
Χαρακτηριστικά δείγματα παραδοσιακών
γεφυριών στον ελλαδικό και στον ευρύτερο χώρο



Γενικά για το πρόγραμμα
Η εφαρμογή του πολιτιστικού προγράμματος «Χαρακτηριστικά δείγματα παραδοσιακών
γεφυριών στον ελληνικό και στον ευρύτερο χώρο», ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2010 και
τελείωσε το Μαίο του 2011.Για την εκτέλεση του συγκεκριμένου προγράμματος έγιναν τα
εξής :
1.διατέθηκε ένα δίωρο την εβδομάδα
2.συμμετείχαν μαθητές της Α’ τάξης και της Β’ τάξης του λυκείου (συνολ.αριθμός
μαθητών/μαθητριών 31  ) και 4 καθηγητές ( τρείς φιλόλογοι και ένας τεχνολόγος)
3.οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες με στόχο την πληρέστερη διερεύνηση του θέματος
4.οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες στη βιβλιοθήκη του σχολείου, στη δημοτική
βιβλιοθήκη, στην Κ’ Εφορεία Προιστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτ.  και στο διαδίκτυο.Επίσης
επισκέφτηκαν με τους γονείς τους διάφορα γεφύρια του νησιού και τα φωτογράφισαν
5.ερευνήθηκαν τα γεφύρια της Λέσβου, της Ηπείρου ,της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου,της
Μακεδονίας,της Στερεάς Ελλάδας,της Κρήτης,διαφόρων ελληνικών νησιών αλλά και του
ευρύτερου χώρου εκτός Ελλάδος
6.οι ομάδες πραγματοποιούσαν ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες παρουσίαζαν την
πορεία και τα αποτελέσματα των εργασιών τους



7.πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των παιδιών του προγράμματος από τον ερευνητή κ.Μ. 
Αξιώτη για τα γεφύρια της Λέσβου , (την αρχιτεκτονική τους ,την ιστορία τους ,τους
ντόπιους τεχνίτες αυτών )
8.πραγματοποιήθηκε επίσκεψη όλων των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στο
γεφύρι της Κρεμαστής , στην Αγία Παρασκευή.Εκεί οι μαθητές αφενός είχαν την ευκαιρία νε
έρθουν σε επαφή με τις ομορφιές της φύσης και αφετέρου να θαυμάσουν αυτό το μνημείο
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
9.μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έφτιαξαν την μακέτα ενός γεφυριού (από
τσιμέντο) και ένας μαθητής , που ασχολείται με το ελεύθερο σχέδιο , ζωγράφησε το γεφύρι
της Κρεμαστής
10.έγινε προβολή της μαγνητοσκ/νης παράστασης του θεατρικού έργου «Το γεφύρι της
Άρτας»,του Γ.Θεοτοκά, από τη θεατρική ομάδα του δικηγορ.συλλόγου Βόλου « Αθέμιτος».Οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν το θρύλο του γεφυριού της Άρτας μέσα από
μια καλλιτεχνική οπτική γωνία και ναπριηγηθούν στο μαγικό κόσμο του θεάτρου

11.έγινε παρουσίαση και ανάλυση δημοτικών τραγουδιών και ποιημάτων με θέμα τα
γεφύρια σε συνδιασμό με το μάθημα των Κείμενων της Α’ και Β’ τάξης
13.τέλος τα μέλη της ομάδας επεξεργάστηκαν το υλικό,ταξινόμησαν και συνέθεσαν τα
επιμέρους στοιχεία και συνέγραψαν την παρούσα εργασία, καθώς επίσης έφτιαξαν και ένα
ανάλογο POWER- POINT



Για το πρόγραμμα εργάστηκαν οι καθηγητές:
Α.Αντωνάκης Γεώργιος,ΠΕ02 φιλόλογος
Β.Αρμούτη Ευστρατία,ΠΕ02 φιλόλογος
Γ.Φάππα Ελένη ,ΠΕ02 φιλόλογος
Δ.Γιαβρίμη Γεωργία , ΠΕ17.01 τεχνολόγος

Και οι μαθητές της Α’- Β’ τάξης :
Α’ τάξης
Βαφία Δέσποινα
Καμπάς Απόστολος
Καραλή Ελένη
Καρατζογιάννης Νικόλαος
Κιουρέλλη Κλειώ
Κουταλέλλη Εμμανουέλα
Κυλίτση Ελένη
Μαρμαρινού Βασιλική
Ματαρέλλης Ευστράτιος

Μέγας Αλέξανδρος
Μίτοβα Ραλλίτσα
Πανέρα Νίκη
Πάντας Ευστράτιος
Παπαπέτρου –Βουρνάζου Δανάη
Πουλέλλη Μυρσίνη

Πρασάς Παναγιώτης
Προβατά Μαρία
Σταμπολίδης Ευστράτιος
Τάγκα Σοφία
Τσερίκου Σέργκει
Χαραλαμπίδου –Κοντού Μαρκέλλα
Χατζηβασιλείου Κυριακή
Χιωτέλλης Χρήστος
Ψημίτης Μάρκος
Β’ τάξης
Αποστόλου Χαράλαμπος
Ελευθερίου Γαβριήλ
Καλδέλλης Ιωάννης
Λίνου Δέσποινα
Καγιανιώτου
Κατσάνη Κατερίνα
Τασιάς Αθανάσιος



Το συγκεκριμένο πολιτιστικό πρόγραμμα γενικότερα έχει ως στόχους:
•Να αποκτήσουν οι μαθητές επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά
•Να γνωρίσουν έργα των παλιών μαστόρων και να πάρουν μηνύματα αρμονίας
και μέτρου,αλλά και διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
•Να κατανοήσουν την αδιάσπαστη σχέση ανθρώπου και φύσης και την
αλληλεξάρτηση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος
•Δίνεται στα παιδιά μια επιπλέον ευκαιρία για κοινωνικοποίηση , μέσα από την
συνεργασία και την ομαδικότητα

Ειδικότερα έχει ως στόχους να γνωρίσουν οι μαθητές:
•Είδη – μορφές παραδοσιακών γεφυριών
•Χορηγούς- ονοματοδοσία γεφυριών
•Υλικά – τρόποι κατασκευής
•Ιστορικά γεγονότα, θρύλοι και παραδόσεις ,ποιήματα και δημοτ.τραγούδια που
συνδέονται με παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια, τόσο του νησιού μας αλλά και στον
ευρύτερο ελλαδικό και μη χώρο



Εκφράζουμε θερμά τις ευχαριστίες μας σε όλους όσους βοήθησαν με οποιοδήποτε
τρόπο , στην πραγματοποίηση αυτού του προγράμματος.Συγκεκριμένα:
Α.τη δ/ντρια του σχολείου μας κ.Κουρασάνη – Χρηστέλλη Άννα, για τη
συμπαράσταση και την κατανόηση της
Β.τον κ.Αξιώτη Μάκη, ερευνητή, για τον πολύτιμο χρόνο του μας διέθεσε
Γ.τους γονείς παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, για τη βοήθεια και
συμπαράσταση προς τα παιδιά τους και προς τους καθηγητές που ήταν υπεύθυνοι
για το συγκεκριμένο πρόγραμμα
Δ.το σκηνοθέτη της ταινίας του Θεοτοκά, κ.Κοσμά Αλέξανδρο
Ε.τους συναδέλφους Καραμανώλη Παναγ.                                           Φιλόλογο
Μπεκιάρη Γ. φιλόλογο του ΓΕΛ Παμφίλων ,  και Γεωργέλλη Ευαγγ. Φιλόλογο του
Γυμνασίου Θερμής και τον αξιόλογο φιλόλογο κ.Π.Παρασκευαίδη
ΣΤ.τους καθηγητές πληροφορικής του σχολείου,κ.Νείρο Αντ. και κ.Συροκώστα Γ.

http://www.petrinagefiria.uoi.gr/popup.php?photo_id=1634&size=normal&lang=


Μακέτα γεφυριού από μαθητές



Αποσπάσματα από την προβολή της μαγνητοσκ/νης
παράστασης του θεατρικού έργου «Το γεφύρι της
Άρτας», του Γ.Θεοτοκά



Με ένωση πολιτισμών πάντα
,γέφυρα δεσπόζει μαγική,
σαν κόρη σκαλισμένη, που
κάτωθε της – έρμαιο του
Αιόλου –
το ποτάμι ρέει.
Αχ να γεφύρωνε το τρανό των
αιώνων χάσμα
Μ’ ένα του παρελθόντος
θρυλικό, μα αλησμόνητο , 
άσμα.
Καμαρωτή καταπώς στέκει
πέτρινα ορθωμένη,
Τι ιστορία κρύβει στα σπλάχνα
της κουρνιασμένη!
Στα ματωμένα σωθικά της
είναι λαξεμένη,
Σε μελανές σελίδες
μυστικά,πανώρια κρυμμένη.



Λόγοι κατασκευής γεφυριών

Κατασκευάζονται για την ασφαλή διέλευση
οδοιπόρων και των μεταφορικών μέσων τους
πάνω από ποτάμια, ρέμματα και χειμάρρους

Πλαισιώνονται με ένα
εικονοστάσι,ξωκλήσι,βρύση,νερόμυλο ή με
μια κούλια,(επί τουρκοκρατίας ήταν φυλάκιο
με μόνιμη φρουρά για τη φύλαξη του
γεφυριού από δολιοφθορές και
διερχόμενους)



Ιστορική αναδρομή

• Πρώτα γεφύρια με υλικά της φύσης (κορμοί
δένδρων,μεγάλες πέτρινες πλάκες)



• Αργότερα πρόχειρες ξύλινες γέφυρες από
κλαδιά δένδρων,στηριζόμενα σε παρόχθια
δένδρα ή ογκώδη βράχια



• Στη συνέχεια λίθινα βάθρα με παράλληλους
κορμούς δένδρων και πάνω τους ξύλινο
κατάστρωμα



• Και γέφυρες εξ ολοκλήρου από
επεξεργασμένο ξύλο



Υλικά κατασκευής πέτρινου
γεφυριού

Κύριο δομικό υλικό γερές πέτρες, που
διαφοροποιούσαν τα γεφύρια μεταξύ τους

Συνδετική ύλη
Α.ασβεστοκονίαμα (ασβέστη,χώμα,νερό,είδος
τσιμέντου)

Β.κουρασάνι(ενισχυμένο με τριμμένο
κεραμείδι,ασπράδι αυγών,μαλλιά ζώων)



Τύποι κατασκευής

• Με οριζόντιες δοκούς

• Εκφορικό σύστημα

• Τοξωτό σύστημα (μονότοξα‐πολύτοξα)                    



Με οριζόντιες δοκούς



Εκφορικό σύστημα



Τοξωτό σύστημα
• Μονότοξα Πολύτοξα



Δυσκολίες κατασκευής

• Επιλογή εποχής κατασκευής

• Θεμελίωση

• Κατασκευή τόξου



Στάδια προετοιμασίας‐
κατασκευής

• Επιλογή καταλληλότερου σημείου του ποταμού

• Στήσιμο νταμαριού

• Θεμελίωση γεφυριού (ορεινά‐πεδινά εδάφη)

• Κατασκευή –Στήσιμο ξυλοτύπων

• Κατασκευή κάθε τόξου

• Ολοκλήρωση τόξου‐τοποθέτηση «κλειδιού»

• Πλήρωση κενών με ακανόνιστου σχήματος πέτρες

• Κατασκευή ανακουφιστικών τόξων (ψευτοκαμάρες)

• Τοποθέτηση «καμπανακίου»

• Κατάστρωμα γεφυριού‐Στηθαία (καλντερίμι)

• Ξεκαλούπωμα γεφυριού

• Τοποθέτηση εγχάρακτης πλάκας



Γεφύρια σε ορεινά εδάφη



Γεφύρια σε πεδινά εδάφη



Κατασκευή τόξου –Πλήρωση κενών



Ανακουφιστικά τόξα



Καμπανάκι



Κατάστρωμα γεφυριού‐Στηθαία



ΚΙΟΠΡΟΥΛΗΔΕΣ

• Κάλφας ή Πρωτομάστορας
• Δύο καλοί κτίστες
• Δύο πελεκάνοι(αυτοί που πελεκούσαν την πέτρα)
• Δύο κλειδοσάδες(κτίστες λιγότερο καλοί)
• Δύο νταμαρτζήδες(αυτόι που δούλευαν στο νταμάρι)
• Λασπιτζής(αυτός που έφτιαχνε το κουρασάνι)
• Ένα – δύο παραγιοί(μαθητευόμενοι τεχνίτες)
• Ένα – δύο τσιράκια (μεταφορά λάσπης,φαγητό,ζώα)
• Ένα μαραγκός
• Ένας ξυλογλύπτης



ΓΕΦΥΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

• Τα γεφύρια στα χαρτον/τα του ευρώ
συμβολίζουν την επικοινωνία μεταξύ των της
Ευρώπης και μεταξύ της Ευρώπης και του
υπόλοιπου κόσμου



ΧΑΡΤΟΝΟΜ/ΤΑ ΤΟΥ €



ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ



ΓΕΦΥΡΙ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ‐
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ



ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΕΝΝΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΣΤΗΝ
ΚΑΛΛΟΝΗ



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ



ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε για την
κατασκευή τους ήταν σχιστόλιθος



ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ



ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ



ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
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ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΒΩΒΟΥΣΑΣ



ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε
για την κατασκευή τους ήταν
ασβεστόλιθος και την οποία
πελεκούσαν



ΓΕΦΥΡΙ ΠΟΡΤΑΣ ή ΠΥΛΗΣ



ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ



ΓΕΦΥΡΙ ΤΡΙΖΟΛΟΥ ‐ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ



ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν
ημιλαξευτές πέτρες από ασβεστόλιθο, 
αργιλικό σχιστόλιθο και ψαμμόλιθο



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΙΤΣΕΣ‐ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

http://ellas2.files.wordpress.com/2010/04/20100415133207gefuria-3.jpg


ΓΕΦΥΡΙ ΣΑΝΔΡΥΜΟΥ ‐ ΚΟΖΑΝΗΣ



ΓΕΦΥΡΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΝΗΣΙΩΝ

• Οι γνωστές ως ΚΑΜΑΡΕΣ ή ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΕΣ
στην Κρήτη



ΓΕΦΥΡΙ ΜΟΝΗΣ ΠΡΕΒΕΛΗΣ‐ΚΡΗΤΗΣ



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑΝΗ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑ‐
ΚΡΗΤΗΣ



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ‐ΣΥΡΟΥ



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ



Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΣΤΗ ΠΡΑΓΑ



Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΕ –ΒΕΚΙΟ ΣΤΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ



ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΝ‐ΝΕΦ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟ



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟ



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟ



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΕΡΑΠΟΛΗ



ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗ ΦΩΚΑΙΑ
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