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Μην καις γέφυρες. Θα εκπλαγείς πόσες φορές θα χρειαστεί 
να ξαναπεράσεις από το ίδιο ποτάμι. 
 
 

H. Jackson Brown, Jr. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
            Γέφυρα είναι κατασκευή που έχει σκοπό την αποκατάσταση της 
συνέχειας μιας γραμμής επικοινωνίας, όπως μιας οδού (οδική γέφυρα), ενός 
σιδηροδρόμου (σιδηροδρομική), μιας ροής πεζών (πεζογέφυρα) ή ενός 
αγωγού (π.χ. υδατογέφυρα, γέφυρα καλωδίων κλπ.), πάνω από ένα εμπόδιο. 
Τα συνήθη εμπόδια που γεφυρώνονται είναι ποτάμια ή γενικότερα υδάτινες 
επιφάνειες, άλλοι συγκοινωνιακοί άξονες (άλλες οδοί-που, αν υπάρχει και 
σύνδεση, η γέφυρα ή οι γέφυρες εντάσσονται στον ανισόπεδο κυκλοφοριακό 
κόμβο που σχηματίζεται-ή σιδηροδρομικές γραμμές), τεχνητές υδατικές ροές, 
εδαφικές ταπεινώσεις (χαράδρες, κοιλάδες) κ.λπ. Από τα πανάρχαια χρόνια, 
η αποκατάσταση της συνέχειας μιας οδού πάνω από μια υδάτινη ροή 
αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα. Έτσι, ο άνθρωπος αναγκάστηκε να το 
αντιμετωπίσει, δηλαδή να κατασκευάσει γέφυρες από τους Προϊστορικούς 
ακόμη Χρόνους. Η δυσκολία του έργου απαιτούσε (και εξακολουθεί, αν και 
σε άλλη κλίμακα, να απαιτεί) την επιστράτευση ιδιαιτέρων ικανοτήτων του 
ανθρώπου, που συγκεκριμένα είναι: η γνώση των χαρακτηριστικών του 
εμποδίου και της διαχρονικής μεταβολής τους, η γνώση των υλικών 
κατασκευής, επινοητικότητα, τεχνική δεξιότητα και εμπειρία, αξιοποίηση 
πολλών τεχνολογικών εξελίξεων στο πιο σύγχρονο, για την κάθε εποχή, 
στάδιό τους. Έτσι, δεν είναι αφύσικο το γεγονός ότι οι κατασκευές των 
γεφυρών συνδέθηκαν με θρύλους, θυσίες ή και ανθρωποθυσίες (π.χ. ο 
σχετικός θρύλος για το γεφύρι της Άρτας) κ.λπ. Πολλές γέφυρες 
τραγουδήθηκαν ή έγιναν αντικείμενα της παράδοσης. Η ονομασία των 
γεφυρών συχνά εξατομικεύεται. Συνήθως συνδυάζεται με τοπωνύμια της 
θέσης της γέφυρας, με τον κατασκευαστή και κάποτε με τον πολιτικό ή 
στρατιωτικό ηγέτη που διέταξε την κατασκευή της ή με το εμπόδιο που 
γεφυρώνεται. 
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ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ 

         Οι πρώτες γέφυρες ήταν φυσικές, όπως, για παράδειγμα, ένα τεράστιο 
τόξο από βράχο στο ποτάμι των Αρδενών στη Γαλλία. Οι πρώτες τεχνητές 
γέφυρες κατασκευάστηκαν από τον άνθρωπο με δύο τρόπους: 

α) με την τοποθέτηση μεγάλων, επίπεδων λίθων, πάνω από τις φυσικές ροές  

β) με μεγάλους κορμούς δέντρων που, που γεφύρωναν μικρά ρεύματα. 

       Σχετικά σύντομα πρέπει να έγινε αντιληπτό ότι η τοποθέτηση δύο ή και 
περισσότερων κορμών δεμένων μεταξύ τους με φυσικά σχοινιά έδινε μια 
πολύ αποτελεσματικότερη κατασκευή. Και οι δύο τρόποι παρείχαν ιδιαίτερα 
περιορισμένες δυνατότητες. Οπωσδήποτε, επέβαλλαν, για κάπως μεγάλα 
ποτάμια, την αναζήτηση θέσεων γεφύρωσης, εκεί όπου το πλάτος του 
ποταμού είναι πολύ μικρό ή η κοίτη παρουσιάζει βραχώδεις εξάρσεις. Στη 
δεύτερη περίπτωση προέκυψαν οι πρώτες γέφυρες πολλαπλών ανοιγμάτων. 
Οι άνθρωποι που ζούσαν στους λιμναίους οικισμούς θα πρέπει να 
αντιλήφθηκαν πρώτοι τη δυνατότητα που προσέφεραν τα φυσικά σχοινιά, τα 
οποία σχηματίζονται από μερικές ποικιλίες υδροχαρών φυτών. Ο άνθρωπος 
της Νεολιθικής Εποχής πιστεύεται ότι πριν από 6.000 χρόνια ήταν ήδη ώριμος 
να μιμηθεί τα φυσικά τόξα. Επεξεργαζόμενος μεγάλους λίθους άρχισε να 
τους τοποθετεί σε μορφές τόξων, γεφυρώνοντας στην αρχή μικρά και με την 
πάροδο των αιώνων μεγαλύτερα ανοίγματα. Έτσι γεννήθηκαν οι τρεις 
βασικοί τύποι γεφυρών που συναντώνται και στη σύγχρονη τεχνική: 

α) οι γέφυρες με δοκούς με ένα ή περισσότερα ανοίγματα  

β) οι κρεμαστές γέφυρες  

γ) οι τοξωτές γέφυρες 

        Η ανάπτυξη της γνώσης και της τεχνολογίας επέτρεψε τη χρησιμοποίηση 
της πέτρας, των φυσικών ινών και του ξύλου ως υλικών κατασκευής γεφυρών 
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με κατά πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο, με ποικιλία συνδυασμών. Η 
ανακάλυψη των συνδετικών υλικών (λάσπης από τα βάθη των αιώνων και 
ιδιαίτερα της πουζολάνης κατά τη Ρωμαϊκή Εποχή) οδήγησε σε μια ποικιλία 
μορφών τοξωτών γεφυρών, θαυμαστών για την ιδιοφυΐα των λύσεων, το 
μέγεθος και το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. Πολύ πιο πρόσφατα , από τις 
αρχές του 19ου αιώνα, χρησιμοποιήθηκε στη γεφυροποιία και ο σίδηρος, 
αρχικά ως χυτοσίδηρος, αλλά πολύ γρήγορα, χάρη στην ανάπτυξη της 
μεταλλουργίας του σιδήρου, ως χάλυβας. Οι πολύ υψηλές αντοχές του 
χάλυβα επέτρεψαν, ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, την κατασκευή 
πολύ μεγάλων γεφυρών. Σημαντικότατη επίδραση στη γεφυροποιία άσκησε 
η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου. Είναι βέβαιο ότι η ανάπτυξη γεφυροποιίας 
και σιδηροδρόμου αλληλοστηρίχθηκαν και συμβάδισαν χρονικά. Η 
παράλληλη αυτή ανάπτυξη έθεσε και τις βάσεις για την ανάπτυξη της 
επιστήμης του πολιτικού μηχανικού. Περί το τέλος του 19ου αιώνα και τις 
αρχές του 20ου ένα νέο υλικό χρησιμοποιήθηκε: το οπλισμένο σκυρόδεμα. Το 
υλικό αυτό και η χρονικά παράλληλη εμφάνιση και ανάπτυξη του 
αυτοκινήτου έδωσαν νέες πολυσήμαντες δυνατότητες κατασκευής γεφυρών. 
Όμως, οι βασικοί τύποι γεφυρών δεν άλλαξαν. Βέβαια, η ποικιλία των νέων 
υλικών τους επέτρεψαν θαυμαστά επιτεύγματα, φτάνοντας σε γέφυρες με 
άνοιγμα μεγαλύτερο από χιλιόμετρο.  

        Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα στη γεφυροποιία είναι κυρίως: 
το σκυρόδερμα, οπλισμένο και προεντεταμένο και, σπανιότερα πια, άοπλο · ο 
χάλυβας, με τη μορφή ράβδων οπλισμού του σκυροδέρματος, καλωδίων 
προέντασης του σκυροδέρματος, καλωδίων ανάρτησης, πρότυπων διατομών 
(ελάσματα «ταυ», γωνιακά κ.λπ.) που σχηματίζουν τον φορέα ή και τα λοιπά 
μέλη της γέφυρας·  μια μεγάλη ποικιλία βοηθητικών υλικών, που 
χρησιμεύουν για την προστασία των πιο πάνω βασικών υλικών από εξωγενείς 
επιδράσεις, καθώς και για τον εξοπλισμό των γεφυρών για την καλύτερη 
αντιμετώπιση των αναγκών χρήσης τους. 

        Το ξύλο, η πέτρα και οι φυτικές ίνες έχουν εκτοπιστεί και 
χρησιμοποιούνται σπανιότερα. Ο βασικός λόγος είναι οι μικρότερες 
δυνατότητες των υλικών αυτών αυτοτελώς, αλλά και σε σχέση με το κόστος 
εργασίας που συνεπάγεται η χρήση τους. Τα παραδοσιακά αυτά υλικά 
χρησιμοποιούνται σήμερα: είτε για την κατασκευή μικρών γεφυρών, που 
έχουν απαιτήσεις ένταξης σε ένα τοπίο φυσικό ή φτιαγμένο από τον 
άνθρωπο· ή για κατασκευές σε περιοχές όπου η προμήθεια ή παρασκευή, 
μεταφορά και επεξεργασία των σύγχρονων υλικών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, 
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ενώ παράλληλα υπάρχει αφθονία «φυσικών» υλικών και ακόμη φθηνό 
εργατικό δυναμικό, εξοικειωμένο στη χρήση τους. 

       Στις γέφυρες διακρίνονται δύο ή τρία κύρια στοιχεία που τις συνθέτουν: 
α) το κατάστρωμα, β) ο φορέας, γ) τα βάθρα. 

       Πολλές φορές, φορέας και κατάστρωμα συμπίπτουν. Το κατάστρωμα 
είναι η κατασκευή που φέρει την κυκλοφορία (οδού, πεζών κ.λπ.). το 
κατάστρωμα «φέρεται» (δηλαδή στηρίζεται) στον φορέα της γέφυρας, που 
με τη σειρά του στηρίζεται στα βάθρα. Τα ακραία βάθρα λέγονται 
ακρόβαθρα και τα μεσαία μεσόβαθρα. Τα φορτία της κυκλοφορίας, μέσω του 
καταστρώματος, διαβιβάζονται στον φορέα, που με τη σειρά του τα 
μεταφέρει στα βάθρα και εκείνα στο έδαφος. Επειδή τα βάθρα διατάσσονται 
σε αποστάσεις, ο φορέας έχει την κύρια ευθύνη «οριζόντιας μεταφοράς» των 
φορτίων. Οι καταπονήσεις του είναι τόσο μεγαλύτερες όσο μεγαλύτερο είναι 
το άνοιγμά του, δηλαδή η απόσταση των βάθρων. 

 

 ΡΩΜΑΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 

      Στους Ρωμαϊκούς Χρόνους κατασκευάστηκε μεγάλο πλήθος γεφυρών, 
οδών και υδραγωγείων. Δίκαια οι Ρωμαίοι θεωρούνται από τους 
μεγαλύτερους γεφυροποιούς της Αρχαιότητας. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκε ουσιαστική ανάπτυξη στην τεχνική της γεφυροποιίας, 
αλλά και γενικότερα των κατασκευών. Ουσιαστική συμβολή για την ανάπτυξη 
αυτή ήταν: η ανακάλυψη του φυσικού τσιμέντου (πουζολάνης), η τεχνική των 
πασσαλοφραγμάτων με ξύλινους πασσάλους, που επέτρεψε την κατασκευή 
μεσοβάθρων σε κοίτες χειμάρρων και ποταμών, με αποτελεσματικότητα, η 
σημαντική πρόοδος στις θολωτές κατασκευές, και ιδιαίτερα στα κυκλικά 
τόξα. 

 

Η ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

       Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οι κατασκευές γεφυρών 
λιγόστεψαν σημαντικά. Από το 12ο αιώνα εμφανίζεται ξανά σημαντική 
δραστηριότητα. Στην κατασκευή των γεφυρών εισάγεται το οξυκόρυφο τόξο, 
που έχει προέλευση την Αίγυπτο και της χώρες της Μέσης Ανατολής. 
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Πλησιάζει πολύ προς την (υπερυψωμένη) παραβολή. Χαρακτηριστικό δείγμα 
αποτελεί η Παλιά Γέφυρα του Λονδίνου. Περίφημη επίσης υπήρξε η γέφυρα 
της Αβινιόν στη Γαλλία, με 20 ελλειπτικά τόξα, ανοίγματος 30 μέτρων. Ένα 
αξιόλογο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών γεφυρών αυτής της περιόδου 
είναι ότι σε πολλές από αυτές πραγματοποιούνται ποικίλες κατασκευές 
σπιτιών και καταστημάτων σε τέτοια πυκνότητα, ώστε μερικές γέφυρες να 
γίνονται περιώνυμες ως εμπορικά (γραμμικά) κέντρα (π.χ. η γέφυρα Βέκιο 
στη Φλωρεντία). Στα μέσα του 18ου αιώνα η κατασκευή λίθινων γεφυρών 
φτάνει ξανά (έπειτα από τους Ρωμαϊκούς Χρόνους) σε μια αιχμή. Στο 
Βυζάντιο οι κατασκευές γεφυρών ακολούθησαν τις γενικές τάσεις που 
παρατηρούνται στην Ευρώπη. Περί το 17ο και 18ο αιώνα κατασκευάστηκαν 
αρκετές λίθινες τοξωτές γέφυρες στον ελλαδικό χώρο. Μερικές γέφυρες των 
Βυζαντινών Χρόνων και της περιόδου της Τουρκοκρατίας διασώζονται και 
σήμερα. Η κυκλοφοριακή χρήση τους σταμάτησε στη διάρκεια του 20ού 

αιώνα, και κυρίως μετά το 1925, με τη βαθμιαία ανάπτυξη του οδικού 
δικτύου της χώρας και την κατασκευή νέων γεφυρών. 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

       Η πρόοδος της τεχνολογίας των υλικών, η βαθύτερη γνώση των υλικών, η 
πρόοδος της επιστήμης, η εισαγωγή και η ευρύτατη χρήση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (που επιτρέπουν την διεκπεραίωση πολύπλοκων αριθμητικών 
υπολογισμών, όπως επιβάλλονται από ακριβέστερες θεωρίες, στατιστικές και 
δυναμικές προσομοιώσεις κατασκευών και επιβαλλόμενων φορτίων), οι 
απαιτήσεις που επιβάλλουν οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες για 
καλύτερα και ασφαλέστερα συγκοινωνιακά δίκτυα, διαμορφώνουν την 
προοπτική της γεφυροποιίας. Οι ανάγκες για καλύτερα συγκοινωνιακά 
δίκτυα οδηγούν σε συνεχή αύξηση του αριθμού των γεφυρών. Αυτό όχι μόνο 
επειδή τα δίκτυα αναπτύσσονται ποιοτικά και εκτατικά, αλλά και (οδικοί και 
σιδηροδρομικοί) σε περιοχές ιδιαίτερα δυσχερείς γεωμορφολογικά και 
γεωλογικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλούς ορεινούς 
αυτοκινητόδρομους το συνολικό μήκος των γεφυρών φτάνει ή και 
υπερβαίνει το 1/3 του μήκους της οδού. Οι γέφυρες αποδεικνύονται η  
ενδεδειγμένη λύση όχι μόνο για την υπέρβαση ενός κωλύματος, αλλά και για 
την προστασία του τοπίου και τη διατήρηση της προηγούμενης χρήσης γης. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
       Εκτός από την κυριολεκτική σημασία, η λέξη γέφυρα χρησιμοποιείται και 
με συνυποδηλωτικό τρόπο, που έχει στιγματίσει καθοριστικά την ιστορία σε 
βαθμό που μέχρι και σήμερα τη συναντούμε συχνά στην καθημερινή μας 
ζωή! Η γέφυρα, οποιουδήποτε είδους, έχει ως σκοπό την ένωση αντίπερα 
πλευρών, που σαν αποτέλεσμα έχει την ομαλή –συνήθως- και θεμιτή 
εξομοίωση των διαφορών. 

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΑΩΝ 

         Από την αρχαία ακόμη εποχή, η γέφυρα διαδραμάτισε έναν σημαντικό 
ρόλο στην ενοποίηση του τότε γνωστού κόσμου. Με άλλα λόγια, η κατασκευή 
γεφυρών συνέδεσε ποικίλους λαούς και συνεπώς συνέβαλλε στη γνωριμία 
τους και στην ανταλλαγή ιδεών. Με τον τρόπο αυτό, οι λαοί αυτοί ήρθαν σε 
επαφή και έτσι αναπτύχθηκαν εμπορικές και όχι μόνο σχέσεις μεταξύ τους. 
Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν το κάθε ευρύτερο σύνολο 
ανθρώπων με κοινή καταγωγή και πολιτιστική κληρονομιά να μην είναι 
απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. Αντιθέτως, οι κοινωνικές σχέσεις 
εξελίχθηκαν σε κάθε επίπεδο, όλες οι σχέσεις που ικανοποιούν ψυχικά και 
σωματικά τον άνθρωπο. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

         Οι ευεργετικές επιδράσεις στον άνθρωπο ήταν πολυάριθμες, με 
επικρατέστερη την κατανόηση της διαφορετικότητας. Έτσι, το κάθε άτομο 
είχε την ευκαιρία να διαθέτει το σύνολο των αρετών του πολιτισμένου 
ανθρώπου. Η πνευματική και ψυχική καλλιέργεια, τα ανώτερα ιδανικά και η 
ηθικότητα κατέστησαν τους ανθρώπους σφαιρικά ολοκληρωμένους. Η 
δημιουργικότητα των ανθρώπων καλλιεργήθηκε από την ελεύθερη σκέψη, το 
κριτικό πνεύμα και τα ποικίλα ενδιαφέροντα. 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, 
ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

          Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν η αρμονική πρόσμειξη στοιχείων 
από τον ένα πολιτισμό στον άλλο. Επιπλέον, η ιστορία και η παράδοση κάθε 
λαού στιγματίστηκαν μέσω των πολυπολιτισμικών σχέσεων. Αποτελεσματικά, 
τα διάφορα κινήματα και παρατάξεις σε σχέση με την τέχνη ερχόμενα σε 
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επαφή μεταξύ τους έγιναν ευρέως γνωστά και αποδεκτά και έτσι σταδιακά η 
τέχνη απέκτησε τη μορφή που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Επίσης, η κάθε 
γλώσσα υιοθέτησε στοιχεία της άλλης επιφέροντας τη βελτίωσή της. 
Επομένως, ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων διευρύνθηκε και η επικοινωνία 
απέκτησε μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

       Παιδεία γενικά θεωρείται η μόρφωση, η ευρύτερη καλλιέργεια του 
ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Ε. Παπανούτσο πρόκειται για «το 
κληροδοτούμενο από γενεά σε γενεά κεφάλαιο των πνευματικών αγαθών 
που σχηματίζεται μέσα στην ιστορία με τον ατομικό και συλλογικό μόχθο του 
ανθρώπου». Ως σύνολο των πνευματικών κατακτήσεων του ανθρώπου και 
συντελεστής της κοινωνικής ολοκλήρωσής του, η παιδεία αποβλέπει στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου και την ομαλή ένταξή του στις 
κοινωνικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, συντείνει στην πνευματική 
καλλιέργεια και αυτονομία του ανθρώπου. Βοηθά το άτομο να αναπτύξει  
ισχυρή κριτική ικανότητα και ως συνέπεια να μην καθίσταται θύμα 
μηχανισμών ετεροκαθορισμού. Ακόμη, διαμορφώνει την αισθητική και 
ενισχύει την ευαισθησία του  ανθρώπου. Με άλλα λόγια, καθιστά το άτομο 
ικανό να διακρίνει την ομορφιά στην καθημερινή ζωή και ταυτόχρονα 
συμβάλλει στη συναισθηματική ωρίμανση του νέου μέσα από την ανάπτυξη 
της ικανότητάς του να κατανοεί και να ελέγχει τα συναισθήματά του. 
Επιπλέον, ολοκληρώνει την ηθική υπόσταση του ατόμου. Πράγματι, 
προβάλλει υψηλά ηθικά πρότυπα, διαμορφώνει ηθική συνείδηση και ορθά 
κριτήρια στο άτομο. Επιπροσθέτως, ενισχύει την κοινωνική φύση του 
ανθρώπου και την κοινωνική του συνείδηση και παράλληλα αναπτύσσει την 
πολιτική συνείδηση και τη δημοκρατική συμπεριφορά του ατόμου. 
Εκπαιδεύει στο δημιουργικό διάλογο τους νέους, στην αποφυγή του 
φανατισμού και διαμορφώνει ελεύθερους, υπευθύνους και ενεργούς πολίτες 
με δημοκρατικό ήθος. Τέλος, προσανατολίζει το νέο επαγγελματικά σύμφωνα 
με τις έμφυτες κλίσεις και επιθυμίες του, αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες 
και ανάγκες, ώστε να εξασφαλίσει την οργανική ένταξή του στις παραγωγικές 
δομές. Από όλα τα παραπάνω που αναλύθηκαν λοιπόν γίνεται απόλυτα 
φανερή η ομοιότητα της παιδείας του ατόμου με μία στέρεη γέφυρα που 
συνδέει τη νεαρή ηλικία του με την ωριμότητα της ενήλικης ζωής. 
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Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται η γέφυρα για να περάσει αντίπερα 
ο μαθητής του. Και όταν πια του έχει διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται 

χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του 
γέφυρες. 

 
Ν.Καζαντζάκης 

   

        Ο εκπαιδευτικός αποτελεί αμέριστη στήριξη του νέου στην ακατάπαυστη 
διαδικασία της καλλιέργειάς του. Επομένως, οφείλει να γνωρίζει την ευθύνη 
που φέρει απέναντι στους νέους και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Ο ρόλος 
του δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά συνδέεται και με την 
ολόπλευρη μόρφωση του νέου. Μέσω αυτής της τεράστιας επίδρασης στην 
προσωπικότητα και την ψυχοσύνθεση του ατόμου, ο εκπαιδευτικός 
«διαμορφώνει» ανθρώπους και χαρακτήρες. Όλα τα παραπάνω 
επιτυγχάνονται με ποικίλους μηχανισμούς, όπως η παροχή αγωγής και η 
επαφή με τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά.   

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

         Η επιστήμη πρωτίστως και κυρίως είναι ένα σύνολο λογικών και 
εμπειρικών κανόνων που επιτρέπουν τη συστηματική παρατήρηση 
εμπειρικών φαινομένων προκειμένου να τα κατανοήσουμε. Πιστεύουμε πως 
καταλαβαίνουμε τα φυσικά φαινόμενα όταν έχουμε μια ικανοποιητική 
θεωρία που εξηγεί το πως δουλεύουν τα φαινόμενα, τι πρότυπα 
ακολουθούν, ή γιατί τα αντιλαμβανόμαστε με τον τρόπο που τα 
αντιλαμβανόμαστε. Οι επιστημονικές εξηγήσεις είναι αναφορικές με φυσικά 
παρά υπερφυσικά φαινόμενα, αν και η ίδια η επιστήμη δεν απαιτεί ούτε την 
αποδοχή, ούτε την απόρριψη του υπερφυσικού. 

       Η επιστήμη είναι επίσης ένα οργανωμένο σώμα γνώσης σχετικά με τον 
εμπειρικό κόσμο, που πηγάζει από την εφαρμογή των προαναφερθέντων 
λογικών και εμπειρικών μεθόδων. Τέλος, επιστήμη είναι επίσης και η 
εφαρμογή επιστημονικής γνώσης 

      Διακρίνουμε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που εντάσσονται 
συνήθως σε τέσσερις μεγάλες ομάδες, τις θετικές επιστήμες, τις 
εφαρμοσμένες επιστήμες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές 
επιστήμες. 
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 Θετικές και φυσικές επιστήμες: ασχολούνται με τη μελέτη των φυσικών 
φαινομένων και των τυπικών συστημάτων με βάση την παρατήρηση, το 
πείραμα και τη λογική. 

 Κοινωνικές επιστήμες: ασχολούνται με τη μελέτη της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και της ανθρώπινης κοινωνίας, στη βάση της παρατήρησης 
και της λογικής. 

 Ανθρωπιστικές επιστήμες: ασχολούνται με τη διερεύνηση της ανθρώπινης 
κατάστασης μέσω της λογικής και της τέχνης. 

 Εφαρμοσμένες επιστήμες: ασχολούνται με την πρακτική επίλυση 
προβλημάτων μέσω συστηματικών μεθοδολογιών και την επιστημονική 
θεμελίωση των μεθόδων αυτών (συνήθως αποτελούν εφαρμογή κάποιων 
θετικών επιστημών, αλλά μπορεί να έχουν και επιρροές από τις 
κοινωνικές επιστήμες). 

         Η ερευνητική φύση του ανθρώπου και η πηγαία επιθυμία του να 
ερμηνεύσει τα όσα φυσικά συνέβαιναν γύρω του, λειτούργησαν ως 
γέφυρα για τη δημιουργία των διάφορων κλάδων της επιστήμης που ως 
συνέπεια είχε τις αμέτρητες ανακαλύψεις και εφευρέσεις οι οποίες 
διευκόλυναν και οργάνωσαν τη ζωή του. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί με 
παραδείγματα τα διάφορα είδη επιστημών, όπως η Φυσική, η Βιολογία, η 
Χημεία και η Ιατρική, οι ανακαλύψεις των οποίων είναι αλληλένδετες και 
υποβοηθούν τις συγγενικές επιστήμες. Το ίδιο συμβαίνει και με επιστήμες 
όπως η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία και η Ανθρωπολογία. Συνεπώς, 
δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που κρατούσαν τον άνθρωπο δέσμιο 
των προκαταλήψεων και των δεισιδαιμονιών. Το σημαντικότερο όμως 
είναι ότι οι λύσεις που δόθηκαν στα αμέτρητα προβλήματα που ταλάνιζαν 
τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή.  

         Η Επιστήμη είναι, όπως το έθεσε και ο Carl Sagan, ένα κερί μέσα στο 
σκοτάδι. Λάμπει ένα φως στον κόσμο γύρω μας και μας επιτρέπει να 
δούμε πέρα από τις προκαταλήψεις και τους φόβους μας, πέρα από την 
άγνοια και τις ψευδαισθήσεις μας, πέρα από τη μαγική σκέψη των 
προγόνων μας που δίκαια πάλεψαν για την επιβίωση τους με το να 
φοβούνται και να προσπαθούν να δαμάσουν απόκρυφες και υπερφυσικές 
δυνάμεις. 

Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 

Οι άνθρωποι είναι μοναχικοί γιατί χτίζουν τοίχους αντί για γέφυρες.  

Τζον Νιούτον.  

        Λόγω των έντονων ρυθμών του σύγχρονου υλικοκεντρικού τρόπου 
ζωής, οι άνθρωποι συχνά οδηγούνται σε καταστάσεις απόγνωσης. Την 
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γενική αυτή κατάσταση έχει δυσχεράνει στο έπακρο η τωρινή οικονομική 
κατάσταση στην οποία έχει επέλθει η χώρα μας. Δεν είναι ολιγάριθμες οι  
περιπτώσεις λοιπόν που τα άτομα, βυθίζονται σε οποιαδήποτε μορφή 
αδιεξόδου. Η εξαπλωμένη αυτή μάστιγα που ταλανίζει τη ζωή στις μέρες 
μας οφείλεται στην έντονα κακή ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων 
και συχνά στην αμάθεια και την αδυναμία τους να σκεφτούν λογικά και 
αισιόδοξα. Επομένως, αν και δεν είναι πάντα έντονα φανερές, υπάρχουν 
πάντα αμέτρητες ενέργειες που λειτουργούν ως γέφυρα και έχουν τη 
δυνατότητα να βελτιώσουν την άσχημη αυτή περίοδο της ζωής ενός 
ατόμου. Οι ενέργειες αυτές είναι διαφορετικές για κάθε άνθρωπο και 
διαφοροποιούνται με βάση την προσωπικότητα και την ψυχοσύνθεση 
του. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί επιβάλλεται να 
εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε φύσης βοήθεια, η οποία ως γέφυρα θα 
τους οδηγήσει στην κατανόηση ότι το σύνολο των συναισθημάτων αυτών 
οφείλεται σε μία παροδική κατάσταση της ζωής τους καθώς και ότι η 
προσπάθεια είναι αυτή που πάντα βοηθά στην επιτυχία. Με πιο απλά 
λόγια, αυτό που οφείλει ο καθένας να κρατήσει υπόψη του είναι ότι «Το 
αδιέξοδο δεν υπάρχει. Όλα είναι στο μυαλό μας!». 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
         Γέφυρα επικοινωνίας, γέφυρα ζωής, γέφυρα, γέφυρα, γέφυρες… Με 
την κυριολεκτική και τη μεταφορική τους έννοια. Μια γέφυρα μπορεί 
συμβολίζει μια ένωση του εδώ και του απέναντι, ένα πέρασμα από το 
χθες στο σήμερα. Είναι πιθανόν να μας κάνει να σκεφτόμαστε μια  
σύζευξη. Σαν αυτή η γέφυρα να ενώνει δυο πλευρές  μας. Μας βοηθά να 
κάνουμε ένα νοητό πέρασμα από τη μια άκρη στην άλλη. Σαν μια γέφυρα, 
εντυπωσιακή και επιβλητική όπως αυτή, να σου «φωνάζει» ότι όσος 
καιρός και αν απαιτείται, όσες και δυσκολίες και αν υπάρχουν, η 
συνάντηση με τον άλλον, με μας τους ίδιους, μπορεί να γίνει. Το πέρασμα 
είναι εφικτό, δύσκολο ίσως κάποιες στιγμές, αλλά εφικτό. Σε προσωπικό 
και κοινωνικό επίπεδο. Πόσες φορές δεν έχουμε πει στον εαυτό μας να 
περάσουμε στο δικό μας «απέναντι» και να το ενώσουμε; Πόσες φορές 
όμως οι γέφυρες με την αλληγορική τους διάσταση, έμειναν αδιάβατες; 
Στην κατάσταση αυτή όμως το φταίξιμο είναι μόνο: η αδυναμία κάποιων 
ανθρώπων να ονειρευτούν. Η μοναδική λύση φυσική είναι η δημιουργία 
μιας γέφυρας. Μιας γέφυρας νοητής, μια γέφυρας αγάπης, συνεργασίας 
και χαράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ 

          Η Γέφυρα Τατάρνας (Γέφυρα Τατάρνας, η ΓΕΦΥΡΑ / Γέφυρα 
Tatarnas) είναι μια σύγχρονη γέφυρα πάνω από την τεχνητή λίμνη 
Κρεμαστών. Η γέφυρα συνδέει την επαρχία Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, με 
το νομό Ευρυτανίας. Το όνομα Τατάρνας προέρχεται από ένα κοντινό 
μοναστήρι. Δίπλα από την παλιά γέφυρα ήταν η μεγαλύτερη πηγή του 
Αχελώου, που είναι γνωστή στους ντόπιους με το όνομα Mardacha 
(Μαρδάχα), που σημαίνει "μεγάλη άνοιξη". Η σύγχρονη γέφυρα (το οποίο 
σχεδιάστηκε από τον πολιτικό μηχανικό Αρίσταρχος Οικονόμου) κτίστηκε 
πάνω από τον τόπο όπου το παλιό βυθίστηκε. Το σχέδιο του αρχιτέκτονα 
για τη γέφυρα λάβει τρία διεθνή βραβεία που αφορούν μοναδικό τρόπο 
κατασκευής του.  
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ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 
         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. Ο 
ίδιος όρος αποτελεί επίσης σύγχρονη μεταφορική έκφραση όταν 
αναφέρονται έργα τα οποία αργούν να ολοκληρωθούν όπως και στο 
θρύλο του τραγουδιού ("Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν"). 

Η Ιστορία του Γεφυριού της Άρτας 

        Το πέτρινο γεφύρι της Άρτας, είναι το πιο ξακουστό στην Ελλάδα και 
αυτό βέβαια το χρωστάει στο θρύλο για τη "θυσία της γυναίκας του 
πρωτομάστορα", που η λαϊκή μούσα τον έκανε τραγούδι. Η αρχική 
κατασκευή του γεφυριού τοποθετείται στα χρόνια της κλασικής 
Αμβρακίας επί βασιλέως Πύρρου Α. Αυτό είναι φυσικό, δεδομένου ότι σε 
αυτά τα μέρη αναπτύχθηκε αξιόλογος πολιτισμός από τα προχριστιανικά 
ακόμη χρόνια. Συνεπώς, οι αρχαίοι Αμβρακιώτες είχαν ανάγκη να 
κατασκευάσουν στο σημείο αυτό κάποιο πέρασμα, γεφύρι, έργο που 
ασφαλώς θα βελτιώθηκε στα Ελληνιστικά χρόνια, όταν ο βασιλιάς Πύρρος 
Α' έκανε την Αμβρακία πρωτεύουσα του κράτους του, κι ακόμη αργότερα 
- στα ρωμαϊκά χρόνια - με την άνθηση της διπλανής Νικόπολης και την 
αύξηση της εμπορικής κίνησης. Τη σημερινή του μορφή, το Γεφύρι της 
Άρτας απέκτησε το έτος 1602-1606 μΧ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τη 
χρηματοδότηση της κατασκευής του Γεφυριού της ‘Άρτας έγινε από έναν 
Αρτινό παντοπώλη, τον Ιωάννη Θιακογιάννη ή Γυφτοφάγο, ο οποίος 
προφανώς είχε εμπορικές δραστηριότητες και είχε ενδιαφέρον για τη 
διάβαση του Αράχθου ποταμού από τα μουλάρια με τα φορτία του.). 
Δυστυχώς τα στοιχεία που μας παρέχουν οι αρχαίες πηγές είναι ελάχιστα 
και γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι να στηριχθούμε για τη μελέτη του στο 
ίδιο το κτίσμα.  

Περιγραφή του γεφυριού της Άρτας 

Το σημερινό μήκος του πέτρινου γεφυριού της Άρτας φτάνει στα 145 m, 
και το πλάτος του είναι 3,75 m. Οι τέσσερις ημικυκλικές καμάρες δεν 
έχουν καμία συμμετρία μεταξύ τους. Τα βάθρα του είναι κτισμένα με 
μεγάλους κανονικούς λίθους κατά το ισοδομικό σύστημα, με επίστεψη, 
έτσι που θυμίζουν τοιχοποιία ελληνιστικών μεγάρων. Αυτή λοιπόν η δομή 
των βάθρων μαρτυρεί ότι το γεφύρι θεμελιώθηκε κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους, και - κατά την άποψη του μελετητή Γιάννη 
Τσούτσινου - πιθανότατα είναι έργο του Πύρρου Α (3ος π.χ. αιώνας). 
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Σύμφωνα με διαπιστώσεις του Φ. Πέτσα, αρχαιολόγου που 
παρακολούθησε τις εκσκαφές για τη στήριξη σιδερένιας γέφυρας πλάι 
στην παλιά στα χρόνια της κατοχής, το ίδιο χτίσιμο συνεχίζεται μέχρι τα 
κατώτατα θεμέλια του γεφυριού. Πάνω σ' αυτά τα βάθρα, κατά την 
άποψη ορισμένων μελετητών, κτίστηκαν κατά τη Βυζαντινή εποχή (πρώτη 
περίοδος του Δεσποτάτου της Ηπείρου) ή κατά την άποψη άλλων στην 
πρώτη μεταβυζαντινή περίοδο, τέσσερις μεγάλες καμάρες, μεταξύ των 
οποίων παρεμβλήθηκαν στα ποδαρικά τους καθώς και στα ακρινά σκέλη 
του γεφυριού οκτώ συνολικά μικρά τοξωτά ανοίγματα, για να 
διοχετεύονται τα νερά σε περίπτωση πλημμύρας. [3].Η τοιχοποιία της 
ανωδομής είναι ομοιόμορφη με μικρούς κανονικούς λίθους. Φαίνεται ότι 
η μεγαλύτερη καμάρα, που λόγω του ανοίγματός της ήταν περισσότερο 
επισφαλής, από άγνωστη αιτία γκρεμίστηκε και ξαναχτίστηκε στην 
τουρκοκρατία, και είναι ακριβώς αυτή η ανακατασκευή της ψηλής 
καμάρας που γέννησε το θρύλο της στοίχειωσης της γυναίκας του 
πρωτομάστορα και το αντίστοιχο δημοτικό τραγούδι. Σύμφωνα με 
σωσμένες γραπτές μαρτυρίες η κατασκευή αυτή έγινε το έτος 1612 μ.Χ., 
οι εργασίες κράτησαν τρία χρόνια, μέχρι το 1615 μ.Χ. και η νέα καμάρα 
έγινε ακόμη ψηλότερη.  
        Το Λαογραφικό Μουσείο Άρτας που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη 
γέφυρα ήταν το παλιό Οθωμανικό Τελωνείο και κτίσθηΚε με σχέδια του 
γνωστού αρχιτέκτονα Ερνστ Τσίλερ. Οι κάτοικοι διέρχονταν από την 
Ανατολική Ελληνική πλευρά στην Δυτική Οθωμανική με χρήση 
διαβατηρίου, μέχρι το έτος 1912. 
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Η "Πιασμένη Γη"  

ή  

το "Γεφύρι της Αγάπης" 
        Η Πιασμένη γη ή το Γεφύρι της Αγάπης βρίσκεται στο Τροβατιανό 
ρέμα κοντά στην Κακιά Σκάλα. Πρόκειται για ένα περίεργο γεωλογικό 
φαινόμενο. Φαίνεται πως με το πέρασμα των χρόνων οι πλαγιές του 
φαραγγιού ενώθηκαν πάνω από το ρεύμα του ποταμού. 

     Οι Τροβατιανοί πρόγονοί μας, μη μπορώντας να εξηγήσουν τη 
δημιουργία του φαινομένου αυτού, αρκούνταν να αναφέρουν την εξής 
παράδοση, που κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα:  
        Κάποτε στην περιοχή αυτή υπήρχαν δυο στάνες 
κτηνοτρόφων. Η μια βρισκόταν προς το μέρος που 
σήμερα βρίσκεται το Τροβάτο και η άλλη προς το 
μέρος που σήμερα βρίσκονται τα Βραγγιανά. Οι δυο 
οικογένειες των κτηνοτρόφων δεν είχαν αγαθές 
σχέσεις και το ποτάμι, που τότε είχε πολύ νερό και ήταν σχεδόν αδιάβατο, 
αποτελούσε και το όριο για τα βοσκοτόπια τους. Κάποτε η κόρη του 
κτηνοτρόφου που βρισκόταν προς το μέρος που σήμερα βρίσκονται τα 
Βραγγιανά,  πήγε στο ποτάμι να πλύνει. Από την άλλη μεριά του ποταμιού 
την είδε ο νέος της άλλης οικογένειας, της μίλησε γλυκά και της είπε πως 
θα την περιμένει πάντα εκεί να τη βλέπει κάθε φορά που θα έρχεται να 
πλύνει. Και επειδή τα μάτια στέλνουν τις πιο αδιάψευστες ερωτικές 
επιστολές, η κόρη όλο και πιο συχνά ερχόταν να πλύνει και να βλέπει το 
νέο και έτσι τα δυο παιδιά ερωτεύθηκαν βαθύτατα. Και, κάθε φορά που η 
κόρη ερχόταν να πλύνει, ο νέος πήγαινε και της έκανε συντροφιά από την 
απέναντι μεριά του ποταμιού. Και ενώ έλεγαν λόγια αγάπης και 
φλέγονταν από τον πόθο, ο καιρός περνούσε αλλά ήταν αδύνατο να 
συναντηθούν, γιατί το ποτάμι ήταν βαθύ και ορμητικό και δεν υπήρχε 
γεφύρι να περάσουν και ν' ανταμωθούν. Κάθονταν στις απέναντι όχθες 

του ποταμιού ώρες πολλές και κοιτάζονταν, αλλά το 
αδιέξοδο συνεχιζόταν καθώς περνούσε ο χρόνος και 
ο έρωτας έβαζε συνέχεια ξύλα στο καμίνι του πόθου.  
        Οι νέοι, πάνω στο αδιέξοδο που είχε 
δημιουργηθεί και μπροστά στον κίνδυνο να γίνουν 
αντιληπτοί από τους γονείς τους και να τους 

στερήσουν ακόμη και τη δυνατότητα να βλέπονται, αποφάσισαν και οι 
δυο να γονατίσουν και να παρακαλέσουν την Παναγία να δώσει διέξοδο 
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στο αδιέξοδό τους. Και πράγματι, κατά την παράδοση, η Παναγία που 
κατανοεί τους νέους με τα αγνά αισθήματα, έπιασε με  τα χέρια της και 
ένωσε τις δυο απέναντι όχθες του ποταμιού, σχηματίζοντας έτσι γεφύρι. 
Τα δυο παιδιά έμειναν έκπληκτα αρχικά, ύστερα ευχαρίστησαν την 
Παναγία και τρέχοντας πάνω στο γεφύρι, στην πιασμένη γη, δηλαδή στο 
πέρασμα που δημιουργήθηκε, αγκαλιάστηκαν με αγάπη και πόθο 
περίπου στο μέσον και έδωσαν τον αιώνιο όρκο αγάπης και αφοσίωσης. 
Από τότε το μέρος αυτό εκτός από "Πιασμένη Γη" λέγεται και "Γεφύρι της  
Αγάπης".    

       Πολλές ιστορίες και πολλά περιστατικά αφηγούνται ότι συνέβησαν 
και συμβαίνουν στο μέρος αυτό. Άλλοι υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα ότι 
όποιος ερωτευμένος ή ερωτευμένη σταθεί πάνω στην Πιασμένη Γη ή στο 
Γεφύρι της Αγάπης  και κάνει μια ευχή για την αγαπημένη του ή τον 

αγαπημένο της θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. 
        Άλλοι λένε ότι πάνω στο Γεφύρι της Αγάπης βγαίνουν 
κάθε βράδυ λυγερόκορμες και όμορφες Νεράιδες και 
διασκεδάζουν ή γνέθουν και ότι τις έχουν δει πολλοί 
τσοπάνηδες της περιοχής. 
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Επιμέλεια: 

Καλύβα Μαρία-Σοφία 

Νάση Ευφροσύνη  
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 


