
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ 
                   ΣΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΙΑΣ 
       (Από τους Μενέλαο Παπαδημητρίου και Κώστα Γραμμένο)  
 
 
     Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου -ιδρυτικό μέλος στο 
Πανελλήνιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα Πετρογέφυρα της 
Ελλάδας που συντονίζεται από το ΚΠΕ Μακρινίτσας και στο οποίο συμμετέχουν 
μέχρι σήμερα και άλλα 23 ΚΠΕ από όλη την Ελλάδα, στο σεμινάριο για το δίκτυο 
που οργάνωσε το ΚΠΕ Μακρινίτσας στις 17-19 Δεκεμβρίου 2009 κατέθεσε την 
από κοινού διαμορφωμένη πρόταση των ΜΕΝΕΛΑΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
δικηγόρου Αθηνών-συγγραφέα και ΚΩΣΤΑ Αλ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ, εκπαιδευτικού 
του ΚΠΕ Μουζακίου σχετικά με τη δυνατότητα απόπειρας ξαναχτισίματος της 
Ιστορικής Γέφυρας Κοράκου. Εννοείται και της διάσωσης της Κούλιας, αφού 
Γέφυρα και Κούλια αποτελούν ενιαίο σύνολο. 
     Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλους τους συμμετέχοντες στο 
Σεμινάριο, ενώ ιδιαίτερη αξία και σημασία έχει ότι την πρόταση στήριξε με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο πρόεδρος του ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ Γ γνωστός για την επιμέλειά 
του με τα θέματα αυτά κ. Σπύρος Μαντάς.  
 

 
       Αρχείο φωτογραφίας: Κ. Δ. Τσιούμας - Μενέλαος Παπαδημητρίου 
                                      
 
     Έγγραφο με την πρωτοβουλία για το ξαναστήσιμο της ιστορικής γέφυρας 
Κοράκου στάλθηκε από τους έχοντες την πρωτοβουλία στον κ. Σπύρο Μαντά         
και αυτό έχει ως ακολούθως: 
 
<< ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΞΑΝΑΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΚΟΡΑΚΟΥ 
 
 «28-3-1949: ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΠ/ ΞΕΚΟΦΤΗΚΕ ΜΙΑ 
ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΟΠ/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΠ/ ΕΙΧΑΜΕ 



ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΠ/ ΛΙΓΟΥΣ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΠ/ ΓΕΦΥΡΑ 
ΑΝΑΤΙΝΑΧΘΗΚΕ 21.15.ΣΤΟΠ.» 
 
ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΑΚΟΥ  
«28-12-2009: ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΤΟΠ/ ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΒΟΥΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 
ΣΤΟΠ/ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΣΤΟΠ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΠ/ ΕΧΟΥΜΕ 
ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΠ/ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕ ΣΤΟΠ/ ΓΕΦΥΡΑ ΘΑ  
ΞΑΝΑΦΤΙΑΧΤΕΙ  21.15 ΣΤΟΠ.» 
 
 
ΑΡΓΙΘΕΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009    
 
 
Αγαπητέ κ. Μαντά 
Σχετικά με την ιδέα – πρόταση ( πρωτοβουλία για ξαναστήσιμο της  ιστορικής 
γέφυρας Κοράκου στον Αχελώο ποταμό ) που κατέθεσα στο σεμινάριο για τα 
πετρογέφυρα στη Μακρινίτσα στις 17 Δεκεμβρίου 2009 και που κουβεντιάσαμε μαζί 
για λίγο, (οφείλω να ομολογήσω ότι η θετική σας «ματιά»  με γέμισε αισιοδοξία και 
διάθεση να ασχοληθώ πιο ενεργά με το θέμα), θα ήθελα να σας καταθέσω τις 
παρακάτω απόψεις και σκέψεις κοινές με τον συγχωριανό μου δικηγόρο -θιασώτη της 
ιδέας-  Μενέλαο Νικ. Παπαδημητρίου. 
1.Η ιδέα κατ’ αρχήν αντιμετωπίζεται με μεγάλο ενθουσιασμό, από τους τοπικούς 
φορείς (Τ.Α., Πολιτιστικοί Σύλλογοι, τοπική κοινωνία) ταυτόχρονα όμως και με 
συγκρατημένη αισιοδοξία  και σκεπτικισμό ως προς τη δυνατότητα υλοποίησής της.  
2.Στις συζητήσεις που γίνονται όλοι συμφωνούν στην άποψη  και προκρίνουν ότι 
προέχει να πραγματοποιηθεί μια πρώτη συνάντηση –συζήτηση ανάμεσα σε 
ανθρώπους γνώστες και ειδικούς και το θέμα  να ιδωθεί στις διάφορες πλευρές του.  
3.Ως πιο κατάλληλη ημερομηνία, μιας τέτοιας συνάντησης, (το περιεχόμενο της 
οποίας θα καθορισθεί προσεχώς), προτείναμε και έγινε αποδεκτή,  την Κυριακή 28 
Μαρτίου 2010 και ώρα  10.00 στο Ανθηρό, έδρα του Δήμου  Αργιθέας, περιοχή όπου 
έστεκε για πάνω από τετρακόσια χρόνια το ιστορικό γεφύρι. Η  ημερομηνία έχει και   
συμβολικό χαρακτήρα και φυσικά προτείνεται να  υπάρχει η ανάλογη προβολή στα 
ΜΜΕ.  
4.Πιστεύουμε  ότι οι λόγοι για την απόπειρα και επιτυχία  ενός τέτοιου εγχειρήματος 
είναι πολλοί, όπως πολλοί είναι και εκείνοι οι οποίοι μπορούν να εμπλακούν και να 
στηρίξουν αυτή  την προσπάθεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
 α)  Η  Πολιτεία ή οι  Εταιρείες Κατασκευής της εκτροπής του Αχελώου ως 
αντισταθμιστικό έργο  στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δέχεται η περιοχή. 
 β)  Χρηματοδότηση και ένταξη του έργου από διεθνή οργανισμό (π.χ.  UNESCO) 
 γ)  Η Εκκλησία της Ελλάδας τιμώντας τη μνήμη του δημιουργού του έργου Αγίου 
Βησσαρίωνα, ο οποίος ως γνωστόν έκτισε αρκετά πετρογέφυρα στην περιοχή.  
 δ)  Οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου και ειδικότερα οι Ν.Α. Καρδίτσας  και 
Άρτας και οι ΤΕΔΚ  Καρδίτσας και Άρτας. 
 ε)   Το Υπουργείο Πολιτισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του. 
 στ) Τα πολιτικά  μας κόμματα. 
 ζ)   Το ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ καθώς  και το  Εθνικό δίκτυο Π.Ε. « ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ»  
 η)   Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από προγράμματα πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 θ)   Το Τ.Ε.Ε.(π,χ. τεχνική υποστήριξη) 
  ι)   ΔΕΚΟ ή Οργανισμός ή ιδιωτική εταιρεία ( π.χ. ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, COSMOTE) 



 κ)   Η Ελληνική Τηλεόραση ή άλλο τηλεοπτικό κανάλι  καταγράφοντας  το όλο έργο 
σε ένα μοναδικό πιστεύουμε Ντοκιμαντέρ. 
  λ)   Η τελευταία γενιά μαστόρων με γνώσεις για τέτοια έργα 
  μ)   …. 
 
Αγαπητέ κ. Μαντά 
 
Πιστεύουμε ακράδαντα πως στο επιχειρούμενο εγχείρημα η συμβουλή του 
ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ. και προσωπικά η δική σας συμμετοχή με τη γνώση και την πολύχρονη  
εμπειρία για τα Πετρογέφυρα θα είναι καθοριστική και καταλυτική. Θα 
δρομολογήσει και θα λύσει τυχόν ερωτήματα και απορίες δίνοντας  ταυτόχρονα και 
τις δέουσες απαντήσεις. 
Δεν σας κρύβουμε επίσης ότι αντιλαμβανόμαστε   την επιτυχία ενός τέτοιου 
εγχειρήματος ως μια προσωπική σας δικαίωση- «γεφύρι θα φτιάξεις»- για την 
πολύχρονη ενασχόληση σας και ως το «κλειδί» σε μια ζωή αφιερωμένη στα 
ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ, που έτσι κι αλλιώς τόσα σας χρωστούν. 
Περιμένοντας με αγωνία την απάντησή σας  
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, 
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ, 

2010 >>                                                                                                                                   

 
                                                                                                                                  



     Η πρόταση αυτή τέθηκε υπόψη και του Δημάρχου Αργιθέας κ. Χρήστου 
Καναβού και του Δημάρχου Τετραφυλλίας Άρτας κ. Δ. Γκούζια, ως πλέον 
αρμοδίων από χωροταξικής πλευράς, αφού η Γέφυρα συνέδεε τη Συκιά Πετρωτού 
Αργιθέας με τις Πηγές Άρτας. 
     Ως ιδέα εκφράσθηκε και από άλλους συμπατριώτες(Νίκος Τσουβέλας-Δημήτριος 
Κοτσώνης). 
     Η ιδέα κατ’ αρχήν, και ύστερα από διάφορες συζητήσεις,  αντιμετωπίζεται θετικά 
από πολλούς, ταυτόχρονα όμως και με συγκρατημένη αισιοδοξία  και σκεπτικισμό ως 
προς τη δυνατότητα υλοποίησής της.  
     Στις συζητήσεις που γίνονται όλοι συμφωνούν στην άποψη  και προκρίνουν ότι 
προέχει να πραγματοποιηθεί μια πρώτη συνάντηση –συζήτηση και το θέμα  να ιδωθεί 
στις διάφορες πλευρές του.  
     Ως πιο κατάλληλη ημερομηνία, μιας τέτοιας συνάντησης, προτείναμε και έγινε 
αποδεκτή, η Κυριακή 28 Μαρτίου 2010 και ώρα  11.00 στη ΓΕΦΥΡΑ 
ΚΟΡΑΚΟΥ, στην περιοχή όπου έστεκε για πάνω από τετρακόσια χρόνια το ιστορικό 
γεφύρι και τώρα υπάρχουν τα απομεινάρια των ποδιών του στις δυο όχθες του 
Αχελώου.    
     Η ημερομηνία έχει και το συμβολικό της χαρακτήρα αφού το βράδυ της 28ης 
Μαρτίου του 1949 η περίφημη γέφυρα ανατινάχθηκε από άνδρες του ΔΣΕ( ΙΙ 
Μεραρχία του Καπετάν Διαμαντή) πέφτοντας και αυτή θύμα του εμφυλίου 
πολέμου. 
     Σκοπός της συνάντησης, πέρα από την ανάδειξη και προβολή του θέματος, 
είναι και ο προγραμματισμός οργανωμένης Ημερίδας με στόχο την προσπάθεια 
υλοποίησης της πρότασης. 
     Στην συνάντηση δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν εκτός των άλλων και:                            
οι Νομάρχες Καρδίτσας και Άρτας, οι δήμαρχοι των τριών ΟΤΑ της Αργιθέας 
και ο Δήμαρχος Τετραφυλλίας Άρτας, εκπρόσωποι Τ. Α, Συλλόγων και Φορέων 
της Αργιθέας και της Τετραφυλλίας. 
 
 
 
 
 
                                                                           ΚΠΕ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
 


