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Θέμα: Απάντηση στο διαβιβαστικό της υπ’ αριθ. Πρωτ. 332/21-01-2022 Επίκαιρης 
Ερώτησης   της Βουλευτού κας Φ. Πιπιλή με Αρ. Φακέλου Επ. Ερ. 20 με θέμα «Άμεσες 
ενέργειες για τη διάσωση της γέφυρας της Καρύταινας».

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/28284/24-01-2022 διαβιβαστικό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω Σχετ. με το οποίο διαβιβάσατε στην Υπηρεσία μας 
Ερώτηση της Βουλευτού κας Φ. Πιπιλή, που αφορά στην παλαιά γέφυρα της 
Καρύταινας, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

 Η παλαιά γέφυρα του Αλφειού ποταμού στην Καρύταινα αποτελεί μία από τις 
εμβληματικές μεσαιωνικές γέφυρες της Ελλάδας. Η εν λόγω γέφυρα, πέρα από την 
αυτοδίκαιη προστασία της ως μνημείου (Ν. 4858/2021), είναι χαρακτηρισμένη ως 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την Υ.Α. 136340/6023/29.12.1956, ΦΕΚ 
11/Β/12.01.1957 και, ταυτόχρονα, προστατεύεται από την ΥΑ Γ/51358/2102/10-10-
1978 (ΦΕΚ 910/Β'/1978) χαρακτηρισμού ως ιστορικού του οικισμού της Καρύταινας με 
διάσπαρτα βυζαντινά μνημεία με φορέα προστασίας την Υπηρεσία μας. Το μνημείο 
αυτό αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα φθοράς και βλαβών, για τα οποία είναι 
ενήμερες οι αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (ΔΑΒΜΜ και ΔΒΜΑ), ενώ 
υπάρχει ήδη από το έτος 2015 κατατεθειμένη Τεχνική Έκθεση αποκατάστασής της 
παλαιάς γέφυρας από τη ΔΑΒΜΜ, που συντάχθηκε κατόπιν αυτοψίας κλιμακίου της 
ΔΑΒΜΜ από κοινού με εκπροσώπους της ΕΦΑΑΡΚ στις 11-12-2014, ενώ με το Α.Π. 
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Εισερχ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/711539/505317/5203/15-12-2020 μας κοινοποιήθηκε 
η υποβολή Τεχνικού Δελτίου του έργου “Μελέτες στερέωσης-αποκατάστασης παλαιάς 
γέφυρας και του εν επαφή σε αυτήν παρεκκλησίου στην Καρύταινα Αρκαδίας” για 
ένταξη στο ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι από τη ΔΑΒΜΜ.

Επισημαίνεται ότι, σε τακτά χρονικά διαστήματα η Υπηρεσία μας εφιστά την 
προσοχή των αρμοδίων υπηρεσιών στη σοβαρότητα της κατάστασης διατήρησης της 
ιστορικής γέφυρας και στην ανάγκη έγκαιρης ειδοποίησης και συνεργασίας με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας.

Ειδικότερα, λόγω της καταστροφής του ξύλινου τμήματος της γέφυρας – το 
οποίο δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί - η Εφορεία μας, σε συνεργασία με το Δήμο 
Μεγαλόπολης, διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στο τέλος του έτους 2014 και 
υπογράμμισε την επικινδυνότητα της διέλευσης της από πεζούς. Επιπλέον, τον επόμενο 
χρόνο με το υπ’αριθ. πρωτ. Φ3-Α/4/3/1910/29-05-2015 η Εφορεία μας είχε επανέλθει 
ζητώντας τη συνδρομή του Δήμου Μεγαλόπολης για την επιδιόρθωση του ξύλινου 
τμήματος της γέφυρας, η οποία, όπως προαναφέρθηκε από τα τέλη του 2014 
παραμένει κλειστή για οχήματα, με σήμα απαγόρευσης διέλευσης. Έως σήμερα, καμία 
εργασία δεν έχει πραγματοποιηθεί στη γέφυρα. Επί πλέον, το Αστυνομικό Τμήμα 
Μεγαλόπολης μετά το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/139437/96737/1208/05-04-0218 
έγγραφό μας προέβη εκ νέου στη διακοπή της κυκλοφορίας από την γέφυρα με 
κατάλληλη σήμανση και εμπόδια (πλέγμα).

Σε πρόσφατη αυτοψία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας (18/01/2022), 
διαπιστώθηκε η απομάκρυνση του πλέγματος απαγόρευσης της κυκλοφορίας, που είχε 
τοποθετηθεί στο ΝΑ πέρας της γέφυρας, η έλλειψη σήμανσης για την επικινδυνότητα 
του χώρου, καθώς και εκτεταμένες φθορές του ξύλινου καταστρώματος της γέφυρας 
και πτώση τμήματος του ξύλινου στηθαίου, ενώ το δάπεδο του λίθινου τμήματος της 
γέφυρας έχει υποστεί μικρές κατά τόπους αλλά εμφανείς καθιζήσεις, κυρίως προς το 
σημείο του υποκείμενου ναΐσκου του 15ου αιώνα. Επί πλέον, διαπιστώθηκε η 
τοποθέτηση “εξοπλισμού” επί της γέφυρας από την εταιρεία “Μαίναλο” για την οποία 
η Υπηρεσία μας δεν είχε καμία ενημέρωση και, ως εκ τούτου, θα προβεί στις κατά τον 
Νόμο ενέργειες.

Όσον αφορά, στην επικινδυνότητα πρόσβασης στη γέφυρα αλλά και διέλευσης 
από διαβάτες, η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με τον Δήμο 
Μεγαλόπολης όσο και με το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης, προκειμένου 
να τοποθετηθεί εκ νέου σήμανση και προστατευτικό πλέγμα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση επί 
των ανωτέρω.

        Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
      Κωνσταντίνος Σ. Ι. Κίσσας 
            Αρχαιολόγος
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