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Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

 
 

 Μαργκά Μαρία-Αγγελική ΠΕ02 
 Σίδου Ιωάννα ΠΕ02 



Ομάδα εργασίας 
 Βεργετίδου Φιλίτσα  
 Γανώσης  Κωνσταν τίνος  
 Γιαρήμαγας  Δημήτρης  
 Γιλτίδης Γιώργος  
 Γιλτίδης Λεωνίδας  
 Καλτσίδου Ευθυμία  
 Κατσαουνίδου  Μάχη  
 Λόλα   Εύη  
 Μιχαηλίδης   Αλέξανδρος  
 Παντελίδου  Κατερίνα  
 Σαχπαζίδου  Ράνια  
 Σολομωνίδου  Αρετή  
 Τσοκλανίδης    Πρόδρομος  
 Τσολακίδου     Δέσποινα  
 Τσοποζίδης     Νίκος  
 Χατζησάββας    Παναγιώτης  

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

 Επαφή με τη φύση 
 Συνάντηση με την τοπική παράδοση 
 Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 
 Συχνότητα παρουσίας στον ελληνικό χώρο 

λόγω γεωγραφίας 
 Διαθεματικό ενδιαφέρον (λογοτεχνία, 

μαθηματικά, σχέδιο, ιστορία, μουσική) 



 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 α. γνωστικοί  :   Να μάθουν οι μαθητές για την 

αρχιτεκτονική παράδοση του τόπου τους αλλά και άλλων 
περιοχών. 

 β. ερευνητικοί : Να διερευνήσουν την αρχιτεκτονική των 
πέτρινων γεφυριών, να έρθουν σε επαφή με τους 
κατοίκους των περιοχών αυτών από τους οποίους θα 
αντλήσουν πληροφορίες για τη λαογραφική παράδοση. 

 γ .κοινωνικοί: Ανάπτυξη κοινωνικών/διαπροσωπικών 
δεξιοτήτων των μαθητών μας   

 δ. ψυχολογικοί- ηθικοί: Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, 
ενσυναίσθησης, σεβασμού στις αξίες και στην 
παράδοση, ανάπτυξη κριτικής σκέψης.  



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ 
Το κύριο δομικό υλικό ήταν η πέτρα. 
 Στόχος της κατασκευής των πέτρινων γεφυριών 
ήταν η  ασφαλής διέλευση των οδοιπόρων και των 
μεταφορικών μέσων τους πάνω από ποτάμια, 
ρέματα και χειμάρους. 
Μέχρι τον 20ο αιώνα, το μόνο εφικτό αλλά 
λειτουργικό τεχνικό έργο για να δώσει τη λύση 
στο συγκοινωνιακό πρόβλημα που τους 
απασχολούσε ήταν ένα πέτρινο γεφύρι, μονότοξο ή 
πολύτοξο. 
 



 
ΕΙΔΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ 

Όλα τα πέτρινα γεφύρια, ανάλογα με τον 
αριθμό των τόξων τους, ταξινομούνται σε 
δύο κύριες κατηγορίες: τα μονότοξα και 
τα πολύτοξα 
 στα ορεινά εδάφη με μεγάλη κλίση τα 
ποτάμια έχουν μικρό πλάτος και έτσι είναι 
πιο ορμητικά, 
ενώ στα πεδινά εδάφη με ελάχιστη κλίση 
τα ποτάμια φτάνουν στο μέγιστο πλάτος 
τους και χάνουν την ορμητικότητα τους. 
 





 Έτσι, μπορούμε με ασφάλεια να βγάλουμε το 
εξής συμπέρασμα: τα μονότοξα γεφύρια 
βρίσκονται στα βουνά και τα πολύτοξα 
στις πεδιάδες. 
Επειδή η Ελλάδα είναι  ορεινή χώρα, τα 
περισσότερα γεφύρια της είναι μονότοξα 
και βρίσκονται σε ορεινές περιοχές. 
Κανένα γεφύρι δεν είναι ολόιδιο με κάποιο 
άλλο. 



Ο κίνδυνος της πτώσης 
του διαβάτη κατά τη 
διέλευση του γεφυριού  
οφείλεται: 
• στη σφοδρότητα του 
ανέμου 
• στο στενό κατάστρωμα 
του γεφυριού 
• στο ύψος του πέτρινου 
τόξου του γεφυριού, που 
είχε σαν αποτέλεσμα την 
μεγάλη κλίση και 
επομένως την 
ολισθηρότητα του 
καλντεριμιού. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
  ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ 
ΓΕΦΥΡΙΟΥ 



ΣΗΜΕΡΑ 
Στην ηπειρωτική κυρίως Ελλάδα 
υπάρχουν πολλά πέτρινα τοξωτά γεφύρια 
από τα οποία μερικά χρησιμοποιούνται 
όπως παλιά, μερικά έχουν εγκαταλειφθεί 
ή χρησιμοποιούνται με διαφορετικό 
τρόπο, αρκετά απ’ αυτά έχουν 
καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς από 
φυσικά αίτια και από ανθρωπογενείς 
παράγοντες. 



Εκδρομή στα Αμπελάκια 









ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ… 



Μήπως τελικά 
αυτό 
χρειαζόμαστε 
σήμερα; Να 
χτίσουμε γεφύρια 
επικοινωνίας με 
τους 
συνανθρώπους 
μας προκειμένου 
ν’ ανταμώσουν 
και πάλι οι 
καρδιές μας; 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
Τα πετρογέφυρα δυστυχώς δεν έχουν 
μελετηθεί όσο έπρεπε και δεν έχουν 
αξιοποιηθεί κατάλληλα από την πολιτεία. 
Αποτελούν ωστόσο ένα ενδιαφέρον θέμα 
για τους μαθητές με πλούσια 
διαθεματικότητα που συνεπαίρνει σε 
ταξίδια της ιστορίας και της παράδοσης.    
Στόχος μας την επόμενη σχολική χρονιά να 
μελετηθούν από την ομάδα εργασίας και 
άλλα πέτρινα γεφύρια ώστε να αποκτήσουν 
οι μαθητές μια σφαιρική εικόνα του 
θέματος. 



«Μιλώ για σένα». 
Ερμηνεία: Μελίνα Κανά. 
Στίχοι - Μουσική: Θαν. 

Παπακωνσταντίνου 
 

 Μιλώ με τα ψηλά, τ’ απάτητα βουνά 
 Και τους μιλώ για σένα, 
 Πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά, 
 Σαν πέτρινα γεφύρια. 
 Και μ’ απάντησαν 
 Τα γεφύρια χορταριάζουν 
 Άμοιρη καρδιά, μη ξεγελαστείς 


	«Παραδοσιακά πετρογέφυρα: απ’ το Κιλκίς ως το Πήλιο»
	Slide Number 2
	Υπεύθυνες καθηγήτριες:
	Ομάδα εργασίας
	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Εκδρομή στα Αμπελάκια
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ…
	Μήπως τελικά αυτό χρειαζόμαστε σήμερα; Να χτίσουμε γεφύρια επικοινωνίας με τους συνανθρώπους μας προκειμένου ν’ ανταμώσουν και πάλι οι καρδιές μας;
	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
	«Μιλώ για σένα».�Ερμηνεία: Μελίνα Κανά.�Στίχοι - Μουσική: Θαν. Παπακωνσταντίνου�

