
 
Πέτρινα Γεφύρια : Μάρτυρες της 

Παράδοσης και του Πολιτισμού του 
τόπου μας  

 
 

12ο Δημοτικό Σχ. Αγρινίου 
 
 
 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης  



Εθνικό θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης: 

 
«Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας » 

 
 

• Συντονιστής : 
•  ΚΠΕ 
• Μακρινίτσας  



Σχολικό έτος : 2016-2017 

• Τάξεις : ΣΤ1 –ΣΤ2  (40 μαθητές) 
 

• Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:  
1. Ηλίας Κυρίος (συντονιστής) -   Γυμναστής 
2. Αθανασίου Δημήτριος -           Δάσκαλος 
3. Αποστολίδη Μαρία-                  Δασκάλα 



 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
• Ομαδοσυνεργατική ,μαθητοκεντρική μέθοδος –

διερευνητική προσέγγιση-έρευνα-συλλογή-
ανακάλυψη 

• Μέθοδος project: ανοιχτή διαδικασία μάθησης που 
συμμετέχουν εξίσου εκπαιδευτικοί και μαθητές 
μαζί 

• Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν, συμβουλεύουν, 
συντονίζουν, εμψυχώνουν 

• Βιωματική μάθηση 
• Διαθεματική προσέγγιση 

 



ΘΕΑΤΡΙΚΗ   
ΑΓΩΓΗ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 



Σκοπός του Προγράμματος 

• Να συμβάλλει  στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του μαθητή με οικολογική 
συνείδηση, περιβαλλοντικές ευαισθησίες, 
καθώς και να καλλιεργήσουν οι μαθητές το 
σεβασμό προς τη φύση, τους φυσικούς 
πόρους, την τοπική και πολιτισμική 
παράδοση, και τον λαϊκό πολιτισμό 



    Στόχοι του Προγράμματος 
• Να προσεγγίσουν το τοπικό , ιστορικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον της περιοχής μας 
• Να γνωρίσουν τα πέτρινα Γεφύρια της Αιτωλ/νίας ως 

στοιχείο  της ταυτότητας , του πολιτισμού και της ιστορίας  
ενός τόπου 

• Να κατανοήσουν την αδιάσπαστη σχέση ανθρώπου και 
φύσης και την αλληλεξάρτηση του φυσικού και 
πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

•  Να γνωρίσουν τα έργα των παλιών μαστόρων και να 
πάρουν τα μηνύματα της αρμονίας,  του μέτρου και του 
σεβασμού στη φύση. 

•  Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη  
• Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά 
• Να ανοίξει το Σχολείο στην κοινωνία 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 
• Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου 
• Διευθυντή του Σχολείου 
• Σύλλογο Γονέων 
• ΚΠΕ Μακρινίτσας – Εθνικό Θεματικό Δίκτυο :Τα 

πετρογέφυρα της Ελλάδας 
• Δήμος Αγρινίου 
• Δήμος Θέρμου 
• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 

Οικολογικά Σχολεία  
• Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης 



Τριχωνίδα : Ο τόπος μας 

• Η μεγαλύτερη φυσική 
λίμνη της Ελλάδας 

• Επιφάνεια: 97 τ.χ. 
• Μέγιστο βάθος: 58μ 
• Περίμετρο : 57χλμ 
• Η απεραντοσύνη κ το 

χρώμα της θυμίζουν 
θάλασσα 



Ο τόπος μας : κυριαρχεί η Τριχωνίδα 

• Βόρεια βρίσκεται το 
Παναιτωλικό όρος 
(1924μ) 

• Νότια το όρος 
Αράκυνθος (900μ) 

• Δυτικά η λίμνη 
Λυσιμαχεία 

• Ανατολικά ο Εύηνος 
ποταμός 



Πετρογέφυρα :   Έργα τέχνης 
 και μνημεία Πολιτισμού 
 
•Σήμερα βρίσκονται εκεί για να μας 
«γεφυρώνουν»  με το παρελθόν και να μας 
διηγηθούν τις ιστορίες τους. 
 
• Ποιός δεν έχει ακούσει τον θρύλο του 
γεφυριού της Άρτας; 
• Ποιος δεν ξέρει πόσο έχει δεθεί το γεφύρι της 
Πλάκας, με την ιστορία του τόπου μας; 





Οδογέφυρα  με 360 τόξα  





Τα γεφύρια του Αλάμπεη 
 
 βρίσκονταν στο δυτικό άκρο της λίμνης Τριχωνίδας, στην 
ευθεία που ενώνει το Παναιτώλιο με το Κάτω Κεράσοβο. 
Όλες τις εποχές και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, οι 
λίμνες Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας ενώνονταν με βάλτους 
και ρέματα, των οποίων το στενότερο σημείο βρισκόταν 
από τον Άγιο Νικόλαο έως το Χάνι της Συκιάς. Για να 
αποφεύγεται ο δια ξηράς κύκλος της Λυσιμαχείας, η 
επικοινωνία παλιότερα γίνονταν και με πλοιάρια. Τα 
γεφύρια αποκαθιστούσαν μια οδό επικοινωνίας-
Οδογέφυρα με 360 τόξα- του βόρειου τμήματος των 
λιμνών Τριχωνίδας-Λυσιμαχείας με τις νοτιότερες 
περιοχές Μακρυνείας και Μεσολογγίου. 





Γεφύρια του Αχελώου  

• Τα πέτρινα γεφύρια της Τέμπλας και του 
Αυλακιού που βρίσκονται στον Αχελώο. 

• Τα τοξωτά γραφικά γεφύρια της Βέργας και 
της Ποδαγοράς  στον Ίναχο -παραπόταμου 
του Αχελώου-στην επαρχία Βάλτου 
Αιτωλ/νίας  



Το πέτρινο γεφύρι στο Αυλάκι, ενώνει τον νομό 
Αιτωλοακαρνανίας με τους νομούς Καρδίτσας και 
Ευρυτανίας. Το γεφύρι άρχισε να χτίζεται το 1907 και 
τελείωσε το 1911. Για την κατασκευή του δούλεψαν 60 
Ηπειρώτες μαστόροι και 60 εργάτες από τα γύρω 
χωριά του Βάλτου. Η γέφυρα έδωσε ένα ασφαλές 
πέρασμα του ποταμού. Έως τότε, οι κάτοικοι 
περνούσαν το ποτάμι με κίνδυνο για της ζωής τους. 
Άλλοτε χρησιμοποιούσαν σχοινιά ή ξύλα και άλλοτε 
περαταριές, τις ξύλινες πλατφόρμες, πλωτές η 
εναέριες. 
Το γεφύρι θεωρείται τέλειο αισθητικά. Ωστόσο, τα 
τελευταία χρόνια, τα μανιασμένα νερά του Αχελώου το 
έχουν «τραυματίσει» με αποτέλεσμα να χρειάζεται 
άμεσα επισκευή και συντήρηση. 



Πετρογέφυρο Αυλακίου Βάλτου 
Αιτωλ/νίας  



Γεφυρώνει το Βάλτο με Ευρυτανία και 
Καρδίτσα 



Το γεφύρι υπέστη σοβαρές ζημιές από τον πλημυρισμένο 
Αχελώο την 1η Φεβρουαρίου 2015 και ακόμη οι κρατικές 

υπηρεσίες δεν έχουν μεριμνήσει για την αποκατάστασή του. 
 



Το Γεφύρι της Τέμπλας 



Γέφυρα της Τέμπλας 
 
 
Το γεφύρι της Τέμπλας ή των Βρουβιανών χτισμένο το 
1915, βρίσκεται πάνω από τον Αχελώο και συνδέει τα 
Βρουβιανά με την Ευρυτανία. Έχει μήκος περίπου 76 
μέτρα, πλάτος 4 μέτρα και επτά τόξα με το ψηλότερο 
στα 13 μέτρα πάνω από τον ποταμό. Κατά τον εμφύλιο 
έγινε στόχος ανατίναξης και γι‘ αυτό στο ανατολικό 
βάθρο έχει ρωγμή έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα. 
Σε κοντινό σημείο υπάρχουν και τα ερείπια παλιότερου 
μονότοξου γεφυριού από την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας όπου σήμερα σώζονται μόνο οι βάσεις 
του. Σε απόσταση περίπου 66χλμ από την Αμφιλοχία, 
μια επίσκεψη στα Βρουβιανά αξίζει για να θαυμάσουμε 
όχι μόνο το γεφύρι αλλά και το μοναδικό φυσικό τοπίο,  
έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο πολιτισμού  



Γεφυρώνει την Αιτωλ/νία με την 
Ευρυτανία  





Πέτρινο Γεφύρι της  Βέργας 



Γεφύρι Βέργας –Στο Βάλτο Αιτωλ/νίας  
 
 
 Το Πέτρινο γεφύρι της Βέργας ανεγέρθηκε περίπου το 1800 
και ενώνει τις δυο όχθες του ποταμού Ινάχου (παραπόταμος 
του Αχελώου). Πρόκειται για ένα μονότοξο στενό γεφύρι 
χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής και των αναγκών 
της περιοχής εκείνης της περιόδου. Περίπου 5 χιλιόμετρα 
από το χωριό της Νέας Μαλεσιάδας το γεφύρι βρίσκεται 
δίπλα ακριβώς στον επαρχιακό δρόμο προς το 
Χαλκιόπουλο. Η εύκολη πρόσβαση και η πρόσφατη 
ανακαίνιση του το καθιστούν πλήρως επισκέψιμο με 
ιδανικότερη ίσως εποχή την άνοιξη όπου η τριγύρω φύση 
είναι καταπράσινη και ο Ίναχος τρέχει ακόμη δυνατός κάτω 
από το γεφύρι.  
 



Γεφύρι της Βέργας στο Βάλτο-
αναπαλαιωμένο μνημείο πολιτισμού 



Γεφύρι της Βέργας- Πετρώνα 
Βάλτου- Συντήρηση το 2007  



Πέτρινο γεφύρι της Ποδαγοράς-Γεφυρώνει τον Ίναχο ποταμό 





Γεφύρι της Μπούκας 
 
Κοντά στο χωριό της Μπούκας βρίσκεται το ομώνυμο 
γεφύρι, ένα από τα παλιότερα του Βάλτου καθώς 
είναι χτισμένο τον 18ο αιώνα κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας. Πρόκειται για ένα ακόμη μονότοξο 
παραδοσιακό γεφύρι 16 περίπου μέτρων πάνω από 
τον χείμαρρο Μπωτόκο που πιθανότατα την εποχή 
που χτίστηκε να έτρεχε περισσότερο νερό στην κοίτη 
του. Στον καταπράσινο κάμπο, μακριά από κεντρικό 
δρόμο, υπάρχει ακόμα, αν και σχεδόν ξεχασμένο και 
παραμελημένο, χωρίς καμία πρόσφατη ανακαίνιση, 
δείγμα της υψηλής αρχιτεκτονικής των μαστόρων 
του.  
 





 Γέφυρα Τατάρνας 
 
• Το παλιό γεφύρι της Τατάρνας βρίσκεται πλέον κάτω 
από τα νερά της τεχνητής λίμνης Κρεμαστών, λίγο μετά 
το χωριό Τρίκλινο. Πρόκειται για ένα μεγάλο μονότοξο 
γεφύρι του 17ου αιώνα που συνέδεε τον Βάλτο με την 
Ευρυτανία και πήρε το όνομά του από την κοντινή μονή 
Τατάρνας. 
• Σήμερα και από το 1970 στη θέση του στέκει η 
επιβλητική σύγχρονη ομώνυμη γέφυρα. 
• Αξίζει κάνεις να επισκεφθεί την περιοχή για να 
θαυμάσει τη θέα με τα επιβλητικά βουνά και το 
υπέροχο τοπίο που έχει διαμορφώσει ο Αχελώος και η 
τεχνητή λίμνη Κρεμαστών.  
 



 
Το Γεφύρι της Αρτοτίβας στον Εύηνο 

 
 



Διατηρητέο μνημείο- Ορεινή Ναυπακτία   
 

Το Γεφύρι της Αρτοτίβας είναι το παλαιότερο που 
σώζεται σήμερα στον ποταμό Εύηνο, είναι κτισμένο 
σε θέση μοναδική στο στενότερο σημείο του ποταμού, 
λίγο πριν συναντήσει τον παραπόταμο του Κότσαλο, 
πάνω στο παλιό μονοπάτι που συνδέει την Κάτω 
Χρυσοβίτσα με το Αχλαδόκαστρο (πρώην Αρτοτίβα). 
Εξυπηρετούσε τις ανάγκες επικοινωνίας όχι μόνο των 
δύο χωριών αλλά της ευρύτερης περιοχής, της ορεινής 
ενδοχώρας (Ναυπακτία, Καρπενήσι, Θεσσαλία) με τον 
κάμπο της Τριχωνίδας, το Μεσολόγγι, τι ς ακτές του 
Ιονίου. 



Το Πέτρινο Γεφύρι της Αρτοτίβας  



Το γεφύρι του Μανώλη 
 
Πέτρινο μονότοξο  γεφύρι το οποίο γεφύρωνε τον Αγραφιώτη ποταμό. 
Πλέον το γεφύρι τους περισσότερους μήνες του χρόνου βρίσκεται κάτω 
από τα νερά της λίμνης των Κρεμαστών και μόνο λίγες μέρες του χρόνου 
έρχεται στην επιφάνεια για να μπορέσει να το θαυμάσει κάποιος! Το 
γεφύρι χτίστηκε το 1659 και πήρε το ονομά του μάλλον από τον 
Ηπειρώτη πρωτομάστορα Μανώλη Χρυσιώτη 
 
 



Γεφύρι Πηγών Μυρτιάς 
 
Πέτρινο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στις πηγές του ρέματος της 
Μυρτιάς. Γεφύρωνε τον παλιό δρόμο Αγρινίου – Θέρμου. 



Πυρσογιαννίτες Μάστοροι –Μπουλούκια   
Στην ξενιτιά για την τέχνη της πέτρας 



Οι μαστόροι  της Ηπείρου 
 

• Δεν ήταν απλώς μάστοροι 
• Ήταν πρακτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες 
• Ήταν πραγματικοί δημιουργεί 
• Κατόρθωναν να επιλύουν δύσκολα στατικά 

προβλήματα 
• Χωρίς επιστημονικές γνώσεις αλλά με πολλή ευφυΐα  
• Είχαν έμφυτη την αρμονία και το μέτρο 
• Σέβονταν πάντα τη φύση και την παράδοση 
• Κάθε πέτρινο γεφύρι ήταν ένα μοναδικό 

αριστούργημα, ενταγμένο με σεβασμό στο φυσικό 
του περιβάλλον 
 
 



Οι μαστόροι   της πέτρας  
• Έφευγαν για τα ξένα του 

Αγίου Γεωργίου 
• Επέστρεφαν του Αγίου 

Δημητρίου 
• Κάθε μπουλούκι είχε τον 

πρωτομάστορα  
• Γλώσσα επικοινωνίας, τα 

«κουδαρίτικα» 
• Κούδα= πέτρα 
• Κούδαρης= μάστορας της 

πέτρας  



Πως χτιζόταν ένα Γεφύρι 

• Έχτιζαν το γεφύρι στο στενότερο σημείο του 
ποταμού 

• Έστηναν ξύλινη σκαλωσιά – ξυλότυπο 
• Έχτιζαν ταυτόχρονα και από τις δυο πλευρές 
• Σταδιακά  προχωρούσαν προς τα επάνω 

διαμορφώνοντας το τόξο 
• Το δέσιμο του γεφυριού γίνονταν από κονίαμα 

χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες όπως ασβέστη, 
νερό, χώμα, κεραμίδι και ασπράδι αυγών 



Επίσκεψη στο Γεφύρι της Βέργας  



Γεφύρι της Βέργας Μαλαισιάδα- 
Χαλκιόπουλο  Βάλτου  



Γεφυρώνει τον Ίναχο ποταμό  



Στο Βάλτο Αιτωλ/νίας  



«Για να χτίσεις γιοφύρι πρέπει να 
πιάνει το χέρι σου και η καρδιά σου…» 

Γεφύρι της Πλάκας 
1866-2015 



Στο ΚΠΕ Κόνιτσας 
• Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα – Πέτρινα 

Γεφύρια 
•    







Χαράδρα Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου 



Βοϊδομάτης – γεφύρι της Κλειδωνιάς 



Δίπλα στο ποτάμι (Αώος)  



Όταν η φύση συναντά την παράδοση 
γίνεται  τέχνη 



Τα πέτρινα γεφύρια της Κόνιτσας 



Βοϊδομάτης- Γεφύρι της Κλειδωνιάς   



Στο Γεφύρι της Κλειδωνιάς- Γεφυρώνει τον 
Βοϊδομάτη ποταμό   



ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΩΟ 



Στο πέτρινο χωριό - Πετροχώρι - 
Παραδοσιακός οικισμός  



Επίσκεψη στον παραδοσιακό οικισμό:  
Πετροχώρι Θέρμου 



Επίσκεψη στο Πετροχώρι 



Πετροχώρι Θέρμου  
με θέα την Τριχωνίδα 

• Υψόμετρο: 460μ 
• Υψόμετρα από Τριχωνίδα: 

280μ 
• Πληθυσμός: 250 κ 
• Κύριο προϊόν : Κρασί  
• Χτίστηκε από Ηπειρώτες 

μαστόρους  
• Διώροφα πέτρινα σπίτια 
• Με θέα την Τριχωνίδα 
• 3 χλμ από Θέρμο 

 



Στο πέτρινο Χωριό 



Επίσκεψη στο Πετροχώρι 





















 





 Παρουσίαση Προγράμματος –Διάχυση 
των αποτελεσμάτων 

• Στη Σχολική κοινότητα  
• 5 Ιουνίου 2017 
• Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
• Παρουσίαση των εργασιών κάθε ομάδας 
• Ποιήματα-Τραγούδια-Κείμενα 
• Έκθεση Ζωγραφικής κ Φωτογραφίας 
• Προβολή Power Point του Προγράμματος 



Παρουσίαση-διάχυση  των 
αποτελεσμάτων στη Σχολική κοινότητα 



Αξιολόγηση του Προγράμματος  
• Με ερωτηματολόγιο (αρχή, ενδιάμεσα-ανατροφοδότηση, 

τέλος) 
• Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του Προγράμματος ήταν 

αρκετά ικανοποιητικός 
• Η συμμετοχή ,το ενδιαφέρον κ ο ενθουσιασμός των 

μαθητών ήταν σε υψηλό βαθμό 
• Η συνεργασία με τους φορείς ήταν αρκετά ικανοποιητική 
• Υλοποιήθηκε όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί 
• Είχε απήχηση σε ολόκληρη τη Σχολική κοινότητα και την 

τοπική κοινωνία του Αγρινίου 



N’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα 
Τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους 
Τα πουλιά, τα λουλούδια , τα σύννεφα 
Και πολύ ν’ αγαπάς τους ανθρώπους 

Σας ευχαριστώ  
 
Ηλίας  Κυρίος 
 
Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής 
Υποδιευθυντής 12ο Δημ. Σχ. 
Αγρινίου 

Τριχωνίδα: 
Πηγή Ζωής 
και πλούτου  


