
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ερευνητική  Εργασία της 1ης Ομάδας 
 



ΓΕΦΥΡΕΣ 





•  Γεφύρι σημαίνει επικοινωνία ανθρώπων και διακίνηση αγαθών, 
υπέρβαση των γεωγραφικών και τοπικών πολιτισμικών ορίων. Γεφύρι 
σημαίνει υπερπήδηση των υδάτινων εμποδίων και ξεπέρασμα της 
κυριαρχίας της φύσης  

• Οι γέφυρες βρίθουν συμβολισμών: συνδέθηκαν με μύθους, θρύλους 
και θυσίες, τραγουδήθηκαν και έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της 
παράδοσης κάποιων πολιτισμών 

• Γέφυρα σημαίνει συνένωση, συμφιλίωση, επικοινωνία. Είναι η ανάγκη 
του ανθρώπου από αρχαιότατων χρόνων, να ενώσει δυο περιοχές 
μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται ανυπέρβλητα φυσικά εμπόδια 
όπως ποτάμια και χαράδρες, καθιστώντας αδύνατη κάθε μορφής 
επικοινωνία. 

• Οι πρώτες υποτυπώδεις γέφυρες φημολογείται πως κατασκευάστηκαν 
περί το 4000 π.Χ., όταν οι πρόγονοί μας ήταν σε θέση να μιμηθούν τα 
φυσικά τόξα, επεξεργαζόμενοι μεγάλους λίθους. 

 



Τι είναι Γέφυρα 

• Η γέφυρα είναι μία αρχιτεκτονική ή τεχνική 
κατασκευή με την οποία επιτυγχάνεται ζεύξη δύο 
ή περισσοτέρων σημείων υπεράνω 
μεσολαβούντος εμποδίου (φυσικού ή τεχνικού). 

• κατασκευή από πέτρα, ξύλο ή μέταλλο που 
συνδέει τις δύο πλευρές ενός φυσικού ή τεχνητού 
εμποδίου (ποταμού, χαράδρας, διώρυγας κτλ.) και 
επιτρέπει τη διάβαση ανθρώπων, ζώων και 
οχημάτων  



•  μεταλλικός σύνδεσμος ανάμεσα σε δύο μη 
συνεχόμενα δόντια, που στηρίζει τα ενδιάμεσα 
τεχνητά  

•  (Γυμναστική.) άσκηση κατά την οποία αυτός που 
γυμνάζεται ανασηκώνεται από την ύπτια θέση και, 
καθώς στηρίζεται στις παλάμες και στα πέλματα, 
το σώμα του παίρνει το σχήμα γέφυρας  

• Γέφυρα της ομορφιάς, πασαρέλα καλλιστείων  
• μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται επικοινωνία και 

επαφή. 
 

 



Υλικά κατασκευής των Γεφυρών. 

• Τα υλικά δόμησης μέχρι τον 19ο αιώνα ήταν ξύλο 
, πέτρες και φυτικές ίνες 

•  Οι γέφυρες στον 6 αιώνα π.Χ. κατασκευάζονταν 
από ξύλο κυπαρισσιού και κέδρου.  

• Την κατασκευή κυρτών γεφυρών κατείχαν οι 
Ρωμαίοι στα προχριστιανικά χρόνια και τα υλικά 
που χρησιμοποιούνταν ήταν φυσικοί λίθοι και 
σκυρόδεμα (από κουρασάνι) 



•  Το 1779 κατασκευάστηκε η πρώτη γέφυρα από 
χυτοσίδηρο στην Αγγλία, πάνω από τον ποταμό 
Σέβερν (Severn) γνωστή και ως Ironbridge.  

• H επόμενη εξέλιξη ήταν η αλυσοδετή κρεμαστή 
γέφυρα. Η πρώτη σημαντική γέφυρα αυτού του 
τύπου κατασκευάστηκε στην Ουαλία το 1826: η 
απόσταση των στηριγμάτων ήταν 177 μ. και το 
συνολικό της μήκος 521 μ.  

• Με την εξέλιξη του μπετόν δημιουργήθηκαν νέες 
δυνατότητες στην κατασκευή γεφυρών στις αρχές 
του 20ού αιώνα από άοπλο, οπλισμένο και 
προεντεταμένο σκυρόδεμα. 

• Χάλυβας με τη μορφή ράβδων και καλωδίων. 



Τύποι Γεφυρών 
• Ανάλογα με τη χρήση ή τον τύπο του φορέα, 

σε "οδικές", "σιδηροδρομικές", "πεζών" και 
"πεζών και ποδηλάτων", υδατογέφυρες . 

• Από το υλικό κατασκευής, σε "ξύλινες" (οι 
αρχαιότερες), "λίθινες" (αψιδωτές ή τοξωτές), 
"σχοινένιες", "μεταλλικές", "τσιμεντένιες" ή 
και "μικτές  

• Από  το τρόπο έδρασής τους, που είναι και η 
σημαντικότερη κατάταξή τους, σε "κινητές" 
και σε "σταθερές" ή "σταθερά εδραζόμενες  



 - Οι κινητές διακρίνονται επιμέρους σε 
"αναρτώμενες", "περιστροφικές" και 
"πτυσσόμενες". Στις κινητές γέφυρες υπάγονται 
και οι "πλωτές  

-Οι σταθερές διακρίνονται επιμέρους  
1. Εκ της γωνίας αυτών κατά διεύθυνση προς τη 

κοίτη ή εκείνης του εμποδίου σε: "ορθές" ή 
"ορθογώνιες" και σε "λοξές  

2. Εκ της κατασκευής έδρασης παραλλήλων 
δοκών, γνωστές ως "δοκογέφυρες" και τέλος  

3. Οι "κρεμαστές" που εδράζονται και ταυτόχρονα 
αναρτώνται σε πυλώνες .Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν και οι καλωδιωτές. 



     Κρεμαστή Γέφυρα  
Οι Ίνκας, εξαιρετικοί τεχνίτες και αυτοδίδακτοι μηχανικοί, 
μας κληροδότησαν μαζί με το γενικότερα πλούσιο 
αρχιτεκτονικό τους έργο και κάποιες από τις πρώτες 
κρεμαστές γέφυρες για την αρχαία Αμερικανική ήπειρο  
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   Σε αυτόν τον τύπο γέφυρας είναι τα καλώδια που 
σηκώνουν το βάρος του καταστρώματος κάθετα 
ως προς το κατάστρωμα. Γέφυρα αυτού του τύπου 
χρησιμοποιείται περισσότερο για τη διάβαση 
υδάτινων εμποδίων τα οποία διασχίζονται από 
πλοία. Η πιο γνωστή κρεμαστή γέφυρα αυτού του 
τύπου είναι η Γέφυρα της Χρυσής Πύλης στο Σαν 
Φρανσίσκο  



Καλωδιωτή Γέφυρα  



   Τα καλώδια σε αυτό τον τύπο γέφυρας είναι λοξά 
ως προς το κατάστρωμα. Αυτές οι γέφυρες 
αποδείχτηκαν ιδανικές για μεγαλύτερες 
αποστάσεις, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά, αν 
και οι κρεμαστές είναι ιδανικότερες για ακόμα 
μεγαλύτερες αποστάσεις, εάν θεωρήσουμε ότι μία 
καλωδιωτή γέφυρα δεν αποτελείται από 
πολλαπλούς πυλώνες, καθιστώντας την τεχνικά 
ομάδα γεφυρών σε σειρά.  

Η απόσταση των πυλώνων είναι μεταξύ 200 και 
1000 μέτρων. Μια από τις πιο γνωστές αυτού του 
τύπου, είναι η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, έχει 4 
πυλώνες και η απόσταση μεταξύ των πυλώνων 
είναι 560 μέτρα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
γέφυρα αυτού του τύπου στο κόσμο. 





 Γέφυρα σε δοκούς  

   Ο τύπος αυτός είναι ο πιο συνήθης για το 
λόγο ότι η κατασκευή είναι σχετικά απλή. 
Είναι πολύ διαδεδομένος στο 
σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας  



Πλωτές γέφυρες  
   Οι γέφυρες αυτές είναι πολύ φτηνές και 

εύκολες στην κατασκευή τους, αν και δεν 
έχουν τη σταθερότητα άλλων τύπων 
γεφυρών. Χρησιμοποιούνται και από τον 
στρατό. 



Κινητές Γέφυρες 
     Οι κινητές γέφυρες κατασκευάζονται πάνω από 

ποτάμια και άλλες υδάτινες οδούς με ναυσιπλοΐα.Το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η εξασφάλιση 
της δυνατότητας πλεύσεως και γενικά πλωτά μέσα 
με σημαντικό ύψος χωρίς να κατασκευάζεται μια 
γέφυρα με πολύ ψηλά βάθρα  

Έχουν κατάλληλους μηχανισμούς και κινητά τμήματα 
έτσι ώστε περιοδικά να γεφυρώνεται η πλωτή οδός 
και να εξυπηρετείται η κυκλοφορία και σε επόμενη 
φάση να «ανοίγει» η γέφυρα οπότε διακόπτεται η 
κυκλοφορία και εξυπηρετείται η ναυσιπλοΐα. 



• Οι ανυψούμενες γέφυρες είναι εκείνες που αφήνουν 
ελεύθερο πέρασμα για πλοία. Το κατάστρωμα σε αυτές τις 
γέφυρες είναι κινητό και ανυψώνεται με συρμάτινους 
κάβους που στηρίζονται σε πλαίσια με περιστρεφόμενα 
τύμπανα.    

• Οι περιστρεφόμενες γέφυρες βασίζονται κυρίως σε μία 
κεντρική βάση που βρίσκεται στη μέση του ανοίγματος 
του ποταμού ή της διώρυγας και κινείται περιστροφικά με 
ειδικό μηχάνημα, τοποθετημένο πάνω στην ίδια βάση.    



Οι Γέφυρες στη τέχνη 

• Η σημασία που είχαν και έχουν οι γέφυρες για τη 
ζωή των ανθρώπων αποτυπώνεται σε πλήθος 
θεατρικών έργων, κινηματογραφικών ταινιών και 
πινάκων ζωγραφικής. Αρκετές από τις ταινίες  
αποτελούν μεταφορά επιτυχημένων βιβλίων  

• Στη συνέχεια θα κάνουμε μια αναφορά σε αρκετά 
από αυτά δίνοντας όσα περισσότερα στοιχεία 
μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε  ξεκινώντας από 
την πιο γνωστή ταινία:    



              Η γέφυρα του ποταμού Κβάϊ  
   Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Γάλλου 

συγγραφέα Pierre Boulle, ο οποίος έξέδωσε το βιβλίο με τον 
ίδιο τίτλο το 1952. Πέντε χρόνια αργότερα (1957) ο Άγγλος 
σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος David Lean 
μετέφερε την ιστορία αυτή στη μεγάλη οθόνη.  

    Η ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν 
κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου στη Ταϊλάνδη. 
Το φθινόπωρο του 1942 χιλιάδες αιχμάλωτοι του Ιαπωνικού 
στρατού έπρεπε να εργαστούν σκληρά κάτω από άθλιες 
συνθήκες και υπό τις διαταγές του στρατηγού Saito (Sessue 
Hayakawa) με σκοπό την ολοκλήρωση της γέφυρας του 
ποταμού Κβάϊ που θα ένωνε την Ταϊλάνδη με τη Βιρμανία 
μέσω 415 χιλιομέτρων σιδηρόδρομου.  
 
 



    Πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με το Oscar πρώτου αντρικού 
ρόλου Alec Guinness (Colonel Nickolson) σε μια μοναδική 
εμηνεία και οι Sessue Hayakawa, William Holden, Jack Hawkins, 
Geoffrey Horne και άλλοι. Οι σεναριογράφοι της ταινίας είναι οι 
Carl Foreman και Michael Wilson ενώ η μουσική σύνθεση από τα 
πιο γνωστά σάουντρακ είναι του Malcolm Arnold.  

     Η ταινία κέρδισε 7 από τα 8 βραβεία Oscar που είχε προταθεί 
(καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, πρώτου αντρικού 
ρόλου, καλύτερου σεναρίου, καλύτερης μουσικής, μοντάζ και 
φωτογραφίας) ενώ στο ενεργητικό της έχει και άλλες βραβεύσεις 
και διακρίσεις όπως τα 3 βραβεία BAFTA και οι 3 χρυσές 
σφαίρες. Ο συνολικός αριθμός των βραβείων που έχει κερδίσει 
ξεπερνάει τα 20.  
 
 



Η Γέφυρα για την Τεραμπίθια  
• To Bridge to Terabithia (ελλ. τίτλος Η Γέφυρα για την 

Τεραμπίθια) είναι μια ταινία Αμερικανικής παραγωγής του 
2007 σε σκηνοθεσία Γκάμπορ Τσούπο. Η ταινία είναι μια 
παραγωγή της Walt Disney Pictures σε συνεργασία με τη 
Walden Media και αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου 
της Κάθριν Πάτερσον. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στην Αμερική 
στις 16 Φεβρουαρίου του 2007 και κατέλαβε την πρώτη θέση 
στα ταμεία το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής της. 

• πρωταγωνιστούνΆννα Σοφία Ρομπ, Ρόμπερτ Πάτρικ, Ζόη 
Ντεσανέλ .μουσική Ααρόν Ζίγκμαν  
 



Οι γέφυρες του Μάντισον 
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Αισθηματικό δράμα αμερικανικής παραγωγής 1995 βασισμένο 
 στο ομότιτλο μπεστ σέλερ  του Ρόμπερτ Τζέιμς Γουέιλερ σε σκηνοθέσια 
 Κλίντ Ιστγούντ με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τη Μέριλ Στριπτ. Το 
κινηματογραφικό σενάριο  υπέγραψε ο Ρίτσαρντ Λαγκραβανέζ, 
 



Μερικοί ακόμη τίτλοι ταινιών: 
• Οι γέφυρες του χρόνου 
• Το μυστικό της γέφυρας 
• Οι γέφυρες του Λονδίνου 
• Οι γέφυρες της Ντόγκβιλ 
• Η γέφυρα για το πουθενά 
• Οι γέφυρες του Τόκο Ρι. 
• Από τις πρώτες πολύ καλές ταινίες που προβλήθηκαν λίγο μετά τη 

λήξη του πολέμου, οι "Γέφυρες του Τόκο-Ρι" είναι μια δυναμική 
ταινία με τεράστια αγωνία στο φινάλε και με μια αστραφτερή Γκρέις 
Κέλι. 

• Οι εραστές της Γέφυρας(γαλλική ) 
• Η γέφυρα της αμαρτίας. 
• Η γέφυρα  του Άρνεμ (Ρίτσαρντ Ατένμπορο)  

 



Τίτλοι  βιβλίων: 
• Στη γέφυρα του Γαλατά  
    Η γέφυρα του Γαλατά ως χώρισμα αλλά και ως ένωση δύο 

διαφορετικών κόσμων. 

 



Το παραμύθι της γέφυρας  
Σε συνεργασία με παιδιά από το Δήμο Ρίου. 

        Συγγραφέας:   Βαγγέλης Ηλιόπουλος  
 

     Το μυστικό της Γέφυρας 
      Γουαϊλάντερ   Θόρντον 

 
  . Ψηλά από τη Γέφυρα 
    (Θεατρικό) 
     Άρθουρ  Μίλερ. 

 



Πίνακες ζωγραφικής  













Γέφυρες : Μύθοι και Δοξασίες 
  Τα γεφύρια, εξαίρετα δείγματα λαϊκής παράδοσης, 

βρίσκονται φωλιασμένα μέσα σε σκοτεινά δάση και 
συνδέονται με «σκοτεινούς» θρύλους, εξάπτοντας 
τη φαντασία  

   Γεφύρι του Αζίζ Αγά στο Τρίκομο 
Γρεβενών  

  Το γεφύρι αυτό, ο μύθος το έχει,  
να έπεσε δυο φορές και την Τρίτη 
 να στάθηκε... Ο μύθος επίσης  
λέει πως ο Αγάς το έχτισε γιατί 
 ένας τοπικός γιατρός έσωσε την 
 γυναίκα του από σίγουρο θάνατο  



 Γεφύρι του Πασά  
  Χτίστηκε περίπου το 1806, όντας 

σημαντικότατο πέρασμα του ποταμού 
Αλιάκμονα, τον οποίο και γεφυρώνει, 
ενώνοντας τα Γρεβενά με την Κοζάνη και στη 
συνέχεια με τα σύνορα. Σύμφωνα με 
μαρτυρίες της επόχης «ου 
προυτουμάστουρας του γκιουφύρ’ 
στοίχειουσι τ’ γυναίκα τ’». 

 Ένας άλλος μύθος λέει ότι το γεφύρι το έχτισε 
ο πασάς για να ευχαριστήσει το Θεό, που μία 
από τις γυναίκες του , σ’ αυτό το σημείο του 
Αλιάκμονα, γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό. Το 
γεφύρι βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς κατά την 
γερμανική κατοχή   



Το γεφύρι της Βίνιανης 
   Η Παλιά Βίνιανη ήταν ένα από τα πιο πολυάνθρωπα χωριά της 

Ευρυτανίας .Το πέτρινο γεφύρι της Βίνιανης  δρασκελίζει το 
ορμητικό ποτάμι  του Μέγδοβα.  Εδώ ο θρύλος ζωντανεύει ένα 
στοιχειωμένο μελίσσι. Όποτε το πέρασμα του γεφυριού ήταν 
επικίνδυνο, το σμήνος των μελισσών δεν άφηνε τους 
οδοιπόρους να το διαβούν.  



Το γεφύρι της Γριάς 
  Λέγεται  ότι τα ορμητικά νερά του Ασπροποτάμου γκρέμιζαν 

συνεχώς το Γεφύρι της Γριάς στο φαράγγι της Μάνας, ανάμεσα στο 
Περτούλι και το Νεραϊδοχώρι.   Ο θρύλος λεει ότι το γεφύρι είχε 
γκρεμιστεί πολλές φορές από την ορμή των νερών του φαραγγιού. Ο 
Πρωτομάστορας υποστήριζε ότι το αίμα των αρνιών και των 
κοκκόρων που θυσιάζονταν δεν ήταν αρκετό για να στεριώσει το 
γεφύρι. Έπρεπε να θυσιασθεί άνθρωπος. ΄Ετσι άρπαξαν μια γριά 
ζητιάνα που περνούσε από εκεί και την έχτισαν στα θεμέλια του 
γεφυριού. Από τότε λέγεται "Το Γεφύρι της Γριάς" και ο διαβάτης 
που περνάει από εκεί ακούει το θρήνο της ή τη βλέπει να κάθεται 
στο γιοφύρι 



Το γεφύρι (γιοφύρι) της Άρτας  



   To Γεφύρι της Άρτας (στην λαϊκή παράδοση γιοφύρι της Άρτας)  
     είναι λιθόκτιστη γέφυρα του ποταμού Αράχθου, του 17ου αιώνα μΧ, 

στην πόλη της Άρτας, που έγινε πασίγνωστη από το ομώνυμο θρυλικό 
δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στην "εξ ανθρωποθυσίας» 
θεμελίωσή  του Η αρχική κατασκευή του γεφυριού τοποθετείται στα 
χρόνια της κλασικής Αμβρακίας επί βασιλέως Πύρου Α. Τη σημερινή 
του μορφή, το Γεφύρι της Άρτας απέκτησε το έτος 1602-1606 μΧ . Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι η χρηματοδότηση της κατασκευής του 
Γεφυριού της ΄Αρτας έγινε από έναν Αρτινό παντοπώλη, τον Ιωάννη 
Θιακογιάννη ή Γυφτοφάγο, ο οποίος  είχε εμπορικές δραστηριότητες 
και είχε ενδιαφέρον για τη διάβαση του Αράχθου ποταμού από τα 
μουλάρια με τα φορτία του. Το έτος 1881, όταν απελευθερώθηκε  
dejure (με συμφωνία) η Άρτα, το γεφύρι ήταν το σύνορο της ελεύθερης 
Ελλάδας με την τουρκοκρατημένη Ελλάδα . 

      Στις 23 Σεπτεμβρίου 1944 όταν οι Γερμανοί ναζί αποχώρησαν, 
διέταξαν να ανατιναχθεί το πέτρινο Γεφύρι της Άρτας, αλλά ο γερμανό  
σαμποτέρ δεν υπάκουσε στη διαταγή και το γεφύρι σώθηκε. Άλλη 
άποψη αναφέρει ότι κάποιος Γερμανός στρατιώτης Λούντβιχ, μάλλον 
αρχαιολόγος, γύρισε κρυφά πίσω και απενεργοποίησε τον εκρηκτικό 
μηχανισμό.  



• Ο θρύλος 
 

                                                                                                                    
Κατά το δημοτικό τραγούδι, 1300 κτίστες, 60 μαθητές, 45 μάστοροι 
(μηχανικοί) υπό τον Αρχιμάστορα προσπαθούσαν να κτίσουν τη γέφυρα 
της οποίας τα θεμέλια κάθε πρωί ήταν καταστραμμένα. Μέχρι που πτηνό 
με ανθρώπινη φωνή γνωστοποίησε πως για να στεριώσει η γέφυρα 
απαιτείται η ανθρωποθυσία της συζύγου του Πρωτομάστορα. Το οποίο 
και έγινε με κατάρες που καταλήγουν σε ευχές . 
 Η ιστορική έρευνα διατυπώνει ότι ο θρύλος αυτός έκρυβε πολλά χρόνια 
μια ιστορική αλήθεια για την περιοχή της Άρτας και γενικότερα της 
Ηπείρου. Όταν χρειάστηκε να περάσει από την περιοχή μεγάλη δύναμη 
τουρκικού στρατού, οι Τούρκοι ζήτησαν από τους κατοίκους βοήθεια. . 
Πολλοί μάστορες και τεχνίτες προστρέξανε για να βοηθήσουν. Όταν 
όμως έμαθαν το λόγο που έπρεπε να κατασκευαστεί, πήγαιναν τη νύχτα 
και γκρέμιζαν ό,τι την προηγούμενη μέρα οι ίδιοι είχαν φτιάξει   



  Οι Τούρκοι ζήτησαν να μάθουν γιατί αργεί τόσο πολύ το έργο και 
εκείνοι απάντησαν ότι τελικά το μέρος είναι στοιχειωμένο. Ο Τούρκος 
διοικητής λοιπόν διέταξε τη σύλληψη του Πρωτομάστορα και της 
γυναίκας του και τη θανάτωσή τους. Τότε όλοι φοβήθηκαν και 
ολοκλήρωσαν το γεφύρι. Το τούρκικο ασκέρι συνόδευαν οι κατάρες 
των Ελλήνων. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Τουρκικό 
ζυγό, οι κατάρες έγιναν ευχές για τον ελληνικό στρατό 

     Στην καθομιλουμένη η φράση "Το γιοφύρι της Άρτας" χρησιμοποιείται 
για έργα τα οποία αργούν πολύ να τελειώσουν. Παραδείγματα: *σαν της 
Άρτας το γιοφύρι..., *ούτε της... Αρτας το γιοφύρι να ήταν!, *...κάτι σαν 
γιοφύρι της Αρτας, αν συλλογιστούμε πόσες φορές σχεδιάστηκε, κτίστηκε, 
γκρεμίστηκε, ξανασχεδιάστηκε..., *Σε σύγχρονο «γιοφύρι της Αρτας» 
εξελίσσεται το σχέδιο . 
 



Ιστορικές  γέφυρες και η ιστορία 
τους 

• Γοργοπόταμος 
  Τη νύχτα της 25ης προς 26η Νοεμβρίου του 1942 εκατόν 

πενήντα αντάρτες του ΕΛΑΣ, με επικεφαλής τον Άρη 
Βελουχιώτη, εξήντα αντάρτες του ΕΔΕΣ, με επικεφαλής τον 
Ναπολέοντα Ζέρβα και δώδεκα Αγγλοι σαμποτέρ, με 
επικεφαλής τον Συνταγματάρχη Έντι Μάγιερς και υπαρχηγό τον 
ταγματάρχη Κρις Γουντχάουζ ανατίναξαν τη γέφυρα του 
Γοργοπόταμου. 
 

http://www.kolivas.de/wp-content/uploads/2010/11/gorgopotamos2.jpg
http://www.kolivas.de/wp-content/uploads/2010/11/gorgopotamos2.jpg


     Ponte Vecchio  
Η μεσαιωνική γέφυρα πάνω από τον ποταμό Arno στη Φλωρεντία είναι κάτι 
παραπάνω από γέφυρα: είναι δρόμος, αγορά και ορόσημο της πόλης. Κτισμένη το 
1345 από τον Taddeo Gaddi, και με αρκετά μέτρα της επιφάνειάς της να έχουν 
νοικιαστεί σε εμπόρους προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή της, η 
Ponte Vechio απέκτησε το 1565 το σκέπαστρό της, δημιούργημα του αρχιτέκτονα 
Giorgio Vasari, ενώ γλίτωσε από τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου χάρη σε εντολή του ίδιου του Χίτλερ, να εξαιρεθεί από τους 
βομβαρδισμούς των γεφυρών της Φλωρεντίας. 

 Η αγγλική λέξη για τη χρεοκοπία (bankruptcy) λέγεται ότι προέρχεται από εδώ, 
καθότι το Μεσαίωνα όταν ένας έμπορος δεν μπορούσε να πληρώσει το χρέος του, 
οι στρατιώτες του έσπαγαν τον πάγκο. Ο σπασμένος πάγκος, banco rotto στα 
ιταλικά, σήμαινε ότι ο έμπορος είχε χρεοκοπήσει.  
 
 
 
 
 





       Γέφυρα του Μπρούκλιν  
Το 1855, ο μηχανικός John Roebling άρχισε να σχεδιάζει μία γέφυρα, που για την 
εποχή της θα ήταν η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα του κόσμου, με τους πύργους 
της να κατέχουν τη θέση των υψηλότερων κτισμάτων του Δυτικού Ημισφαιρίου. 
Σήμερα, είναι μία από τις γέφυρες με τη μεγαλύτερη κίνηση του πλανήτη –κι 
όμως, στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Roebling χρειάστηκε περί τα 14 χρόνια για να 
πείσει τις αρχές της πόλης να την κατασκευάσουν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός ότι η γέφυρα άντεξε ενώ αντίστοιχες κατασκευές της εποχής έχουν 
καταρρεύσει, πράγμα για το οποίο οι μηχανικοί αποδίδουν τα εύσημα στον 
Roebling, που σχεδίασε μια γέφυρα έξι φορές πιο γερή απ’ όσο πίστευε πως θα 
έπρεπε να είναι.  
 
 



      Γέφυρα των Στεναγμών 
     Σύμφωνα με το θρύλο, αν ένα ζευγάρι φιληθεί μέσα σε γόνδολα 

ακριβώς κάτω από τη Γέφυρα των Στεναγμών, η αγάπη τους θα 
παραμείνει ανεξίτηλη στην αιωνιότητα. Κτισμένη το 1600 από τον 
Antonio Contino, η γέφυρα πήρε το όνομά της από το Λόρδο 
Βύρωνα, ο οποίος είπε ότι οι κρατούμενοι θα αναστέναζαν 
βλέποντας τη Βενετία για τελευταία φορά από τα παράθυρά της, 
καθώς θα μεταφέρονταν από το δωμάτιο των ανακρίσεων στο 
κεντρικό παλάτι στη φυλακή του Δόγη για τη φυλάκιση, το 
βασανισμό ή την εκτέλεσή τους. Στην πραγματικότητα, στην εν 
λόγω φυλακή κρατούνταν μόνο μικροεγκληματίες, και μόνο για 
σύντομο χρονικό διάστημα 



Επίδραση των φυσικών 
φαινομένων στις Γέφυρες. 

• Οι γέφυρες επειδή βρίσκονται σε πολύ 
δύσκολα σημεία είναι εκτεθειμένες στα 
φυσικά φαινόμενα. 

• Ένα από αυτά είναι ο σεισμός .Πολλές 
γέφυρες έχουν καταστραφεί από σεισμό 



• Η κυριότερη αιτία που προκαλεί βλάβες 
στις γέφυρες είναι ο άνεμος ειδικότερα στις 
κρεμαστές και καλωδιωτές γέφυρες. Σε 
πολλές από αυτές όταν ο άνεμος ξεπεράσει 
ένα όριο διακόπτεται η κυκλοφορία . 

•  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
κατάρρευση  της γέφυρας της Τακόμα που 
έγινε την ημέρα των εγκαινίων  της . 



Δείτε το σχετικό video.. 



 Προσπάθεια  κατασκευής 
μακέτας  γέφυρας 



• Συντονιστές καθηγητές: Φουσέκη Ιωάννα 
                                           Κεής  Χρήστος 
Οι μαθητές:Αθανασίου Παύλος 
                    ΑλάμαραςΣπύρος 
                    Αμπατζής Πέτρος 
                    Αρβανίτης Περικλής 
                    Ασημάκου  Κατερίνα 
                   Βαβαρουτσος   Χαράλαμπος 
                   Βασιλειάδης  Δημήτριος 
                   Βρυώνης  Γεώργιος 
                   Δημητρακοπούλου  Δήμητρα 
                   Καννάς  Κωνσταντίνος 
                   Καπουλέα  Νικολέτα  
                              
                   
 



                   Καρκατζούλη Μαρία 
                   Καπακλής  Παναγιώτης 
                   Κοσμάς  Γεώργιος 
                  Κουτρουμπή  Παναγιώτα 
                  Κυριακός  Νικόλαος-Κοίσος 
                  Μιχοπούλου  Βασιλική 
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