
Εργασία της τάξης Δ1 

Θέμα: Το γιοφύρι της Άρτας και οι γέφυρες σε άλλα 
σημεία του κόσμου 

Υπεύθυνη : Τριαντάρη Φωτεινή Πληροφορικός 



Ομάδα  Λογοτεχνών 

Παναγιώτα Βλασιάδου 
Ιωάννα Μπακόλα 
Σοφία Σιδέρη 
Βασιλική Καπουράνη 
Ευαγγελία Χρήστου 
Φανή Γκουτζανούλη 



Λογοτεχνικές Επιρροές από το γιοφύρι της Άρτας. 

● Μπάμπης Δερμιτσάκης. “Τα τρία γεφυρια της 
Άρτας” 

● Ηλίας Βουτιέρης. “Το γιοφύρι της Άρτας” 

 

● Νίκος Χατζιδάκης. “Ο πρωταμάστορας” 

●  Στέλιος Σεφεριάδης. “Θυσία της Άρτας” 



Πώς οι  ήρωες του ποιήματος επηρέασαν την 
μεταγενέστερη ποίηση-τραγούδι 

Μερικοί σύγχρονοι έλληνες επηρεάστηκαν από τον γνωστό 
μύθο.Αναφέρονται οι: 

●Δόμνα Σαμίου(Γεφύρι της Άρτας) 

●Οδυσσέας Ελύτης 

●Νίκος Χατζιδάκις(τραγωδία) 



Το ποίημα για το γεφύρι της 
Άρτας 

Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες 
γιοφύρι εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι. 
Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 
Μοιριολογούν οι μάστοροι και κλαιν οι μαθητάδες: 
"Αλοίμονο στούς κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας, 
ολημερίς να χτίζουμε το βράδυ να γκρεμιέται." 
Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στό ποτάμι, 
δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σαν χηλιδόνι, 
παρά εκελάηδε κι έλεγε ανθρωπινή λαλίτσα: 
"Αν δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει, 
και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, 
παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, 
που έρχεται αργά τ' αποταχύ και πάρωρα το γιόμα." 
 
 

 



Πληροφορίες για το γιοφύρι της 
Άρτας 

● Το έτος 1881 όταν απελευθερώθηκε η Άρτα 
,το γιοφύρι της διασώθηκε από έναν 
γερμανό στατιώτη, τον Λούντβιχ. 

●  Όταν χρειάστηκε να περάσει από την 
περιόχη μεγάλη δύναμη τουρκικού στρατού 
ζητήθηκε  η βοήθεια από τους κατοίκους για 
την κατασκευή του γιοφυριού της 
Άρτας.Όταν οι κάτοικοι έμαθαν ότι το γεφύρι 
ήταν για τους τούρκους το γκρέμισαν   



Πληροφορίες για το γιοφύρι της 
Άρτας 

 
●Η χρηματοδότηση του γεφυριού της Άρτας θεωρείται ότι 
έγινε από έναν Αρτίνο παντοπώλη τον Ιωάννη 
Θιαγκογιάννη,ο οποίος προφανώς είχε εμπορικές 
δραστηριότητες και είχε ενδιαφέρον για τη διάβαση του 
Αράχθου ποταμού από τα μουλάρια με τα φορτία του. 



Ιστορία για το γιοφύρι της Άρτας 

● Τη σημερινή του μορφή, το Γεφύρι της 
Άρτας απέκτησε το έτος 1602-1606 μΧ. 

● Στις 23 Σεπτεμβρίου 1944 όταν οι 
Γερμανοί ναζί αποχώρησαν, διέταξαν να 
ανατιναχθεί το πέτρινο Γεφύρι της Άρτας, 
αλλά ο γερμανός σαμποτέρ προφανώς 
εκτίμησε το μέγεθος του εγκλήματος, δεν 
υπάκουσε στη διαταγή και το γεφύρι 
σώθηκε. 



ΟΜΑΔΑ   ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 
● Κωνσταντίνος Βλάχος 
● Κωνσταντίνος Κανάκης 
● Αλέξανδρος Τανός 
● Χρήστος Ζώρας 
● Χαράλαμπος Λιούσιας 
● Κώστας Γκατζιάς 
● Παντελής Ευαγγέλου 



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ   ΓΕΦΥΡΕΣ 

ΓΕΦΥΡΑ  ΣΤΟ 
ΡΙΟ- ΑΝΤΙΡΙΟ 

ΓΕΦΥΡΑ  ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 

ΓΕΦΥΡΑ   ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ  
  
 

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ 
ΠΗΝΕΙΟΥ 



Ένα σύγχρονο τραγούδι με αναφορά στο γιοφύρι της Άρτας 

Κάθε νύχτα σε γυρεύω 
Την αγάπη μου παιδεύω 
Στης ζωής το πανηγύρι 

Σαν της Άρτας το γεφύρι 
 
 

Στίχοι:Σωκράτης Μαλαμάς 
Μουσική:Σωκράτης Μαλαμάς 



ΥΛΙΚΑ  ΓΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΓΕΦΥΡΙΩΝ 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη 
γεφυροποιία είναι κυρίως: 

● Χάλυβας 
● Σκυρόδεμα 
● Καλώδια ανάρτησης 
● Παλαιότερα: Ξύλο,Πέτρα και Φυτικές Ίνες 



Παλαιό Ελληνικό Γραμματόσημο 

Ποταμός Άωος της Κόνιτσας 



Ομάδα  Δημοσιογράφων 

 
 
 
 
 

Δημήτρης Σουλιώτης 
Άννα Μαργαρίτη 
Νίκος Χαμπίπης 
Νίκος Στεργίου 
Απόστολος Δούρος 
Γιάννης Κουκλομένος 



Τύποι    γεφυρών 

●Κρεμαστές γέφυρες 
●Καλωδιωτές γέφυρες 
●Γέφυρες  σε δοκούς 
●Πλωτή  γέφυρα 



Γέφυρες στη σύγχρονη Ελλάδα 
● Ρίου Αντιρίου 
● Ευρίπου (νέα) 
● Αξιού ποταμού 
● Λουδία ποταμού 
● Αλιάκμονα 



Ελληνικές Γέφυρες 

● Γέφυρα Παπά                         Στα   Ζαγοροχώρια 

Γέφυρα των Κυθήρων Γέφυρα στον ποταμό 
Βοϊδομάτη 



Υλικά κατασκευής που 
χρησιμοποιούνταν παλαιότερα 

●Ξύλο 

●Πέτρες 

●Ξύλο Κυπαρισσιού 

●Ξύλο Κέδρου  
 
Τώρα κύρια υλικά είναι: 

●Σκυρόδεμα (Τσιμέντο) 

●Μπετόν (μείγμα από άμμο, τσιμέντο και χαλίκι) 



Δείγμα σχεδίου Γέφυρας 
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