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Υπεύθυνοι καθηγητές:  

o  Λινάρδος Νικόλαος 

o  Αθανασόπουλος Λάμπρος 

o  Διαμαντής Παντελής 

o  Παπαδάκη Χριστίνα 

 

 



Εισαγωγή  

o Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές γέφυρες και 
γεφύρια από την αρχαιότητα.  

o Άλλες είναι ιστορικές, άλλες έχουν 
καταστραφεί από τον καιρό ή τους 
πολέμους ή έχουν αντικατασταθεί με 
νεότερες. 

o Κάποιες είναι μικρές και άλλες μεγαλύτερες, 
άλλες γραφικές και άλλες σύγχρονες, άλλες 
πέτρινες και άλλες σιδερένιες. 



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 όνομά του μάλλον από τον Ηπειρώτη 
πρωτομάστορα Μανώλη Χρυσιώτη ο οποίος είχε εγκατασταθεί με την 
γυναίκα του Παρασκευή στο χωριό Δάφνη (Κουφάλα). 



Γεφύρι του Τριζόλου 

Σύμφωνα με την παράδοση, 
χτίστηκε τον 13ο αιώνα (!). Είναι 
το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι 
της Θεσσαλίας, θεμελιωμένο σε 
βράχους με άνοιγμα τόξου 30μ. 
και ύψος 15.5μ.  



Το Γεφύρι Του Βοϊδομάτη 

Το γεφύρι του Βοϊδομάτη βρίσκεται κοντά στο χωριό Κλειδωνιά της περιοχής 
Κόνιτσας, εκεί που ο παραπόταμος του Αώου Βοϊδομάτης βγαίνει από την άγρια 
κατάφυτη χαράδρα του Βίκου προς τον κάμπο της Κόνιτσας. Από πολύ παλιά 
είχαν γίνει αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες για γεφύρωση. Τελικά το 1853 
χτίστηκε το ωραίο μονότοξο πέτρινο γεφύρι από τον Μίσιο. 



Γεφύρι της Σαρακίνας 

Η γέφυρα κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα (1520) από τον μητροπολίτη Λαρίσης 
Βησσαρίων Β’. Στην αρχική της μορφή η γέφυρα είχε έξι τόξα, με μεγαλύτερο το 
τρίτο από την αριστερή (ανατολική) όχθη, κάτω από το οποίο διέρχεται η 
βαθύτερη κοίτη του Πηνειού ποταμού.  



Γεφύρι Του Κουσιουμπλή 
Το γεφύρι του Κουσιουμπλή χτίστηκε στα τέλη 18ου ή αρχές 19ου αιώνα, 
σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες ενενηντάχρονων Επταχωριτών σε μια 
έρευνα του 1994. Γεφυρώνοντας το Ζουζουλιώτικο ρέμα συνέδεε τη 
Ζούζουλη με το Επταχώρι, την Ήπειρο με την Δυτική Μακεδονία. 
Οικολογική κίνηση Κοζάνης 



Υδατογέφυρα Στο Πάρκο Του Αη - Θανάση 

Βρίσκεται μέσα στο κατεστραμμένο πλέον Πάρκο 
Αναψυχής της Πέρδικας Θεσπρωτίας, κοντά στο 
εξωκκλήσι του Αη-Θανάση. Γεφυρώνει τον μικρό 
ποταμό Παραμυθιώτη και παλιά μετέφερε νερό 
στον νερόμυλο που βρίσκεται λίγο παρακάτω. Η 
κατασκευή της έγινε προ 1.000 και πλέον χρόνων. 



Γεφύρι Της Τέμπλας 
Το γεφύρι της Τέμπλας βρίσκεται στον Αχελώο, και 
ενώνει τα χωριά Τοπόλιανα της Ευρυτανίας και 
Βρουβιανά του Βάλτου. Χτίστηκε το 1909 από τον 
Ηπειρώτη μάστορα Νικόλαο Σούλη, με 
χρηματοδότηση του Βαλτινού πολιτικού Νικολάου 
Στράτου. 



Γεφύρι Στο Αργάσι 
Παλιό ενετικό γεφύρι που δεσπόζει στο νότιο άκρο της 
παραλίας του Αργασίου. Ήταν χτισμένο στις εκβολές του 
χειμάρρου "ποτάμι της καμάρας" και σήμερα βρίσκεται μέσα 
στη θάλασσα. Εξυπηρετούσε παραλιακό δρόμο ο οποίος 
ξεκινούσε από τον Άγιο Σπυρίδωνα στις Γούρνες και 
κατέληγε λίγο πριν από τον Νταβία κάτω από το "κομμένο 
βουνό". 



Γεφύρι Στο Μέγα Ποταμό 

Γέφυρα Πρέβελης, ένας επίγειος Παράδεισος στα 
Νότια του Νομού Ρεθύμνου. Το καμαρωτό Γεφύρι 
χτίστηκε τον 18ο αιώνα από του μοναχούς της 
Μονής Πρέβελης για πέρασμα του Μεγάλου 
Ποταμού που καταλήγει στο Λιβυκό πέλαγος 
περιτριγυρισμένος από ένα φυσικό Φοινικόδασος. 



Υδατογέφυρο Του Κιμέρ Νερού 

Τα υπολείμματα του βυζαντινού υδατογέφυρου που βρίσκονται 
στην είσοδο της παλαιάς πόλης, πάνω στον αρχαίο ποταμό Σαμία, 
στις Φέρες. Το μεγαλύτερο τμήμα του κατεδαφίστηκε το 1955. 
Μετέφερε το νερό από μακρινή πηγή στον οικισμό της Μονής. 



Γεφύρι της Κόνιτσας 

Κοντά στην Κονιτσά, στην έξοδο του 
Αωού ποταμού, βρίσκεται το μονότοξο 
λιθόκτιστο γεφύρι της Κονιτσάς . Έχει 
ύψος 20 μέτρα και μήκος 40 μέτρα. 
Χτίστηκε το 1870 από τον Ζιώγα 
Φρόντζο. 



Γεφύρι Του Δοτσικού 

Μονότοξο πέτρινο γεφύρι, το οποίο είναι χτισμένο στο μεγαλύτερο 
υψόμετρο (1060 μ.) απ’ όλα τα πέτρινα γεφύρια της Μακεδονίας. Είναι 
το μοναδικό της περιοχής που βρίσκεται μέσα σε οικισμό. Γεφυρώνει τον 
ποταμό Δοτσικιώτη, παραπόταμο του Βενέτικου, επιτρέποντας την 
επικοινωνία ανάμεσα στις δύο συνοικίες του χωριού. 



Γεφύρι Της Βωβούσας 

Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Βωβούσα στην περιοχή 
του Ανατολικού Ζαγορίου. Κτίστηκε το 1748, στις πηγές 
του Αώου, με χορηγία του Αλέξη Μισιού. Πρόκειται για 
ένα μονότοξο γεφύρι που χρησιμοποιείται ως σήμερα. 

 



Γεφύρι Της Πλάκας 
Υπήρξε το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων (και ίσως και της 
Ευρώπης). Ήταν ένα πέτρινο τοξωτό γεφύρι στον Άραχθο ποταμό. Εκεί 
λειτούργησε το τελωνείο από την ελεύθερη Ελλάδα στην σκλαβωμένη Ήπειρο. 
Ένα μνημείο συνδεδεμένο άρρηκτα με την ιστορία της Ελλάδος. Δυστυχώς 
σήμερα, έπειτα από την εγκληματική αδιαφορία των αρμόδιων για τη συντήρηση 
του φορέων, αποτελεί παρελθόν.  



Γεφύρι της Άρτας 

To Γεφύρι 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 Εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της φιλολόγου κ. 
Ελένης Γκόνου, αφού στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας 
τα παιδιά ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα διεξοδικά, και μάλιστα 
συγκέντρωσαν αρκετό υλικό για να ολοκληρωθεί πιο εύκολα η εργασία στα 
πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματός μας. 



ΠΗΓΕΣ 

 -         petrogefyra.webnode.gr/  
 -      kpe-makrin.mag.sch.gr/  
 -      https://www.enallaxnews.gr/.../monadikes-fwtografies-apo-ta-petrogefyra.  
 -      repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4047/1228.pdf  
 -      stonebridgeofpelion.blogspot.com/  
 -      www.biblionet.gr/book/.../1.500_πέτρινα_τοξωτά_γεφύρια_της_Ελλάδας 
 -      arhiogefirionipirotikon.blogspot.com  
 

 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 


