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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Τα γεφύρια, άλλοτε πέτρινα κι άλλοτε σιδερένια, 

αποτελούν σημαντικό μέσο επικοινωνίας για τον 
εκάστοτε διαβάτη. Η ανάγκη του ανθρώπου να 
περνά στην αντίπερα όχθη του ποταμού 
μεταφέροντας με ασφάλεια τα προϊόντα ή τα ζώα 
του, είχε γεννηθεί ήδη από πολύ παλιά. 

 Γεφύρι σημαίνει επικοινωνία ανθρώπων και 
διακίνηση αγαθών.

 Γεφύρι σημαίνει συνένωση, συμφιλίωση.
 Οι πρώτες γέφυρες φημολογείται πως 

κατασκευάστηκαν περί το 4000 π.Χ.



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΩΝ

 Στην προβιομηχανική Ελλάδα , το κύριο δομικό υλικό ήταν η πέτρα 
και ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που απασχολούσαν 
τους κατοίκους περισσότερο της ηπειρωτικής και λιγότερο της 
νησιωτικής υπαίθρου ήταν  η ασφαλής διέλευση των οδοιπόρων 
και των μεταφορικών μέσων τους πάνω από ποτάμια, ρέματα και 
χείμαρρους. Μέχρι τον 20ο αιώνα, το μόνο εφικτό αλλά λειτουργικό 
τεχνικό έργο που μπορούσε να κατασκευάσει ο ασπούδαστος 
μάστορας της εποχής εκείνης για να δώσει τη λύση στο 
συγκοινωνιακό πρόβλημα που απασχολούσε όχι μόνο τον ίδιο 
αλλά όλους ανεξαιρέτως τους συντοπίτες του ήταν ένα πέτρινo 
γεφύρι, μονότοξο όπως της Κόνιτσας ή πολύτοξο όπως της Άρτας.



ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

 Τα πέτρινα γεφύρια είχαν πολύ υψηλό 
κόστος κατασκευής και γι αυτό το λόγο τη 
χρηματοδότηση του έργου αναλάμβανε ένα ή 
και περισσότερα γειτονικά χωριά.

 Πολλές φορές το κόστος κατασκευής 
αναλάμβαναν μεμονωμένοι χορηγοί- 
χρηματοδότες, οπότε σ’ αυτήν την 
περίπτωση ως ηθική ανταμοιβή, το γεφύρι 
έπαιρνε το όνομά του. Οι χορηγοί ήταν 
συνήθως Έλληνες που είχαν πλουτίσει στον 
τόπο τους ή στο εξωτερικό από το εμπόριο, 
την κτηνοτροφία κλπ.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
 Πρωταρχικό μέλημα για την κατασκευή ενός γεφυριού ήταν η 

σωστή επιλογή της θέσης. Στις ορεινές και βραχώδεις περιοχές, 
το στενότερο μέρος του ποταμού και οι βραχώδεις όχθες ήταν 
αυτές που καθόριζαν τη θέση του. Γι' αυτό το λόγο πρώτα 
καθορίζονταν οι προσβάσεις προς το γεφύρι. Αντιθέτως, στις 
πεδινές περιοχές τα μονοπάτια καθόριζαν τη θέση του γεφυριού. 



 Βρίσκονται σε κομβικά σημεία και 
συχνά πάνω στην χάραξη των 
αρχαίων και μεταγενέστερων δρόμων. 
Η μορφολογία του εδάφους έπαιζε τον 
πιο καθοριστικό ρόλο . Ο 
πρωτομάστορας αναζητούσε ένα 
βραχώδες στένωμα του ποταμού με 
γερούς βράχους στις όχθες για να 
στηρίξει με ασφάλεια τα ακρόβαθρα. 

Οι πολύπειροι λαϊκοί 
γεφυροποιοί γνώριζαν 
ότι όσο μικρότερη η 
καμάρα τόσο πιο στερεό 
το γεφύρι και τόσο 
μικρότερο το κόστος 
κατασκευής του. 



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ       Τα πέτρινα γεφύρια, ανάλογα με 

τον αριθμό των τόξων τους , 
ταξινομούνται σε δύο κύριες 
κατηγορίες : τα μονότοξα και τα 
πολύτοξα.
       Επειδή η Ελλάδα είναι κυρίως 
ορεινή χώρα, τα περισσότερα 
γεφύρια της είναι μονότοξα. Κανένα 
γεφύρι δεν είναι ακριβώς ίδιο με 
κάποιο άλλο, γιατί το καθένα έχει τα 
δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. Τα 
γεφύρια που υπάρχουν στον ελλαδικό 
χώρο είναι απλά και απέριττα, χωρίς 
διακοσμητικά στοιχεία. Τα λιγοστά 
διακοσμητικά στοιχεία που υπάρχουν 
αφορούν επιγραφές με τη χρονολογία 
κατασκευής ή ανακαίνισης. Επίσης 
αναφέρονται τα ονόματα των 
χορηγών και σπανιότερα των 
μαστόρων. 



ΜΟΝΟΤΟΞΑ ΓΕΦΥΡΙΑ
 Τα μονότοξα γεφύρια, τα συναντάμε κυρίως 

στις ορεινές περιοχές, όπου υπήρχαν 
δυσκολίες στο χτίσιμό τους.



ΠΟΛΥΤΟΞΑ ΓΕΦΥΡΙΑ
  Τα πολύτοξα συναντώνται στις πιο πεδινές 

περιοχές όπου το χτίσιμο ήταν αρκετά 
εύκολο.



 Το οδόστρωμα,που 
χρησιμοποιούσαν οι 
διερχόμενοι, είναι αρκετά 
στενό, περίπου δύο 
μέτρα και στρωμένο 
πάντα καλντερίμι. 

Πολλά από αυτά 
χρησιμεύουν ακόμη 
και σήμερα στη 
συνέχιση μιας 
συγκοινωνιακής 
γραμμής. 



ΜΑΣΤΟΡΟΙ
 Η κατασκευή των γεφυριών ήταν μια κατάκτηση του ανθρώπινου μυαλού που 

προήλθε από την εμπειρία πολλών γενιών μαστόρων. 
 Οι οικοδόμοι προερχόμενοι από άγονα μέρη (περισσότεροι από τους οποίους  

προέρχονταν από περιοχές της Ηπείρου), πρώτο μέλημα είχαν τον επιούσιο και 
τη συντήρηση της οικογένειας. Οι μαστόροι σπάνια είχαν καλλιτεχνικές 
προθέσεις. (Αλλά έστω πολύ αραιά πρόσφεραν και πνευματικό έργο παίζοντας 
θέατρο με σημαντική απήχηση). 

 Η ζωή τους ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα των μαστορόπουλων (η διατροφή, 
ο ύπνος, η απλυσιά, η αρρώστια, το δια βίου σακάτεμα από ατυχήματα, η 
έλλειψη περίθαλψης και ασφάλειας, άλλες ζωτικές ανάγκες, η αρνητική συχνά 
αντιμετώπισή τους, η εκμετάλλευσή τους ιδίως από δυνάστες αγάδες). 

 

ΟΙ ΜΑΣΤΡΟΧΩΡΙΤΕΣΚΟΥΔΑΡΑΙΟΙ 
ΜΑΣΤΟΡΟΙ



ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 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 εξολοκλήρου από  επεξεργασμένο ξύλο.
 Κύριο δομικό υλικό: γερές πέτρες, που διαφοροποιούσαν τα γεφύρια μεταξύ τους.
 Συνδετικό υλικό: Α. ασβεστοκονίαμα (ασβέστη ,χώμα, νερό, είδος τσιμέντου).
 Β. κουρασάνι (ενισχυμένο με τριμμένο κεραμίδι, ασπράδι αυγών, μαλλιά ζώων).



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 Τσουκάν (σφυρί)
 Ματσακούπι
 Βαριοπούλα
 Κοπάνα
 Τσαμπουκάκι
 Μλαροσανίδα
 Γουνιά

 Καλέμι
 Γουνιά
 Ματρακάς 
 Σουβλί
 Φραπίνα
 Λούκι 
 Κουσκούτα

Τα εργαλεία του μπουλουκιού των κτιστάδων ήταν: 



2.  Η επικοινωνία μεταξύ τους και με τη Βαλκανική ενδοχώρα 
μπορούσε να υλοποιηθεί ευκολότερα με μικρότερα γεφύρια. Αυτός είναι 
ο λόγος που οι δρόμοι του εμπορίου κατά την τουρκοκρατία δεν συμπίπτουν 
(ευτυχώς) με τους σημερινούς δρόμους της παράκτιας ανάπτυξης. Έτσι 
πολλά πετρογέφυρα δεν καταστράφηκαν.

Τα γεφύρια κατασκευάστηκαν για λόγους καθαρά κυκλοφοριακούς. Όλη η 
περιοχή της Ηπείρου διατρέχεται από ποτάμια, τα οποία το χειμώνα γίνονται 
πολύ άγρια και ορμητικά. Τα γεφύρια συνδέουν τους οικισμούς μεταξύ τους 
αλλά και τις γειτονιές κάθε χωριού με τους χώρους δουλειάς - τα χωράφια, τα 
αμπέλια, τα βοσκοτόπια. Όταν οι Ηπειρώτες άρχισαν να ταξιδεύουν και να 
μεταφέρουν εμπορεύματα με τα καραβάνια σε διάφορες χώρες της 
Ευρώπης, τα γεφύρια ήταν πλέον απαραίτητα, για τη διάβαση των ποταμών. 
Οι δρόμοι  του εμπορίου έγιναν σε ορεινές και όχι σε πεδινές περιοχές. 
Οι λόγοι ήταν δύο:
1. Τα ορεινά χωριά, που ήταν κυρίως ελληνικά, ήταν έξω από τον άμεσο 
τουρκικό έλεγχο.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΓΕΦΥΡΙΟΥ



Το χτίσιμο ενός γεφυριού ήταν δύσκολο έργο και συχνά 
πολλά γεφύρια καταστρέφονταν από τη δύναμη του νερού ή 
από κατασκευαστικά λάθη. Αυτό γεννούσε το φόβο και την 
αγωνία στους μαστόρους απέναντι στο απρόοπτο και το 
άγνωστο. Αναπάντεχα γεγονότα που συνέβαιναν κατά τη 
θεμελίωση, η πίστη ότι υπάρχουν δαιμονικά στοιχεία και 
εχθρικοί δράκοι στο χτίσιμο, που ζητούσαν ικανοποίηση, 
έκαναν τους μαστόρους αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο 
προληπτικούς. Έτσι στοίχειωναν το έργο με θυσίες 
εξιλέωσης της άγνωστης δύναμης. Επίσης ιστορικά στοιχεία 
μαρτυρούν πολλές ανθρωποθυσίες, στην Ευρώπη, κατά την 
ανοικοδόμηση γεφυριών. Εκτός από την προφανή 
λειτουργική τους ιδιότητα, τα γεφύρια είχαν και συμβολική 
αξία - σύμβολο αφοσίωσης (να γένω γης να με πατάς, 
γιοφύρι να διαβαίνεις) 



Η κατασκευή
Η θεμελίωση γινόταν σε σταθερό και βραχώδες 
έδαφος. Όταν το έδαφος ήταν σαθρό ή αμμώδες 
η θεμελίωση γινόταν με πασσάλους. 

Στη συνέχεια, κτίζονταν τα βάθρα και 
διαμορφωνόταν το ξύλινο καλούπι του 
σχήματος του τόξου.. 

Οι πέτρες της καμάρας που ονομάζονταν θολίτες ή 
καμαρολίθια  ήταν πελεκημένες σε όλες τις έδρες 
τους, ενώ οι πέτρες των λιθοδομών μόνο κατά την 
εξωτερική τους επιφάνεια. 

Το γεφύρι χτιζόταν σταδιακά από κάτω προς τα 
πάνω, άρχιζε ταυτόχρονα κι από τις δύο πλευρές 
και προχωρούσε σιγά-σιγά προς την κορυφή 
διαμορφώνοντας το τόξο με τρόπο που να 
αντιμετωπίζονται οι πλευρικές ωθήσεις. 



 Τελευταία τοποθετούνταν το 
«κλειδί» ο κορυφαίος θολίτης 
του τόξου σε σχήμα ανάποδου 
τραπεζίου, για να «κλειδώσει το 
τόξο. 

Στη συνέχεια χτίζεται το γέμισμα του γεφυριού, επάνω 
στο τόξο, το οποίο γίνεται από ξηροδομή (χωρίς κονίαμα). 
Η αφαίρεση των καλουπιών ήταν η πιο κρίσιμη φάση 
στην κατασκευή του γεφυριού. Πολλά κατέρρεαν στο 
ξεκαλούπωμα και η προσπάθεια έπρεπε να ξαναρχίσει 
από την αρχή.

Το πλάτος των γεφυριών είναι 
αρκετά στενό, συνήθως γύρω στα 2 
μέτρα. Το οδόστρωμα είναι 
λιθόστρωτο, διαμορφωμένο όπως τα 
καλντερίμια των χωριών και 
ακολουθεί τις καμπύλες των τόξων 
δίνοντας μια τέλεια μορφή 
ανάλαφρη, με μια φυσική 
στατικότητα, απόλυτα ενταγμένη στο 
τοπίο. 



Συμπληρωματικές κατασκευές σ’ ένα γεφύρι ήταν κατ’ 
αρχήν οι πέτρινες αντηρίδες σε σχήμα τριγωνικής 
προεξοχής στις βάσεις των μεσαίων βάθρων, οι πρόβολοι 
ή έμβολα. Ρόλος τους ήταν η ανακοπή της ορμής του 
ρεύματος του νερού και η αποφυγή άσκησης μεγάλων 
πιέσεων στο σώμα του γεφυριού προς τα κατάντη 
-παράλληλα δηλαδή με τη ροή του νερού- καθώς και η 
αποφυγή δημιουργίας στροβίλων στο νερό προς τα 
ανάντη –αντίθετα δηλαδή στη ροή του νερού. 

Υπήρχαν επίσης τα ανακουφιστικά τόξα ή 
ψευτοκαμάρες, ανοίγματα στα μεσόβαθρα ανάμεσα 
στα τόξα. Τα ανοίγματα αυτά ελαφραίνουν την 
κατασκευή και συγχρόνως  διαμορφώνονταν έτσι, 
ώστε να ανακουφίζουν τη λιθοδομή του γεφυριού 
από την υπερπίεση που ασκούσε το ποτάμι, όταν 
είχε «κατεβασιά», όταν δηλαδή ανέβαινε η στάθμη 
του νερού και το ρεύμα γινόταν ορμητικό, ύστερα 
από δυνατή βροχή ή κατά το απότομο λιώσιμο του 
χιονιού. 

 



Στα γεφύρια δεν υπάρχει τίποτα το περιττό, απολύτως καμιά αρχιτεκτονική 
φλυαρία. Τα χαρακτηρίζουν η ποικιλία μορφών, ένδειξη της αστείρευτης 
φαντασίας του λαϊκού τεχνίτη, αλλά και η έντονη πλαστικότητα, οφειλόμενη 
στις ανακουφιστικές θυρίδες, στους προβόλους και κυρίως, στον καμπυλωτό 
διάδρομο διάβασης. 
Έχουμε να κάνουμε, λοιπόν, με οικοδομές που λες και τις έχουνε χτίσει θεοί 
και όχι ανθρώπινα χέρια. Γι’ αυτό και θεόχτιστα και «απ’ αιώνων εις αιώνα τον 
άπαντα» καλοβγαλμένα και ισορροπημένα και καλοζυγισμένα και λιτά και 
απλά και αυτονόητα.

Τέλος, ήταν τα στηθαία, 
μεγάλες πέτρες 
τοποθετημένες κάθετα και 
χαντρωμένες στις εξωτερικές 
λιθοδομές του γεφυριού. 
Ρόλος τους είναι η 
προστασία, τουλάχιστον η 
ψυχολογική, κατά τη 
διέλευση του γεφυριού, ιδίως 
όταν το ύψος είναι μεγάλο 
και οι καιρικές συνθήκες 
κακές.



Τυπολογία των πέτρινων 
γεφυριών της Ελλάδας

Στενό άνοιγμα του τόξου:  Στα ημιορεινά ή ορεινά. 
(παραδείγματα: Βωβούσα, Μακρυνίτσα, τα περισσότερα 
γεφύρια της Ευρυτανίας.

Μεγάλο άνοιγμα του τόξου:  Στα 
πεδινά, όταν η δύναμη της ροής είναι 
μεγάλη (Γεφύρι της Πλάκας, γεφύρι 
της Πύλης  Tρικάλων).

Σε σχέση με το άνοιγμα του γεφυριού.



• Τόξα οξυκόρυφα, 
(όπως στο γεφύρι της Τατάρνας)

• Τόξα απολύτως ημικυκλικά, 
(όπως στο γεφύρι των Βραγγιανών) 

Σε σχέση με το 
άνοιγμα του 

γεφυριού

• Τόξα ελλειπτικά,
( όπως στο γεφύρι του Αϊ Γιώργη)

• Τόξα λίγων μοιρών,
(όπως στο γεφύρι της Ρωσκάς)



Σε σχέση με το κατάστρωμά τους 

Γεφύρια με κυρτή ράχη: όταν οι δύο προσβάσεις προς το 
γεφύρι ήταν χαμηλά, δηλαδή τα μονοπάτια περνούσαν 
λίγο πάνω από το επίπεδο του νερού και το άνοιγμα που 
έτρεπε να γεφυρωθεί ήταν μεγάλο. 

Γεφύρια «κάμπια»: όταν τα 
ανοίγματα ήταν πολλά και 
ψηλά. 

Γεφύρια με οριζόντια ράχη:  Μικρά γεφύρια με τις 
προσβάσεις στο ίδιο επίπεδο με τη ράχη και το ποτάμι 
σε χαμηλότερο επίπεδο από τους δρόμους. 



ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Τα γεφύρια συνήθως δε στέκουν μόνα τους στην ερημιά της 
ελληνικής υπαίθρου. Κοντά στα γεφύρια συναντάμε εικονοστάσια, 
ξωκλήσια, νερόμυλους, λιοτρίβια, κρήνες ή χάνια.





Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Γεφύρια της Ελλάδας

Γέφυρα Αζίζ Αγά, Τρίκωμο Γρεβενών



Γεφύρι Καγκέλια, Ν. Γρεβενών 



Γεφύρι του Σπανού, Ν. Γρεβενών



Γεφύρι Δοτσικού

Ν. Γρεβενών



Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Γεφύρι Ζιάκα 

Ν. Γρεβενών



Γεφύρι Πραμόριτσας

Ν. Γρεβενών



Γεφύρι Πορτίτσας

Σπήλαιο 
ν.Γρεβενών



Γεφύρι Βoβούσας
Ν. Ιωαννίνων



Γέφυρα Πορταϊκού ποταμού στην 
Πύλη Τρικάλων



Γέφυρα Παλαιοκαρυάς

Ν. Τρικάλων



ΓΕΦΥΡΙ ΜΙΧΟΥ (ΑΝΘΟΥΣΑ) 

Ν. Τρικάλων



ΓΕΦΥΡΙ ΚΑΠΑΡΙΑΣ - ΧΑΛΙΚΙ

Ν. Τρικάλων



. 

Το γεφύρι του Μιχαλάκη Φίλου στο Χαλίκι 
Ασπροποτάμου

Ν. Τρικάλων



Γέφυρα Σαρακίνας

Ν. Τρικάλων



Γεφύρι Γκίκα (Κρανιά)

Ν. Τρικάλων



Γεφύρι της Αργιθέας

Ν. Καρδίτσας



Γεφύρι του Πετρωτού

Ν. Καρδίτσας



Γεφύρι της Ζούζουλης

Ν.Καστοριάς



Γεφύρι της Χρυσαυγής

Ν. Κοζάνης



Το γεφύρι των Σατρών

Θράκη, ν. Ξάνθης 



Γεφύρι του Τσάι ποταμού

Θράκη, ν. Έβρου



Γεφύρι στο Νεστόριο

Νεστόριο, ν. Καστοριάς



Γεφύρι στο Νεστόριο

Ν. Καστοριάς



Το γεφύρι του Τσιούκαρη 
στο Ροδοχώρι

Ν. Κοζάνης



Το γεφύρι του Ακραίου

Θράκη ν. Ξάνθης



Γέφυρα Μέδουσας

Θράκη ν.Ξάνθης



Ρωμαϊκή γέφυρα Πάτρας



Γεφύρι στα Άνω Συχαινά

Ν. Αχαΐας    



Γεφύρι Μαυροζούμαινας

Ν. Μεσσηνίας



Γεφύρι στη Γαλίφα

Ν. Ηρακλείου



Γέφυρα Μανουρά

Ν. Ρεθύμνου



Γεφύρι στον Αλυκανά

Ν. Ζακύνθου



Γέφυρα Ξιφίτα

Ν. Ζακύνθου



Ρωμαϊκό υδραγωγείο Μόριας

Ν. Λέσβου



Γεφύρι της Κρεμαστής

Ν. Λέσβου



Μαλετιάνικο γεφύρι

Ν. Εύβοιας



Γεφύρι Βόνιτσας

Ν. Αιτωλοακαρνανίας



Γεφύρι της Άρτας



Γέφυρα Κοράκου

Ν. Άρτας



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΙΑ

Η σημασία που είχαν και έχουν οι γέφυρες 
για τη ζωή των ανθρώπων αποτυπώνεται 
σε πλήθος θεατρικών έργων, πινάκων 
ζωγραφικής , τραγουδιών και λογοτεχνικών 
κειμένων. 
Στη συνέχεια θα κάνουμε μια αναφορά σε 
κάποια από αυτά. 



Τρία ωραία βιβλία!



ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ 
ΑΡΤΑΣΣαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες γιοφύριν εθεμέλιωναν 

στης Άρτας το ποτάμι. Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 
Μοιρολογούν οι μάστορες και κλαιν οι μαθητάδες. "Αλίμονο στους 

κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας,ολημερίς να χτίζουμε, το βράδυ να 
γκρεμιέται.

"Πουλάκι εδιάβη κι έκατσεν, αντίκρυ στο ποτάμι,δεν εκελάηδε σαν πουλί, 
μηδέ σα χελιδόνι, παρά εκελάηδε κι έλεγε ανθρώπινη λαλίτσα:" αν δε 

στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνεικαι μη στοιχειώσετε 
ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, παρά του πρωτομάστορα την όμορφη 

γυναίκα, που έρχεται αργά τ' αποταχύ και πάρωρα το γιόμα.
"Τ' άκουσ' ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει. Πιάνει, μηνάει της 
λυγερής με το πουλί τ' αηδόνι. Αργά ντυθεί, αργά αλλαχτεί, αργά να πάει 

το γιόμα, αργά να πάει να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι. Και το πουλί 
παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε: "Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, 
γοργά να πας το γιόμα, γοργά να πας και να διαβείς της Άρτας το 

γιοφύρι.



"Να τηνε κι εμφανίστηκε από την άσπρη στράτα.Την είδ' ο πρωτομάστορας, 
ραγίζεται η καρδιά του. Από μακριά τους χαιρετά κι από κοντά τους λέει: "Γειά 
σας χαρά σας μάστοροι και σεις οι μαθητάδες,μα τι έχει ο πρωτομάστορας και 

είναι βαργομισμένος;""Το δαχτυλίδι του 'πεσε στην πρώτη την καμάρα και ποιός 
να μπει και ποιός να βγει, το δαχτυλίδι να 'βρει; "Μάστορα, μην πικραίνεσαι κι 

εγώ να πά' σ' το φέρω, εγώ να μπω, εγώ να βγω, το δαχτυλίδι να 'βρω.
"Μηδέ καλά κατέβηκε, μηδέ στη μέση πήγε."Τράβα καλέ μ' τον άλυσο, τράβα 
την αλυσίδα όλον κόσμο ανάγειρα και τίποτας δεν βρήκα."Ένας πηχάει με το 
μυστρί κι άλλος με τον ασβέστη, παίρνει κι ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα 

λίθο."Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας! Τρεις αδερφάδες ήμαστε κι 
οι τρεις κακογραμμένες μια 'χτισε το Δούναβη κι η άλλη τον Αφράτη κι εγώ η πιο 

στερνότερη της Άρτας το γιοφύρι.
Ως τρέμει το καρυόφυλλο, να τρέμει το γιοφύρικι ως τρέμουν τα δεντρόφυλλα, 
να πέφτουν οι διαβάτες." "Κόρη, το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε, που 

'χεις μονάκριβο αδελφό, μη λάχει και περάσει. "Κι αυτή το λόγον άλλαξε κι άλλη 
κατάρα δίνει." Αν τρέμουν τ' άγρια βουνά, να τρέμει το γιοφύρικι αν πέφτουν τ' 

άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες, 'τί έχω αδερφό στην ξενιτιά, μη λάχει και 
περάσει.



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ 
ΓΕΦΥΡΙΑ
Ø Πολλοί μύθοι και θρύλοι σχετικά με γεφύρια 

δημιουργήθηκαν  λόγω των δυσκολιών κατά την 
κατασκευή τους. Έτσι εκδήλωναν τις τύψεις τους 
επειδή κατέστρεφαν τη φύση. Θα περιγράψουμε 
διάφορες αφηγήσεις σχετικά με τα γεφύρια και τα 
ποτάμια.

Ø Ένας τρόπος ήταν με την ύπαρξη ενός δράκοντα που 
δεν ήθελε να χτιστεί η γέφυρα χωρίς ανθρωποθυσίες. 
Αυτό το είδος μύθου υπάρχει από την αρχαιότητα, 
όπου οι θυσίες ήταν πολύ σημαντικές. Επίσης 
εκδηλώνεται το δέος των ανθρώπων προς τα μεγάλα 
κατασκευάσματα. Το ποτάμι είναι το κακό που 
προσπαθεί να εμποδίσει την κατασκευή του γεφυριού.



Ø Ένας γνωστός σχετικός θρύλος 
είναι αυτός του γεφυριού της  
Άρτας, που ο πρωτομάστορας 
έπρεπε να θυσιάσει τη γυναίκα 
του, αλλιώς το γεφύρι δε θα 
χτιζόταν ποτέ. Το γεφύρι δεν 
μπορούσε να χτιστεί, επειδή 
υπήρχαν πολλές βροχές και 
πλημμύρες, που παρέσερναν 
τις σκαλωσιές. Επίσης λέγεται 
πως τα τόξα ήταν 12 για να τα 
προστατεύουν οι 12 
απόστολοι.. Υπάρχουν πολλές 
παραλλαγές αυτής της 
ιστορίας. Υπάρχουν και πολλά 
τραγούδια σχετικά με αυτόν τον 
μύθο. Για την κυρά που έχτισε 
το γεφύρι, για έναν βράχο που 
είναι το κεφάλι ενός 
στοιχειωμένου εργάτη, αλλά και 
θυσίες ζώων. 

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ



 Ένας μύθος είναι 
αυτός του γεφυριού 
του Κοιλαδιού. 
Κάποιοι Τούρκοι 
ζούσαν σε μια περιοχή 
κοντά σε έναν 
χείμαρρο που όταν 
έβρεχε δεν γινόταν να 
το περάσεις και για 
αυτό οι τούρκοι 
ζήτησαν από τους 
μάστορες ενός 
γειτονικού χωριού να 
τους χτίσουν ένα 
γεφύρι. Οι μάστορες 
είπαν στους τούρκους 
πως έπρεπε να 
θυσιάσουν ένα ζώο 
ελπίζοντας πως οι 
τούρκοι θα έσφαζαν το 
καλοθρεμμένο τους 
μοσχάρι. Αλλά οι 
τούρκοι έσφαξαν ένα 
πρόβατο. Έπειτα οι 
μάστορες είπαν πως 
επειδή ο ήχος του 
ποταμού έμοιαζε με 
βέλασμα μοσχαριού 
έπρεπε να θυσιάσουν 
ένα μοσχάρι. Οι 
τούρκοι έσφαξαν το 
μοσχάρι και οι 
μάστορες το έτρωγαν 
για δύο μέρες και μετά 
έχτισαν το γεφύρι.

ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΛΑΔΙΟΥ



Υπάρχει και 
ένας θρύλος για 
το γεφύρι της 
Κυράς. Η Τσυρά 
που ήτανε 
τούρκα 
φοβέρισε τους 
μάστορες και 
εκείνοι  
κάρφωσαν έναν 
αράπη και μια 
γυναίκα. Από 
τότε το γεφύρι 
είναι 
στοιχειωμένο.

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΑΣ



Ø Το γεφύρι της Μύκης  
λέγεται πως ήταν πολύ 
επικίνδυνο γιατί πολλές 
φορές γινόταν ο στόχος 
ληστών. Το γεφύρι 
έγινε ασφαλές μόνο 
όταν κάποιος έριξε τον 
ένα ληστή στο ποτάμι 
και ο άλλος τράπηκε σε 
φυγή.

Ø Υπάρχουν και μύθοι 
σχετικά με 
υπερφυσικές δυνάμεις 
που εξουσιάζουν τα 
γεφύρια όπως αυτό της 
Βίνιανης. Τις μέρες οι 
μέλισσες δεν αφήνουν 
κανένα να περάσει ενώ 
τα βράδια οι νυχτερίδες 
τρομάζουν τους 
διαβάτες. 

Ø Επίσης υπάρχει και ο 
θρύλος του γεφυριού 
του Κρεμαστού. Το 
γεφύρι ολοκληρώθηκε 
μόνον αφού ο 
μάστορας πούλησε την 
ψυχή του στον διάβολο 
και μετά από λίγα 
χρόνια καταστράφηκε η 
οικογένειά του. 

Ø Σύμφωνα με έναν άλλο 
μύθο όσοι πεθαίνουν 
πρέπει να περάσουν 
το γεφύρι της Τρίχας. 
Οι δίκαιοι περνάνε ενώ 
οι άδικοι πέφτουν στο 
ποτάμι. Σχετικά με 
αυτόν τον μύθο 
υπάρχουν και 
τραγούδια. θρησκείες. 



«Το γεφύρι της γριάς»
Ένας άλλος θρύλος αναφέρεται στο  
γεφύρι του φαραγγιού 
της μάνας το οποίο βρίσκεται 
ανάμεσα στο Περτούλι και 
Νεραϊδοχώρι.

 Σύμφωνα μ’ αυτόν, το γεφύρι είχε 
γκρεμιστεί πολλές φορές από την 
ορμή των νερών του φαραγγιού 
Πρωτομάστορας ισχυριζόταν ότι το 
αίμα των κοκόρων και των αρνιών 
που θυσιαζόταν δεν ήταν αρκετό για 
να στεριώσει το γεφύρι. .Έπρεπε  να 
θυσιαστεί άνθρωπος. Έτσι άρπαξαν 
μια γριά ζητιάνα και την έχτισαν στα 
θεμέλια του γεφυριού. Από τότε 
λέγεται «Το Γεφύρι της Γριάς» και ο 
διαβάτης που περνάει από κει 
ακούει το θρήνο της ή τη βλέπει να 
κάθεται στο γεφύρι .



Ø Σε έναν άλλο μύθο το γεφύρι 
παρουσιάζεται ως τόπος δίκης. 
Όποιος θεωρούνταν κλέφτης 
αθωωνόταν μόνο όταν 
περνούσε με μια γίδα στον 
ώμο το πλημμυρισμένο 
ποτάμι. Όσοι πνίγονταν 
θεωρούνταν ένοχοι. 

 



ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΤΗΣ 
ΠΕΤΡΑΣ

 
  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ      ΕΛΛΑΔΑ



ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ



 ΔΑΡΔΑ -1904 
 Στα εγκαίνια ενός γεφυριού 



      Ηπειρώτες και
Δυτικομακεδόνες
   μάστορες στην

 Περσία – 1935  



Γέφυρες που κατασκεύασαν οι Ηπειρώτες μάστορες στο 
Βόρειο Ιράν

 



Το χτίσιμο γέφυρας στο Γκιρνανέ, στο 120χλμ της σιδηροδρομικής 
γραμμής
 Κουμ-Τεχεράνης.  



Μια από τις εισόδους στο δρόμο προς την πόλη 
της Shahr-e-Kord(ΙΡΑΝ) 



Ηπειρώτες μαστόροι σε εργασίες διάνοιξης 
σιδηροδρομικής
 γραμμής – Ντιτρόιτ (ΗΠΑ) – 1927 

 



ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ 
 ΣΤΟ ΝΤΡΑΝΓΚΟΒΟ 

(ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ   
ΡΟΔΟΠΗ)
 



 Μπλαγκόεβγκραντ 
 Βουλγαρία



Τρίγκραντ

ΒΟΥΛΓΑΡΙ
Α



SIROKA LAKA- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ



Η γέφυρα Ντιάβολσκι
    
    

     Η γέφυρα του 
διαβόλου στον 
ποταμό Άρδα
     Στη Βουλγαρική 
Ροδόπη
        περίοδος 
      1515-1518 
 



Το γεφύρι του Καλιά

Διαδρομή
Πρεμετής
Αργυροκάστρου

Περιοχή  
Ζαγοριάς
 



ΜΑΥΡΟΓΙΟΦΥΡΟ!

             ΓΙΟΦΥΡΙ, 
ΜΑΥΡΟΓΙΟΦΥΡΟ
    χωριό 
Sulaj,         
περιοχή 
Μπεράτι 
(Αλβανία).
 
 



ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΗ

 
       Βρίσκεται κάτω απ’ 
το χωριό Μπένια της 
Πρεμετής, στο δρόμο 
για το χωριό Ντελβίνα.

       Γεφυρώνει τον 
παραπόταμο του Αώου, 
τον Λενγκαρίτσα, 
ακριβώς στο σημείο 
όπου η κοιλάδα του 
στενεύει και γίνεται 
φαράγγι. 



Το Γεφύρι του Αλή Πασά

 
      Βρίσκεται πάνω 
απ’ το 
Αργυρόκαστρο, στη 
χαράδρα του 
Μαναλάτι, 
γεφυρώνοντας το 
ομώνυμο ποτάμι. 
                                   
  (1811 με 1812).



Το γεφύρι του Μύλου
Βρίσκεται μπροστά απ’ την Μπάγια του Ζαγοριού, γεφυρώνοντας το λεγόμενο 

Μπαγιώτικο ποτάμι
 
 



Γεφύρι στο χωριό Λιαμπινότι
(Σε παραπόταμο του Σκούμπη)



ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΑΣ

      Βρίσκεται 
ανάμεσα στο 
Αργυρόκαστρο 
και το 
κεφαλοχώρι της 
περιοχής 
Λιμπόχοβο, 
γεφυρώνοντας 
το ποτάμι της 
Σούχας, τον 
Σωχακό των 
αρχαίων  (1808) 
 



Το γεφύρι της Χοστέβας

                   
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
                  
ΠΡΕΜΕΤΗ 



Το γεφύρι της Νίβανης
 

 Περιοχή της 
Ζαγοριάς 
ανάμεσα

Αργυρόκαστρου 
και Πρεμετής 



ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣΗ
Διαδρομή:  Μπεράτι - Κορυτσά. Γεφυρώνει  ποτάμι της 

Τσερεβόντας  



Η Καμάρα της Μιράκας 

     Βρίσκεται 
στη Βόρεια 
Ήπειρο νότια 
Αλβανία, 
ανάμεσα 
Ελμπασάν και 
Λιμπράζντ, στο 
χωριό Μιράκα, 
γεφυρώνοντας 
τον Σκούμπη 
ποταμό   Το 
γεφύρι χτίστηκε 
το 1715.  



Το γεφύρι του Γκόλικ
 

Στον ποταμό 
Σκούμπη 

      Κτίστηκε 
στις αρχές 
του 18ου 
αιώνα.  



Δραστηριότητες 
των μαθητών 

Στα πλαίσια του 
προγράμματος 
πραγματοποιήθηκαν δύο 
εκπαιδευτικές επισκέψεις. 



Μία μονοήμερη στο Κ.Π.Ε. 
Γρεβενών 





Μία διήμερη στους Φιλίππους 
Καβάλας





Ευχαριστούμε τους μαθητές 
για τις ζωγραφιές που μας 
παρέδωσαν
 Αρσένη Βασιλίνα Α1
 Βαγγελός Ιωάννης Γ1
 Βλησσάρη Δήμητρα Γ1
 Βλησσάρη Ειρήνη Γ1
 Μπακογιάννης Βασίλειος Γ2
 Πολύζος Αθανάσιος Α





Η ομάδα εργασίας ευχαριστεί 
θερμά τη μαθήτρια του Γ’4 
Τσαγκαδοπούλου Ζωή για την 
εθελοντική προσφορά της.



ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
 Wikipedia, the free encyclopedia
 Petrogefyra.gr
 http://petrogefyra.webnode.gr
 http://kpemakrin.mag.sch.gr/old_archive

s/MASTOROXVRIA.pdf
 Google εικόνες



ΣΑΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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