες/αρπήδες στην ορολογία των γεφυράδων) για την κάθετη προς τις όψεις
σύσφιξη των τοξολίθων. Το βοηθητικό τόξο (στεφάνι) της μεγάλης καμάρας
προεξέχει στις όψεις κατά 5 εκ. από το κύριο και λείπει από κάποια στάθμη και πάνω
μη φθάνοντας στην κορυφή, γεγονός ασυνήθιστο στα παλιά πετρογέφυρα. Αυτή η
ασυνεχής διάταξη ίσως να προτιμήθηκε εξ αρχής, χωρίς να κινδυνεύει η στατική
επάρκεια του έργου, κατά πως δείχνουν οι τοξόλιθοι του βοηθητικού τόξου που έχουν
μικρό ύψος, είναι λιγότερο πλακεροί και κάπως πιο άτακτα χτισμένοι, πλέον ότι με
πλήρες το βοηθητικό τόξο θα αυξανόταν η κλίση του καταστρώματος. Αν πάλι
οφείλεται σε κάποια πτώση του κορυφαίου τμήματος του τόξου που ξαναχτίστηκε εκ
νέου, τότε απορίας άξιο είναι γιατί δεν ανακατασκευάστηκε ολόκληρο το βοηθητικό
τόξο, μαζί με το κύριο.
Στη μικρή αριστερή καμάρα δεν υπάρχει βοηθητικό τόξο (στεφάνι), λόγω του
μικρότερου ανοίγματος, ενώ η παρειά του ημίτοξου προς το μεσόβαθρο

διαμορφώθηκε παράλληλη προς την διεύθυνση ροής του ποταμού και όχι κάθετη
στον κατά μήκος άξονα της γέφυρας, με αποτέλεσμα οι δύο όψεις του να εμφανίζουν
κάποια λοξότητα μεταξύ τους, που προοδευτικά με το ύψος σβήνει στην κλείδα.
Εκτός από τους μακρόστενους και ελάχιστα κατεργασμένους λίθους των τόξων, οι
υπόλοιποι τοίχοι είναι απλές αργολιθοδομές και φέρουν μύστρισμα (αρμολόγημα) με
απλό ασβεστοκονίαμα. Με άλλα λόγια, το γεφύρι είναι πολύ απλό, χωρίς ιδιαίτερες
λαξεύσεις των λίθων και πρόσθετα στολίδια που, άλλωστε, δεν χρειάζονται σε ένα
τέτοιο έργο. Το βατό δάπεδο της στέψης είναι καμωμένο από λιθόστρωτο, με μικρούς
αναβαθμούς (ούβιες στη γλώσσα των τεκτόνων) για την απάλυνση της κλίσης. Έχει
στις δυο πλευρές της στέψης του συνεχές, χαμηλό, λίθινο στηθαίο ύψους 0,50 μ,
τραπεζοειδούς διατομής με βάση 0,40 μ και στέψη 0,33 μ. Το άφθαρτο της
αρμολόγησης και η δομική πληρότητα του υπάρχοντος στηθαίου μαρτυρούν ότι είναι
νεότερη κατασκευή, μάλλον της γενικής συντήρηση του 1928/9, η οποία
αντικατέστησε το παλιότερο στηθαίο, ίσως από όρθιους μονόλιθους καμωμένο (άρκες
στην ορολογία των τεκτόνων), αν και αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί τώρα.
Στο μέσον του μεσόβαθρου υπάρχει ένα παραθόλι, δηλ. ένα μικρό άνοιγμα εν είδει
παραθύρου, διαστάσεων ~1,65 μ (5 ¼ πόδες) πλάτος και ~ 2,00 μ (6 ½ πόδες) ύψος
μέχρι την κορυφή του ημικυκλικού πρεκιού. Η βάση του ευρίσκεται σε ύψος ~ 1,60 μ
(5 ¼ πόδες) πάνω από τη στάθμη θεμελίωσης των δυο τόξων στο μεσόβαθρο. Αυτό
έχει σκοπό να εκτονώνει την ώθηση που δέχεται το μεσόβαθρο, όταν τα νερά του
ποταμού βρίσκονται στην υψηλή στάθμη πλημμύρας και πιέζουν έντονα το κάπως
ευρύ μέτωπό του, [όρα (Φωτ. 11-6)], δηλ. ενεργεί ως ασφαλιστική δικλίδα, για μείζονα
ασφάλεια. Η ύπαρξη «κυμοτόμου/εμβόλου», δηλ. συμπαγούς εκ λιθοδομής δίεδρης
γωνίας, σαν ένα είδος πλώρης πλοίου, μπροστά στην ανάντη όψη στο μεσόβαθρο,
που φθάνει μέχρι το ύψος της βάσης/ποδιάς του παραθύρου, βοηθούσε στην
ανετότερη και χωρίς περιδινήσεις παροχέτευση του νερού προς τα ανοίγματα των δύο
τόξων.
Στο δεξιό ακρόβαθρο του μεγάλου τόξου, στην ανάντη όψη, υπάρχει πλάκα/
επιγραφή με διακρινόμενη ακόμη εγχάρακτη γραφή 1717 και άλλα διακοσμητικά
στοιχεία, [όρα (Φωτ. 11-4) και (Φωτ. 11-5)]. Συνεπώς, η γέφυρα κτίστηκε το 1717 και
είναι μια από πιο παλιές πετρογέφυρες που υπάρχουν ακόμη. Η πλάκα αυτή
ανακαλύφθηκε από εμένα τον γράφοντα το 1989. Με τα τότε φωτογραφικά μέσα η
χρονολογία είχε διαβαστεί 1747 και έγινε σχετική δημοσίευση, την οποία
αναγράφουν πλέον οι περισσότεροι ομοιοθεματικοί ιστότοποι στο διαδίκτυο.
Πρόσφατη ψηφιακή θεώρηση του τότε φωτογραφικού υλικού έδειξε χρονολογία 1717
και έγινε η πρέπουσα διορθωτική5 δημοσίευση.
Σχετικά με τον χρηματοδότη της γέφυρας, ένιοι ερευνητές υποθέτουν ότι ίσως ήταν
το «μοναστήρι της Žέρμας», λόγω γειτνίασης. Αν συνέβαινε αυτό, αδιαλείπτως θα το
διαλαλούσαν οι εκκλησιαστικοί γραφείς και κήρυκες ως αγαθοέργημά τους. Το 1876,
θα το πληροφορούταν και θα το κατέγραφε6 ο Ι. Λαμπρίδης (1839-1891), όπως
έπραξε με άλλα γεφύρια που ήταν αγαθοεργήματα μοναστηριών. Για το προκείμενο
μοναστήρι γράφει μόνον: «Ο δε ηγούμενος της Μονής Ζέρμας Σίλβεστρο διετήρησεν
από του 1864-1867 την Σχολήν της ομωνύμου ταύτης κοινότητος. » και τίποτα άλλο.
Σε αντίθεση με την παραπάνω εικοτολογική άποψη, η τοπική παράδοση, παρόμοια
σε Κάντσικο και Žέρμα, διέσωσε έναν μύθο7 που συνδέει τη χρηματοδότηση με την
τελευταία χήρα (Τουρκάλα) μπέισσα του υπαρκτού, πάλαι ποτέ, χωριού Λιάσκα, το
οποίο στην τελευταία ιστορική του φάση ήταν τσιφλίκι και η έκτασή του περιήλθε,

περίπου από το 1750, στην κατοχή της Δροσοπηγής (πρώην Κάντσικο). Τον
καταχωρίζω εδώ ολόκληρο, για τη διευκόλυνση των αναγνωστών:
«Λέγεται ότι ο [τελευταίος] μπέης τσιφλικάς πέθανε νέος και άφησε πίσω την
Τουρκάλα μπέισσα με ένα φιλάσθενο γυιό, που ήταν και μοναδικός κληρονόμος. Όπως
κάθε μητέρα, η μπέισσα έκανε το παν για να γειάνει το μονάκριβο παιδί της, και στην
απελπισία της κατέφυγε ακόμη και στη συνδρομή των χριστιανών αγίων. Έτσι, με τις
συμβουλές των προυχόντων Καντσιωτών [και άλλων], ζήτησε αρωγή και θεραπευτική
ευλογία από το έναντι μοναστήρι «Κοίμηση της Θεοτόκου», το γνωστό σήμερα
μοναστήρι Žέρμας, που τότε βρισκόταν σε μεγάλη ακμή. Δεν πήγε στο κοντινό
μοναστήρι «Παναγία Κλαδόρμης», το γνωστό σήμερα μοναστήρι Φούρκας, γιατί
μάλλον ήταν κατεστραμμένο, [Το 1747 ξανακτίστηκε, λένε οι εντοιχισμένες επιγραφές του].
Πιθανολογείται ότι οι Καντσιώτες προεστοί εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη της μπέισσας,
ίσως και σε συνεννόηση με τον ηγούμενο της μονής, για να επωφεληθούν και να
καλύψουν κάποιες ανάγκες του τόπου τους, που θα εξυπηρετούσαν και τη μονή και το
Κάντσικο [και άλλα γειτονικά χωριά]. Λέγεται, λοιπόν, ότι το μπεόπουλο διαβάστηκε από
τον ηγούμενο και ότι ζητήθηκε από τη μάνα μπέισσα να τάξει στην Παναγιά ότι, όσο ο
γυιός της θα πηγαίνει καλά στην υγεία του αυτή με δικά της χρήματα να κατασκευάζει
το γεφύρι, και επί πλέον να επιτρέψει στους χριστιανούς κατοίκους της Λιάσκας να
κτίσουν εκκλησία στο όνομα του [προστάτη των ασθενών] αγίου Παντελεήμονα [ο παλιός
ναός μάλλον είχε καταστραφεί όταν πατήθηκε η Λιάσκα], όπου και θα προσεύχονται για τη
σωτηρία του γυιού της. Η μπέισσα, ξεπληρώνοντας το τάμα, χρηματοδότησε την
κατασκευή του γεφυριού και άφησε να κτισθεί από τους Λιασκιώτες ο άγιος
Παντελεήμονας, φτωχός και λιτός σαν τους ίδιους, [γιατί όχι, από νέους κτήτορες, και η
ερειπωμένη «Παναγία Κλαδόρμης», που βρισκόταν μέσα στο χώρο της; ], και για κάμποσα χρόνια
το μπεόπουλο πήγαινε καλύτερα στην υγεία του. Φαίνεται ότι σε μερικά χρόνια, αφού
περατώθηκε το γεφύρι και ο ναός, η ασθένεια του γυιού υποτροπίασε και αυτός πέθανε.
Τότε η μπέισσα, μοναχή και θλιμμένη, αποφάσισε να πουλήσει όλο το τσιφλίκι, να
ελευθερώσει τους κολλήγους και να γυρίσει στους δικούς της. Οι Καντσιώτες, [συλλογικά
δια της δημογεροντίας], αγόρασαν όλο το τσιφλίκι, εκτός [ίσως] από το Κουσαρτσ’κό, όπου
μόνον τμήματά του αγόρασαν, λόγω της μεγάλης απόστασης, ενώ το υπόλοιπο το
κράτησαν διάφοροι άλλοι ντόπιοι [κυρίως κτηνοτρόφοι νομάδες], που μαζί με τους
αυτόχθονες κολλήγους σχημάτισαν τον οικισμό Κουσαρτσ’κό. Μετά τη διάλυση του
Κουσαρτσ’κού, το μέρος περιήλθε στην ιδιοκτησία των Žερμωτ’νών, που κυρίως
ασχολούνται με την κτηνοτροφία, είτε με αγορές, είτε με καταλήψεις. [Ακόμη και σήμερα
τα όρια Δροσοπηγής - Žέρμας στη θέση αυτή δεν είναι σαφή, δεν ακολουθούν κάποιον υδατοκρίτη,
αλλά είναι ανάκατα με αλληλοεμπλεκόμενες ιδιοκτησίες]».

Καμία απολύτως πληροφορία δεν διασώθηκε για τον πρωτομάστορα και τους
λοιπούς τεχνίτες που έστησαν το γεφύρι. Με δεδομένο ότι η εμβέλεια της τωρινής
μνήμης και γνώσης δεν φθάνει στο μακρινό έτος 1717, έκανα την εικασία ότι είναι
έργο ντόπιων Καντσιωτών μαστόρων, μόνο εκ του λόγου ότι, από όλα τα τριγύρω
κοντινά χωριά, είναι το μοναδικό του οποίου οι άνδρες ασχολούνταν από παλιά
ταυτόχρονα με την τέχνη του κτίστη (τεχνογνωσία λιθοδόμησης) και του ξυλουργού
βαρελά (τεχνογνωσία χάραξης και κατασκευής καμπύλου ξυλότυπου). Εύχομαι να
βρεθούν από τους ερευνητές πληρέστερα στοιχεία.
Παντελώς εσφαλμένη και εξωπραγματική είναι η διασύνδεση8 του Πυρσογιαννίτη
πρωτομάστορα Γιώργου/Ζιώγα Φρόντζου (π.1814-π.1893) με το χτίσιμο της γέφυρας,
διότι αυτός γεννήθηκε 100 έτη ύστερα από τη βεβαία ανέγερση της γέφυρας το 1717.

Για το «Καντσιώτικο γεφύρι», υπάρχουν, προς το παρόν, οι ακόλουθες παλιές
γραπτές αναφορές:
1. Στο παμπάλαιο, τοπικό, μαστοροχωρίτικο παραμύθι “Η αλούπα που γίνκε
καλόγριγια”, που κατέγραψε9 εν έτει 1929 ο Βουρμπιανίτης δάσκαλος Χαράλ.
Ν. Ρεμπέλης (1887-1947), υπάρχει το εξής αφήγημα: «… Να μη τα
πολυλογούμε, έτσ’ περβατιούντας-περβατιούντας κι’ οι τέσσερις έφτακαν στο
ποτάμ’ τ’ς Žέρμας, οπκάτ’ απ’ το μοναστήρ’ εκεί κατ’ το Καντσιώτ’κο το
γιοφύρ’ . Έκατσαν εκεί στην άκρη στο ποτάμ’ να ξεδειλιάσουν ψίχαλα σε μια
σπηλιά, που ήταν εκεί κοντά. Το ποτάμ’ είχε πολύ νερό. Το γιοφύρ’ τότες δεν
είχε γένει …».
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι αναφορές στοιχείων μέσα σε μύθους και
παραμύθια υποκρύπτουν πάντα κάποιο υποκείμενο ιστορικό γεγονός και
ενέχουν απώτερες αλήθειες.
2. Διττή και ρητή πιστοποίηση της «γέφυρας Κάντσικου», με σαφή διάκριση
από την υπάρχουσα τότε «γέφυρα Žέρμας», έχουμε το 1886 στις εξής
γραφές10 του Νικ. Θ. Σχινά: «Από ταύτης [δηλ. τη Γκορούσα] δε κατωφερής
και δύσβατος οδός, φέρει εις κοιλάδα, (ήτις σχηματίζεται υπό του δεξιόθεν
υψουμένου συνηρεφούς όρους Αρίνας και του αριστερόθεν Μπρέζας και δι’ ης
ρέει το ποτάμιον Βησάνσκον ή Μιροσλάβιστα το οποίον τας πηγάς του έχει εκ
του όρους Αρίνας παρά την Νικολίτσαν, ης όπισθεν κείνται τα χριστιανικά
χωρία Δέντσκον και Λούπουσκον), δι’ ης βαίνουσα και διευθυνόμενη προς την
γέφυραν Κάντσκου, παρέρχεται του χωρίου Κοτέλτσι, οικουμένου υπό 150
χριστιανών … ».
Kαι παρακάτω σημειώνει: « … του χωρίου [δηλ. της Σλάτινας] κειμένου
δεξιόθεν επί των υπωρειών του όρους Αρίνας και οικουμένου υπό 500 ως
έγγιστα χριστιανών, έχοντος εκκλησίαν και χάνιον. Από τούτου δε βαίνουσα δια
της κοιλάδος παρέρχεται του χωρίου Βουρβουσκού, οικουμένου υπό 1.400
χριστιανών, και έχοντος εκκλησίαν, σχολείον αρρένων, κρήνας και χάνια, (και
κειμένου εντός ορεινής κοιλάδος, ην περικλείουσι τα βουνά Γκορούσια, Όντρια,
Βουσοτάρι ή Ροσοτάρι, Τσέρος, Μπουσέτσι) και διερχομένη μεθ’ ώραν των
χωρίων Ζιέρμα και Κάντσκου διευθύνεται προς την ομώνυμον γέφυραν, εις
ην περατούται η κοιλάς, ήτοι η Κλεισώρεια Βουρβουσκού. …».
3. Στους παλιούς έγχρωμους αυστριακούς χάρτες του 1913/4 η γέφυρα σαφώς
δείχνεται με τον αντίστοιχο συμβολισμό, χωρίς να ονοματίζεται.
4. Π.Δ. του 1927 (ΦΕΚ 240 Α΄/1927), με το οποίο εγκρίθηκε πίστωση 150.000
δρχ. για την επισκευή11 της γέφυρας, αυτή ονομάζεται «γέφυρα Καντσικίου
επί του ποταμού Σαρανταπόρου». Το ακριβές κείμενο αυτού του Προεδρικού
Διατάγματος (Π.Δ.) είναι το κάτωθι:
«Περί εγκρίσεως εκτελέσεως των αναγκαίων εργασιών προς εξασφάλισιν της
απειλουμένης υπό καταστροφής γεφύρας Καντσικίου επί του ποταμού
Σαρανταπόρου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπόψη τον νόμον 467, ως και την υπ’ αριθ. 9 της 1 Οκτωβρίου ε.ε.
πράξιν του Υπουργικού Συμβουλίου περί εκτελέσεως των αναγκαίων εργασιών
προς εξασφάλισιν της απειλουμένης υπό καταστροφής γεφύρας Καντσικίου επί

του ποταμού Σαρανταπόρου, προτάσει του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας
Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν∙
Εγκρίνομεν την εν τω προϋπολογισμώ των εν προκειμένω έργων
αναγραφομένην δαπάνην εκ δραχ. εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων (150.000).
Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.
Εν Αθήναις τη 24 Οκτωβρίου 1927
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός
Ι. Μεταξάς»
5. Το 1929, σε δημοσιευθείσα στην τοπική εφημερίδα “Αώος” τεχνική
έκθεση/πρόταση για τη χάραξη της αμαξιτής οδού Κόνιτσα-Ανασελίτσα
(Βόιο) υπάρχει και το ακόλουθο απόσπασμα12: «… φθάσομεν κάτωθεν της
Žέρμας και Κάντσικου (ένθα και η υφισταμένη ήδη γέφυρα της βατής οδού,
υψ. 640, χιλμ. 75), …».
6. Το 1934, σε τοπωνυμική πραγματεία του Κ.Δ. Στεργιόπουλου καταχωρείται η
εξής περικοπή13: « … Γεφύρι το, στού Γεφύρ’, τοποθεσία Καντσίκου (Β),
όπου το γεφύρι παραποτάμου του Σαρανταπόρου, … ». Αναγκαία η διόρθωση
ότι αυτό γεφυρώνει τον Σαραντάπορο και όχι κάποιον παραπόταμό του, όπως
εσφαλμένα γράφτηκε.
7. Σε φωτογραφία της γέφυρας του 1948, [όρα (Φωτ. 11-1)], ληφθείσα από τον
Δημ. Χαρισιάδη (επίσημο φωτογράφο των ανακτόρων, συνοδό τότε
αμερικανών βουλευτών, επισκεπτών της επαρχίας), η οποία ανήκει πλέον στο
φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη της Αθήνας, η λεζάντα
καταχώρισης γράφει: «ΑΕ. 339-1 έως 5. Δημήτρης Χαρισιάδης. Κάντζικο
(Γράμμος), Οκτώβριος 1948».
Εκτός από μια πολύ παλιά πιθανή αποκατάσταση του κορυφαίου τμήματος της
μεγάλης καμάρας, τεκμαιρόμενη μόνον από το ελλιπές βοηθητικό στεφάνι, εφόσον
βέβαια αυτό δεν ήταν εκ κατασκευής έτσι, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα κάποια
άλλη επισκευή της γέφυρας, τουλάχιστον μέχρι το 1928/9.
Το έτος 1928/9, με βάση την εγκριθείσα το 1927 πίστωση των 150.000 δρχ, [ιδέ πιο
πάνω §4], έγινε, με εργολαβία δημόσιου έργου, γενική συντήρηση της γέφυρας και
ανακατασκευή εκ βάθρων των πτερυγότοιχων του δεξιού ακρόβαθρου (όχθη Žέρμας),
οι οποίοι είχαν καταπέσει εξ αιτίας της θεμελίωσής τους πάνω σε γαιώδες έδαφος.
Τότε εργάστηκαν στο έργο πολλοί Μαστοροχωρίτες14, τόσο από το Κάντσικο, όσο
και από άλλα γειτονικά χωριά, με ανάδοχο του έργου τον Κώστα Δούκα από την
κοντινή Καστάνιανη. Οι σχετικές ενέργειες προς τις Αρχές, για τη χρηματοδότηση
και την απρόσκοπτη εξέλιξη της όλης εργολαβίας, έγιναν από τους προεστούς του
χωριού Κάντσικο. Ιδού το επιβεβαιωτικό κείμενο15 του έτους 1928 από την τοπική
εφημερίδα “Αώος” : «(γέφυρα) ΚΑΝΤΣΙΚΟΥ: Είχομεν στοιχειοθετήσει τ’
αναγραφόμενα εν υποσημειώσει της πρώτης σελίδος δια την γέφυραν Καντσίκου,
οπότε είδομεν τους Μηχανικούς κ. κ. Δασκαλόπουλον και Μητσιόπουλον μεταβάντας
επί τόπου. Επιστρέφων ο κ. Δασκαλόπουλος μας διεβεβαίωσεν ότι συντόμως άρχονται
αι εργασίαι της επισκευής επί τη βάσει της χορηγηθείσης πιστώσεως εξ 150 χιλ.
δραχμών. Τους κυρίους Μηχανικούς συνώδευεν ο Πρόεδρος Καντσίκου κ. Αθ.

Βασιλούλης, επί τούτω μεταβάς εις Ιωάννινα. …». Πρόκειται για τον γνωστό στους
παλιότερους παντοπώλη, που διατηρούσε κατάστημα, επί πολλά έτη, στην κεντρική
πλατεία της Δροσοπηγής.
Το έτος 1930, η αυτή εφημερίδα “Αώος” γράφει το εξής κείμενο16 σχετικά με την
οριστική παραλαβή αυτών των εργασιών: «ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΝΤΣΙΚΟΥ. Ευχαρίστως
αναγράφομεν ότι επερατώθη η καθ’ όλους τους κανόνας της τέχνης γενομένη επισκευή
της γέφυρας Καντσίκου, ήτις τόσον πολύ εξυπηρετεί τους κατοίκους Ηπείρου Μακεδονίας. Προ εβδομάδος παρέλαβε το έργον ο Νομομηχανικός κ. Αμπαδογιάννης,
εκφράσας την πλήρη ευαρέσκειάν του εις τε τον Αρχιεργολάβον κ. Κ. Δούκαν εκ
Καστάνιανης και τον Επιστάτην Δημοσίων Έργων κ. Λεωνίδαν Χασάπην. Δια την
πλήρωσιν της αναγκαιοτάτης ταύτης ελλείψεως οφείλομεν να εξάρωμεν τας σθεναράς
ενεργείας του κ. Μπότσαρη, του τοπικού Βουλευτού μας κ. Φλώρου και το στοργικόν
ενδιαφέρον του Γεν. Διοικητού Ηπέιρου κ. Κολεύρα.». Ασφαλώς, με τον όρο
«αρχιεργολάβο» εννοεί τον «ανάδοχο του έργου», όπως τον ονομάζει τώρα η
νομοθεσία, ο οποίος παραδίδει στις Αρχές το περατωμένο έργο, σύμφωνα με την
πρακτική και τους νομικούς ορισμούς περί δημοσίων έργων.
Με βάση τα παραπάνω έγγραφα τεκμήρια εκείνης της εποχής, είναι καθ’ ολοκληρία
εσφαλμένη η πληροφορία ότι την επισκευή του 1928/9 τη χρηματοδότησε με 150.000
δρχ το κοντινό «μοναστήρι Ζέρμας», [όρα βιβλίο “Μαστόροι Χτίστες από τα Μαστοροχώρια
της Κόνιτσας”, Ιωάννινα 2008, σελ. 58 και 67-68, των Αργ. Πετρονώτη - Βασ. Παπαγεωργίου, με
παραπομπή στις γραφές του εκ Ζέρμας Ιωάννη Β. Τσάγκα]. Στις σελ. 68 και 599 του αυτού

βιβλίου, ακόμη και το όνομα του αναδόχου παραδίδεται λάθος. Ειρήσθω εν παρόδω
ότι τότε το μοναστήρι ήταν σε άθλια κατάσταση, εγκαταλειμμένο, ερειπωμένο και
χωρίς μοναχούς, [ιδέ άρθρο “Η ιερά μονή Ζέρμας”, στα Ηπειρωτικά Χρονικά, τεύχ. Α΄ & Β΄,
Ιωάννινα 1930, σελ. 14-29, του Χαράλ. Ν. Ρεμπέλη (1887-1947)].
Την 18 Δεκεμβρίου 1974, μετά τη σταδιακή διάνοιξη της αμαξιτής οδού ΚόνιτσαΜακεδονία κατά μήκος της κοιλάδας του Σαραντάπορου, που λειτούργησε από το
θέρος του 1970 και μετά, τοποθετήθηκε17 από το Μηχανικό του στρατού, παράλληλα
και κάταντα από την τοξωτή πετρογέφυρα, σε απόσταση μόλις 2,00 μ, μια
αμφιέρειστη, δικτυωτή, μεταλλική γέφυρα (τύπου bailey), από τα αμερικάνικα
διαθέσιμα του 2ου παγκόσμιου πολέμου που μας είχαν δοθεί ως βοήθεια, για να
διαβεί από πάνω της η οδός προσπέλασης προς τη Δροσοπηγή. Η τελευταία οδός είχε
προχείρως διανοιχθεί από το 1963. Στο χρονικό διάστημα 1970 έως και το τέλος του
1974, τα αγοραία επιβατικά αυτοκίνητα (taxi) από την Κόνιτσα έφθαναν στη
Δροσοπηγή περνώντας πάνω από την τοξωτή πετρογέφυρα. Η καταπόνησή της ήταν
μεγάλη, αλλά άντεξε, αποδεικνύοντας τη στερεότητά της. Η γέφυρα bailey,
υπάρχουσα και λειτουργούσα σήμερα, έχει βατό ξύλινο δάπεδο πλάτους 3,60 μ και
συνολικό μήκος 36,60 μ, ήτοι 12 τυποποιημένα πλαίσια μήκους 3,05 μ έκαστο.
Αρχικά, ο στατικός της φορέας αμφοτέρωθεν αποτελούταν από δυο πολύ κοντινά
δικτυώματα από τυποποιημένα πλαίσια. Ύστερα από την εν έτει 1997/8 προσθήκη
καθ’ ύψος και δεύτερου πλαισίου, αναβαθμίστηκε η φέρουσα ικανότητά της στην
κλάση των 16 τόνων για τη διάβαση βαρύτερων φορτηγών οχημάτων, αλλά κάλυψε
σε μεγάλο ποσοστό την κατάντη όψη της πετρογέφυρας. Είναι μια αναπότρεπτη,
προσωρινή, αισθητική ασχήμια, η οποία πρέπει το γρηγορότερο να εκλείψει, με την
κατασκευή άλλης σύγχρονης οδικής γέφυρας, λίγο πιο μακριά από την παλιά
πετρογέφυρα, για να μην την επικαλύψει με τον όγκο και το μέγεθός της.

Το 1982, η ελληνική Πολιτεία απέδωσε στη γέφυρα ονομαστικό «τίτλο κήρυξης»,
που σημαίνει ότι, με βάση το [ΦΕΚ 628 Β΄/26-08-1982], κηρύχτηκε ιστορικό
διατηρητέο πολιτιστικό μνημείο, μαζί με άλλα 22 τοξωτά γεφύρια του νομού
Ιωαννίνων.
Κατά την περίοδο 2005/6 έγιναν με ενέργειες του Δήμου Μαστοροχωρίων κάποιες
παρεμβάσεις διαμόρφωσης του λιθόστρωτου καταστρώματος και του περιβάλλοντος
χώρου, οι οποίες ήσαν απαραίτητες για την αισθητική αναβάθμιση της ολικής εικόνας
της γέφυρας.
Άξια αναφοράς είναι και τα ακόλουθα στοιχεία και συμβάντα:
Εν έτει 1917, στην κορύφωση του ελληνικού διχασμού (γερμανόφιλοι βασιλικοί
εναντίον ανταντόφιλων βενιζελικών), η γέφυρα φυλασσόταν από φρουρά μαύρων
Σενεγαλέζων στρατιωτών, από το γαλλικό τμήμα που είχε στρατοπεδεύσει στη
Δροσοπηγή, γιατί υπαγόταν στην ουδέτερη ζώνη, την οποία επιτηρούσαν οι Γάλλοι.
Τον καιρό πάλι του πολέμου του 1940, ήταν στα σχέδια του δικού μας στρατού,
άμα χτυπήσουν οι Ιταλοί τα παραμεθόρια φυλάκια και υποχωρήσουν οι εκεί
στρατιώτες, μετά την αντίσταση που θα πρόβαλλαν, να ανατιναχθεί το γεφύρι, ώστε
να εμποδιστεί η κίνηση των ιταλικών φαλάγγων προς τα ενδότερα. Από κάποιο
λάθος, μέσα στη σύγχυση του πολέμου των πρώτων ημερών, αυτό δεν έγινε, και έτσι
πάλι σώο και άθικτο βγήκε από την πολεμική δίνη.
Στην τοπική παράδοση της Δροσοπηγής το γεφύρι αναφέρεται και ως σημείο
σκοτωμού ή αυτοκτονίας. Συχνές είναι οι φράσεις «Να με ρίξεις απ’ το γεφύρι» ή «Να
πέσω απ’ το γεφύρι» και άλλες παρόμοιες. Ένα τέτοιο θλιβερό γεγονός συνέβη το
1944/5, στα άθλια χρόνια της κατοχής, όταν ένας χωριανός, ο Γιάννης Μουκούλης
του Βαγγέλη, μη αντέχοντας την πείνα και τη δυστυχία της εποχής, έπεσε από το
γεφύρι και αυτοκτόνησε. Ο σταυρός που τοποθέτησαν εκεί στην κοίτη οι οικείοι του
φαίνεται ακόμη σε φωτογραφία της γέφυρας ληφθείσα το 1948, [ιδέ (Φωτ. 11-1)].
Την εποχή του ελληνικού εμφύλιου πολέμου 1946/9, παρόλες τις κατά περιόδους
προσπάθειες, κυρίως της πολεμικής αεροπορίας, που εκ των αμφοτέρωθεν πρανών
βαλλόταν από τα αντίπαλα πυρά, να κόψει το γεφύρι για λόγους στρατιωτικής
τακτικής, αυτό τα κατάφερε να γλιτώσει χωρίς καν τραύματα.
Την περίοδο 1998-2010, κατά την οποία λειτούργησε ο «Δήμος Μαστοροχωρίων»
με έδρα την Πυρσόγιαννη βάσει του νόμου «Καποδίστριας», η εικόνα της γέφυρας,
ως η μοναδική που διασωζόταν στην κοιλάδα του Σαραντάπορου, έγινε το
έμβλημα/σήμα του Δήμου αυτού και έτσι τη γνώρισαν περισσότεροι άνθρωποι.
Τέλος, σημειώνω και μια σύγχυση που προέκυψε περί την ονομασία της γέφυρας.
Για πάρα πολλά χρόνια συνυπήρχαν στον Σαραντάπορο δυο τελείως ξεχωριστά και
απολύτως διακριτά γεφύρια, το «Καντσιώτικο γεφύρι» ή «γέφυρα Κάντσικου» και το
«Žερμωτινό γεφύρι» ή «γέφυρα Žέρμας», σε διαφορετικές όμως θέσεις, που απέχουν
μεταξύ τους περί τα 4,00 χλμ. Μετά την αχρήστευση και στη συνέχεια κατάρρευση
του δευτέρου, [όρα άρθρο 29], η οποία έγινε στο παρελθόν σε μη ακριβώς γνωστό
χρόνο, άρχισε σταδιακά να προβάλλει για το «Καντσιώτικο γεφύρι» και η παράλληλη
ονομασία «γέφυρα Žέρμας», επειδή η δεξιά όχθη ανήκει σ’ αυτό το χωριό. Από τους
τρίτους, ερευνητές και αρθρογράφους, αυτό έγινε από παραπλάνηση, λόγω άγνοιας
ότι υπήρχε άλλοτε άλλη γέφυρα ονομαζόμενη «γέφυρα Žέρμας18». Είναι, όμως,
λάθος αυτό να γράφεται και να ανακυκλώνεται από όσους γνωρίζουν τα τοπικά
πραγματολογικά στοιχεία του χώρου.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σημειώσεις
Για την ερμηνεία του οικωνυμίου «Κάντσικο», ιδέ βιβλίο “Τοπωνύμια και Οικωνύμια των
Μαστοροχωρίων της Κόνιτσας”, του Θωμά Β. Ζιώγα, Αθήνα 2013, σελ. 41-43.
2. Οι διαστάσεις μετρήθηκαν στη στάθμη όπου το μεγάλο τόξο αναδύεται από το βράχο του
μεσόβαθρου. Το πλήρες ημίτοξο προς την πλευρά του ακρόβαθρου της Žέρμας, στη στάθμη
όπου αρχίζει η διαμόρφωση αυτού (υπάρχει σημείο θλάσης μεταξύ κατακορύφου και
τόξου), έχει τετμημένη x= 8,40 μ (ήτοι 27 ½ πόδες) και τεταγμένη y= 6,90 μ (ήτοι 22 2/3
πόδες). Συνεπώς, το πλήρες θεωρητικό άνοιγμα (χορδή) του μεγάλου τόξου είναι 16,80 μ
(ήτοι 55 πόδες) και το ύψος (βέλος) αυτού 6,90 μ (ήτοι 22 2/3 πόδες). Από τις παραπάνω και
άλλες μετρήσεις καταφαίνεται ότι το γεφύρι είναι διαστασιολογημένο με μονάδα μέτρησης
τον «πόδα», του οποίου η ισοδυναμία κυμαίνεται κατά τόπους και εποχές από 0,30 έως 0,32
μ, και η επίσημη τιμή είναι 1 πόδας = 0,3048 μ. | Το «μέτρο» ή «γαλλικό μέτρο»
πρωτοκαθιερώθηκε στη Γαλλία σχεδόν 100 χρόνια μετά το χτίσιμο της παρούσας γέφυρας.
3. Καμπύλη παρόμοιου τύπου έχει η γέφυρα «Κιουπρί» στην Έδεσσα. Και σε υστερότερα
χρόνια έφτιαχναν οξυκόρυφα τόξα, π.χ. το 1853 η «γέφυρα Μαυροπέτρας» στην Πουρνιά
Κόνιτσας, και το 1875 το «γεφύρι της Τσίπιανης» κοντά στο χωριό Γρεβενίτι Ζαγορίου.
Συνήθως τα οξυκόρυφα τόξα αναφέρονται ως γοτθικά (δυτικότροπα) από τους
σπουδαγμένους στην Εσπερία, ή ως ισλαμίζοντα (ανατολίτικα) από τους ερευνητές της
καθ’ ημάς Ανατολής. Η αλήθεια είναι ότι και πιο πριν, κατά τους βυζαντινούς χρόνους,
κατασκευάζονταν τέτοια, π.χ. η γέφυρα Karamağara, κοντά στο Elaziğ της Ανατολίας, στα
βάθη της Εγγύς Ανατολής, πέρα από τον Ευφράτη, χτισμένη όχι αργότερα από τον 6ο μ.Χ.
αιώνα, που φέρει γραμμένη πάνω στους τοξόλιθους με ελληνικά κεφαλαία γράμματα και
ένα γράμμα ανά λίθο, περικοπή από ψαλμό του Δαβίδ. [Ιδέ “Πέτρινα γεφύρια στην
Ελλάδα”, του Αργ. Πετρονώτη, Κ.Π.Ε. Κόνιτσας, Β΄ έκδοση, 2005, σελ. 146-147].
4. Για τον πρακτικό τρόπο χάραξης της παραβολής αυτής από τους τεχνίτες, όρα βιβλίο
“Κουδαρίτικα”, του Θωμά Β. Ζιώγα, Αθήνα 2010, σελ. 102-103. | Ο καθ. K. Αμπακούμκιν
του Ε.Μ.Π. γράφει σχετικά στο λήμμα «γέφυρες» της εγκυκλοπαίδειας PLB: «Στην
Ευρώπη, από τον 12ο αιώνα εμφανίζεται σημαντική δραστηριότητα. Στην κατασκευή των
γεφυρών εισάγεται το οξυκόρυφο τόξο, που έχει προέλευση την Αίγυπτο και τις χώρες της
Μέσης Ανατολής. Πλησιάζει πολύ προς την (υπερυψωμένη) παραβολή. Χαρακτηριστικό
δείγμα αποτελεί η “Παλιά Γέφυρα” του Λονδίνου». | Η σύγχρονη “Δομική στατική”
απέδειξε ότι, σε σχέση με τα ημικυκλικά τόξα, αυτά τα παραβολοειδή τόξα παρουσιάζουν
καλύτερη εκφορά των θλιπτικών τάσεων από τοξόλιθο σε τοξόλιθο μέχρι τη θεμελίωση.
5. Ιδέ άρθρο “Το Καντσιώτικο γεφύρι στο Σαραντάπορο - Διόρθωση χρονολόγησης” του
Θωμά Β. Ζιώγα, στο περ. “Καντσιώτικα”, τεύχ. 21/2014, σελ. 14-21.
6. Στο βιβλίο του “Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργημάτων”, Α΄ και Β΄, Αθήναι 1880 , σελ. 59.
7. Ο μύθος είναι καταχωρημένος στο βιβλίο “Κουδαρίτικα” της σημείωσης 4, σελ. 82, απ’
όπου και αντιγράφεται εδώ. | Το χωριό/οικισμός Λιάσκα βρισκόταν σε μικρό υψίπεδο
(υψόμ. 1.150 μ) στην ορατή ράχη απέναντι και ανατολικά της Δροσοπηγής, σε απόσταση
1,50 χλμ σε ευθεία γραμμή. Η θέση φέρει και τώρα την ίδια τοπωνυμία, έχει πηγαία βρύση
και σημαίνεται από το εκκλησάκι του αγίου Παντελεήμονα, ενώ προ ετών υπήρχαν εκεί
εμφανή θεμέλια κτισμάτων. Με το όνομα Λιάσκα είναι γραμμένο πριν το 1692 στον
κώδικα της μονής Ζάμπορδας Γρεβενών.
8. Στα δυο βιβλία της σημ. 17 των Αργ. Πετρονώτη - Βασ. Παπαγεωργίου, γίνεται λόγος για
κατασκευή της γέφυρας από τον Πυρσογιαννίτη πρωτομάστορα Γιώργο/Ζιώγα Φρόντζο
(π.1813-π.1894), «… σύμφωνα με τον εγγονό του Κώστα Αντ. Φρόντζο (1904-1986) …» και
«… Ίσως με λιγότερη βεβαιότητα-υποθέτουμε. …», όπως αντίστοιχα και επιφυλακτικώς
γράφουν. Εκεί υπάρχει και η σχετική βιβλιογραφία. Σ’ αυτόν τον πρωτομάστορα οι
Πυρσογιαννίτες αποδίδουν και το χτίσιμο της «γέφυρας Κόνιτσας» στον Αώο το 1869/70,
γεγονός που τεκμηριωμένα αμφισβητήθηκε εσχάτως, [όρα άρθρο 19].
9. Στο βιβλίο “Κονιτσιώτικα” του Χαράλ. N. Ρεμπέλη, σελ. 130, έτος 1953.
10. Όρα βιβλίο “Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και
Θεσσαλίας, Μακεδονίας”, τεύχ. Β’, εν Αθήναις 1886, του Νικ. Θ. Σχινά, σελ. 224-225, και
τεύχ. Γ΄, σελ. 786-787, συμπληρώσεις και παροράματα, εν Αθήναις 1887, εκδοθέντα “τη
εντολή του επί των Στρατιωτικών Υπουργού”. | Αναδημοσίευση στο περ. “Κόνιτσα”, τεύχ.
102/2002, σελ. 14-16, επιμελούμενη από τον Χαρίλ. Γκούτο.
11. Όρα σχετικό άρθρο του Θωμά Β. Ζιώγα, στο περ. “Κόνιτσα”, τεύχ. 160/2011, σελ. 329332.
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12. Εφημ. “Αώος” της 07-09-1929 | Ιδέ αναδημοσίευση περικοπής στο περ. “Καντσιώτικα”,
τεύχ. 22/2015, σελ. 45-47, επιμελούμενη από τον Χαρίλ. Γκούτο.
13. Άρθρο “Τοπωνυμικόν της επαρχίας Κονίτσης”, στα “Ηπειρωτικά Χρονικά”, τόμ. Θ'/1934,
σελ. 229.
14. Για τους κτίστες που εργάστηκαν τότε στο γεφύρι και τα ονόματά τους, όρα άρθρο “Το
Καντσιώτικο γεφύρι ή της Žέρμας” του Σπ. Μαντά, στο περ. “Καντσιώτικα”, τεύχ.
18/2012, σελ. 2-4. | Σχετικά με τον εργολάβο Κώστα Δούκα όρα σημ. 16.
15. Εφημ. “Αώος”, φύλλο της 27-10-1928.
16. Eφημ. «Αώος”, φύλλο 262/26-10-1930. | Ο μνημονευόμενος στο κείμενο «αρχιεργολάβος»
είναι ο Καστανιανίτης Κώστας Δούκας του Κύρκα (1856-1936 και εργολάβος, κατά το
δημοτολόγιο της Καστάνιανης) που ήταν ανάδοχος του έργου. Εκείνα τα χρόνια
δραστηριοποιούταν εργολαβικώς στα μέρη μας, αφού το 1926 είχε φτιάξει ξύλινη γέφυρα
στη θέση «Παλιοχώρι» της Φούρκας, [όρα βιβλίο “Μαστόροι Χτίστες από τα
Μαστοροχώρια της Κόνιτσας”, Ιωάννινα 2008, σελ. 599, §216, των Αργ. Πετρονώτη - Βασ.
Παπαγεωργίου]. Δεν ήταν διπλωματούχος μηχανικός, αλλά εργολάβος εξ εμπειροτεχνών.
Εκείνη την εποχή, λόγω έλλειψης μηχανικών πολυτεχνείου, πτυχίο εργολάβου δημοσίων
έργων, μέχρι μια ορισμένη τάξη και για τον νομό της έδρας τους, έπαιρναν και
καταξιωμένοι εμπειροτέχνες, ανάλογα με την τεχνική τους κατάρτιση και εμπειρία που
βεβαιώνονταν από τον Νομομηχανικό. Όρα και σημ. 14. | Ιδέ αναφορές περί του Κ. Δούκα
στα άρθρα 13 και 14 του παρόντος βιβλίου.
17. Είναι λανθασμένη χρονολογικά η γραφή «Προηγουμένως, μάλλον γύρω στα 1948,
ακυρώνεται ουσιαστικά η λειτουργία του. Τότε τοποθετήθηκε δίπλα του, προς τα κατάντη, από
μονάδα Μηχανικού του Στρατού η μεταλλική αμφιέρειστος γέφυρα τύπου bailey», των Βασ.
Παπαγεωργίου – Αργ. Πετρονώτη, [στο άρθρο τους “Ο Πυρσογιαννίτης πρωτομάστορας
Ζιώγας Φρόντζος και τα έργα του”, στο βιβλίο “Η επαρχία Κόνιτσας στο χώρο και το
χρόνο”, Κόνιτσα 1996, σελ. 241], διότι στη φωτογραφία της §7 του παρόντος άρθρου,
ληφθείσα τον Οκτώβρη του 1948, δεν φαίνεται καμία μεταλλική γέφυρα bailey.
Ομοίως, λάθος είναι και η γραφή «… Προπολεμική φωτογραφία …» στη λεζάντα της
φωτογραφίας (Εικ. 74Αα), σελ. 252, του βιβλίου “Μαστόροι Χτίστες από τα
Μαστοροχώρια της Κόνιτσας”, Ιωάννινα 2008, των ιδίων συγγραφέων. Η φωτογραφία
είναι αποδεδειγμένα μεταπολεμική, οπωσδήποτε πριν από τη βεβαία ημερομηνία 18-121974 που τοποθετήθηκε η γέφυρα bailey, διότι η τελευταία δεν απεικονίζεται στη
φωτογραφία. Τα ασπρίσματα στην κατάντη όψη της είναι συνθήματα, [γράφει ΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ, βεβαίως της χούντας, ήτοι το δημοψήφισμα της 29-09-1968 ή της 29-07-1973],
τα οποία υστερότερα ασβεστώθηκαν. Είναι η ίδια φωτογραφία που δημοσιεύει ο Αλεξ.
Μαμμόπουλος, [στο εκδοθέν το 1973 βιβλίο του “Λαϊκή αρχιτεκτονική – Ηπειρώτες
μαστόροι και γεφύρια”, σελ. 32], στην οποία ορθώς δεν υπάρχει η μεταλλική bailey, ενώ
διακρίνονται εσωτερικά του τόξου, χαμηλά, οι μετρητές της στάθμης του νερού, τους
οποίους η ΔΕΗ είχε τοποθετήσει, στην αρχή της δεκαετίας του 1960.
18. Για περισσότερα στοιχεία, ιδέ άρθρο “Η πεσμένη πέτρινη «γέφυρα Žέρμας» στον
Σαραντάπορο”, του Θωμά Β. Ζιώγα, περ. “Καντσιώτικα”, τεύχ. 22/2015, σελ. 15-26 | Όρα
και άρθρο 29 του παρόντος βιβλίου.
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(Φωτ. 11-1) Η «γέφυρα Κάντσικου» το 1948. Όψη ανάντης. Ξεχωρίζει πάνω στο
δεξιό ακρόβαθρο η πλάκα/επιγραφή. [Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου
Μπενάκη. Λεζάντα: (ΑΕ.339-1 έως 5) Δημήτρης Χαρισιάδης. Ανταρτοπόλεμος. Κάντζικο
(Γράμμος), Οκρώβριος 1948].

(Φωτ. 11-2) Η «γέφυρα Κάντσικου» το 1972. Όψη κατάντης. [Πηγή: “Λαïκή
αρχιτεκτονική - Ηπειρώτες μαστόροι και γεφύρια”, Αθήναι 1973, σελ. 32, του Αλέξ.
Μαμμόπουλου, όπου λάθος γράφεται ως «γεφύρι της Ζέρμας»].

(Φωτ. 11-3) Η «γέφυρα Κάντσικου» σε αποτύπωση και σχέδιο του 1987. Όψη
ανάντης. Δεν δείχνεται η πλάκα/επιγραφή. [Πηγή: “Τα πετρογιόφυρα της
Ηπείρου”, Ιωάννινα 2012/3, σελ. 80-81, έκδοση ΥΝΜΤΕΗ (Περιφέρεια Ηπείρου)].

(Φωτ. 11-4) Η πλάκα/επιγραφή της «γέφυρας Κάντσικου» με χρονολογία 1717.
[Πηγή: Λήψη Θωμά Β. Ζιώγα, 1989].
(Φωτ. 11-5) Μεταγραφή της πλάκας/επιγραφής της «γέφυρας Κάντσικου». [ Πηγή:
Ιχνογράφηση Θωμά Β. Ζιώγα, 2014].

(Φωτ. 11-6) Πλημμυρική εικόνα του Σαραντάπορου στη «γέφυρα Κάντσικου»
ληφθείσα την 09-11-2016. Τα υπερυψωμένα ορμητικά νερά διέρχονται μέσα
από το παραθόλι του μεσοβάθρου. [Πηγή: Λήψη Χρήστου Δ. Κατσαμάνη, εκ
Δροσοπηγής].

(ΠΣ-4) Το ποτάμιο σύστημα της περιοχής Δροσοπηγής – Ζέρμας. [Πηγή: Ιχνογράφηση
Θωμά Β. Ζιώγα, 2016].

