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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

• Σπυρίδων Καββαδίας, Δρ 

Βιολόγος, επιβλέπων καθηγητής,

• 24 μαθητές της Α’ Λυκείου.• 24 μαθητές της Α’ Λυκείου.
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Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ…
• Σκοπός της εργασίας μας είναι να συμβάλλει:

– στην ενδυνάμωση του πνεύματος ομαδικότητας και 
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών αλλά και 
παράλληλα στην κατά το δυνατό αποδυνάμωση της 
εξάρτησής τους από το διδάσκοντα,

– στην ανάδειξη της σημασίας της διαθεματικότητας ως 
κριτήριο για την επιλογή θεμάτων ερευνητικών 
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στην ανάδειξη της σημασίας της διαθεματικότητας ως 
κριτήριο για την επιλογή θεμάτων ερευνητικών 
εργασιών,

– στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής και πολιτιστικής 
συνείδησης στους μαθητές, τους δασκάλους, τους 
γονείς και στο κοινό γενικότερα,

– στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής αξίας 
της γέφυρας Δεβοσέτου!



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Συγκρότηση ομάδων εργασίας, γνωριμία 

μαθητών και δέσιμο ομάδας, κατανομή 

ρόλων,

• Επισκέψεις στη γέφυρα και λήψη 

φωτογραφιών,φωτογραφιών,

• Συλλογή δεδομένων από έντυπη και 

ηλεκτρονική βιβλιογραφία, ταξινόμηση, 

επεξεργασία και σύνθεση, 

• Δημιουργία ημερολογίου για καταγραφή των 

δραστηριοτήτων,
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• Σύνταξη και αποστολή ερωτηματολογίου 

στον καθηγητή κ. Κυριαζή Πιτιλάκη και 

στον αρχιτέκτονα κ. Άρη Ποζιόπουλο,

• Επίσκεψη στα ΚΠΕ Αράχθου Άρτας και 

Κόνιτσας – Πραμάντων,

• Διαρκής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση 

του έργου – επιτυγχάνονται οι στόχοι που 

τέθηκαν (ποιοτικά, ποσοτικά, χρονολογικά) 

και σε ποιο βαθμό;
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750

• Η γέφυρα Δεβοσέτου ή «πόντες» στο Αργοστόλι 

της Κεφαλονιάς έχει μήκος μεγαλύτερο των 750

μέτρων και είναι η μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα 

στην Ευρώπη! 6
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• Χωρίζεται σε 3 περίπου ισομεγέθη τεθλασμένα μέρη 

(βραχίονες), που χαρακτηρίζονται από το βάθος του 

πυθμένα της θάλασσας που γεφυρώνουν: το βαθύ (~240 

μέτρα) προς το Αργοστόλι, το ημιβαθές (~200 μέτρα) και 

το αβαθές (~325 μέτρα) προς το Δράπανο.
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• Στηρίζεται σε 16 ομοιόμορφες πέτρινες 

αψίδες («κασόνια» ή «μπούκες» για τους 

ντόπιους) οι οποίες, ταυτόχρονα, 

εξυπηρετούν την κυκλοφορία του νερού. 
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20
• Το 1985, υποβλήθηκε από το Δήμο 

Αργοστολίου στο Υπουργείο Πολιτισμού, 

αίτημα για την αποκατάσταση και 

πεζοδρόμηση της γέφυρας De Bosset, η πεζοδρόμηση της γέφυρας De Bosset, η 

οποία είχε περιέλθει σε τραγική 

κατάσταση. 

• Χρειάστηκαν να περάσουν 20 χρόνια για 

να κλείσει η γέφυρα οριστικά για τα 

αυτοκίνητα στις 19 Ιουλίου του 2005!
9



2
• Η γέφυρα Δεβοσέτου αποτέλεσε 

αντικείμενο ερευνητικής 

δραστηριότητας για δύο Ανώτατα δραστηριότητας για δύο Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

πατρίδας μας, το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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• Το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο (2002  - 2004) 

εκπόνησε Μελέτη 

Αποτύπωσης του μνημείου 

στην οποία απεικονίστηκε 

με ακρίβεια η κάθε πέτρα, 

καθώς και όλες οι 

παραμορφώσεις. παραμορφώσεις. 

• Tο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (2005 –

2006) εκπόνησε τη Μελέτη 

Αποκατάστασης και 

Ενίσχυσης της Γέφυρας.
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370

• Οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης  στη γέφυρα 
άρχισαν το Δεκέμβριο του 2011 από την εταιρεία «Ιόνιος –
Μαρούλης Α.Ε.». 

• Αφορούσαν κατ’ αρχήν στη στερέωση με την κατασκευή 370
πασσάλων σε βάθος 13-14 μ. από τον πυθμένα που 
εξασφαλίζουν μια άρτια θεμελίωση. Η γέφυρα αποδείχθηκε 
απολύτως ασφαλής στους πρόσφατους ισχυρότατους 
σεισμούς του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2014!
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• Τέσσερις σπουδαίοι μηχανικοί, 

μεταξύ των άλλων, έχουν 

εμπλακεί στην κατασκευή της εμπλακεί στην κατασκευή της 

γέφυρας και στις κατά καιρούς 

εργασίες αποκατάστασης και 

στερέωσης!
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CHARLES PHILIPPE DE BOSSET

(1773 – 1845)
• Ο Charles Philippe de 

Bosset, Ελβετός 

στρατιωτικός διοικητής 

της Κεφαλονιάς, της Κεφαλονιάς, 

εμπνεύστηκε, σχεδίασε 

και ξεκίνησε την  

κατασκευή της 

γέφυρας το 1810.

• Η γέφυρα αρχικά ήταν 

ξύλινη πασσαλόπηκτη.
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ΑΡΗΣ ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ
• Ο αρχιτέκτονας κος Άρης 

Ποζιόπουλος, προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Αναστήλωσης 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Μνημείων του Υπουργείου 

Πολιτισμού, ήταν ο εμπνευστής 

του έργου αποκατάστασης  της  του έργου αποκατάστασης  της  

γέφυρας και συνέβαλε στην 

εξασφάλιση κονδυλίων για την  

χρηματοδότησή του. 

• Η ενασχόλησή του με τη γέφυρα 

διήρκεσε 27 χρόνια, ξεκίνησε το 

1985 και ολοκληρώθηκε το 2011 

με τη συνταξιοδότησή του!
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ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ

• Ο  καθηγητής Γεωτεχνικής 

Μηχανικής στο Τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών του 

Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης κος 

Κυριαζής Πιτιλάκης και οι 

συνεργάτες του 

εκπόνησαν τη Μελέτη 

Αποκατάστασης και 

Ενίσχυσης της γέφυρας.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΠΑΥΛΑΤΟΣ 

(1924-2012)
• Ο αείμνηστος 

συμπατριώτης μας 

πολιτικός μηχανικός κος 

Δημήτρης (Τάκης) 

Παυλάτος επίβλεψε την  Παυλάτος επίβλεψε την  

αναστήλωση του 

οβελίσκου και τις εργασίες 

αποκατάστασης στο 

αβαθές και το ημιβαθές

τμήμα της γέφυρας μετά 

τους σεισμούς του 1953,

ΑΜΙΣΘΙ!
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• «Είναι Έργο Ιστορικό, Μνημειακό, 
Αιώνιο, εξαιρετικής αισθητικής, 
γραφικότατο, για την εποχή του 
ουτοπικό, δείγμα τόλμης και 
φαντασίας του ανθρώπου και του 
τεχνικού!», γράφει ο Τάκης Παυλάτος
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τεχνικού!», γράφει ο Τάκης Παυλάτος
και προσθέτει…

• «Θα παραμείνει αιώνια, να θυμίζει 
Ιστορία, Αγάπη, Τέχνη, τεχνική και 
Θέληση των αδάμαστων Ανθρώπων 
στο χρόνο που έφυγε και φεύγει!»


