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Πετρογέφυρα 
 Αποτελούσαν το κυριότερο 

συγκοινωνιακό τεχνικό έργο στην 
Ελλάδα μέχρι τον 20ο αιώνα 

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
επιτεύγματα και συγχρόνως 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της 
Ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, 
αφού τα περισσότερα απ’ αυτά είναι 
έργα ανώνυμων και ασπούδαστων 
μαστόρων. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Κατερίνα Σπανοπούλου, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μακρινίτσας 

Γεφύρι  Κλειδωνιάς (Ιωάννινα-Κόνιτσα) 



Πετρογέφυρα 

Έχουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά, 
αφού αυτά βρίσκονται διάσπαρτα σ’ 
ολόκληρη την Ελλάδα, με έμφαση στις 
ηπειρωτικές περιοχές, λόγω του έντονου 
φυσικού ανάγλυφου.  
Βρίσκονται σε κομβικά σημεία και συχνά 

πάνω στη χάραξη αρχαίων και 
μεταγενέστερων δρόμων και άλλων 
υπερτοπικών διαδρομών.  
 
Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την τοπική 

και την εθνική ιστορία 
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Γεφύρι Κόνιτσας 



Πετρογέφυρα 

Υψηλό κόστος κατασκευής  
 
Χρηματοδότηση από γειτονικά 

χωριά 
 
ή 
 
    Μεμονωμένοι χορηγοί που δίνουν 
το όνομα μας τους στο  γεφύρι 

Γεφύρι Πλάκας 



Επιλογή της τοποθεσίας 
Ορεινές  περιοχές: το στενότερο μέρος του ποταμού και τα σημεία όπου 

υπήρχαν  βραχώδεις όχθες  
Πεδινές περιοχές: τα μονοπάτια καθόριζαν τη θέση του γεφυριού. 

Γεφύρι Ανθοχωρίου-Κοζάνη 



Επιλογή της τοποθεσίας 
Η μορφολογία του εδάφους 

έπαιζε τον πιο καθοριστικό 
ρόλο .  
 
Όσο μικρότερη η καμάρα τόσο 

πιο στερεό το γεφύρι και τόσο 
μικρότερο το κόστος 

κατασκευής του. 
 

Γεφύρι Πλακίδα –Κήποι Ιωαννίνων 



Πετρογέφυρα 

Ανάλογα με τον αριθμό των 
τόξων τους : 
 
 Μονότοξα  

 
 Πολύτοξα. 

Γεφύρι Άρτας 



Πετρογέφυρα 

Επειδή η Ελλάδα είναι κυρίως  
ορεινή χώρα και υπήρχαν 
δυσκολίες στο χτίσιμο τα 
περισσότερα γεφύρια της είναι 
μονότοξα. 

Γεφύρι Ξηροκαμπίου-Σπάρτη(2000 χρόνων) 



Θρύλοι των Γεφυριών 

• Πληθώρα θρύλων, δημοτικών 
τραγουδιών, εθίμων, δοξασιών, 
παροιμιών είναι συνυφασμένα 
με το χτίσιμο των γεφυριών για 
να δηλώσουν την προσπάθεια 
του ανθρώπου να επιτύχει ένα 
τόσο σημαντικό έργο, να 
δαμάσει τη φύση και τους  
νόμους της 
 

Γεφύρι Ζιάκα 



Χάρτης Πιερίας 
(έντονο ανάγλυφο) 

Πιέρια Όρη 

Όλυμπος 



Πετρογέφυρα Πιερίας 

Τα Πετρογέφυρα της Πιερίας 
φέρουν τα κοινά γνωρίσματα των 
πετρογεφυριών των ορεινών 
περιοχών : 
 
 Μονότοξα  
Θρύλοι  
Χορηγοί 
Δρόμοι Αρχαίοι/Εμπορίου 



Πετρογέφυρα Πιερίας 

 
 Γεφύρι Σκοτεινών(Αίσωνας, Μόρνα-Πιέρια) 
 
Γεφύρι Μήλια(Φαράγγι Ενιπέα, Λιτόχωρο-Όλυμπος) 
 
Γεφύρι Μαυρωτά(Φαράγγι Ενιπέα, Λιτόχωρο-Όλυμπος) 



Γεφύρι Σκοτεινών (Μόρνας) 
   
Η γεωγραφική θέση της Μόρνας είχε από 
παλιά στρατηγική και οικονομική σημασία, 
καθώς μέσω του φαραγγιού και του 
οικισμού διερχόταν παλαιότατη οδός, που 
ένωνε τη Δυτική Μακεδονία με την Πιερία 
και τις ακτές της, τη Σκάλα της Κατερίνης 
(Κατερινόσκαλα), τις Αλυκές και το λιμάνι 
του Κίτρους, μέσω του οποίου υπήρχε και 
σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη(Δρόμος του 
Αλατιού) 
(Αποφεύγονταν οι δρόμοι από τα πεδινά 
της Κεντρικής Μακεδονίας λόγω των 
Τούρκων) 
 

Δρόμος Αλατιού 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7


Γεφύρι Σκοτεινών (Μόρνας) 

 Το χωριό κατά την τουρκοκρατία ήταν 
κεφαλοχώρι.   
 
Ο πρώτος κάτοικος του ήταν ο Γάκης   και 
ήταν Σουλιώτης. 
 
Η πρώτη γραπτή αναφορά στη Μόρνα 
γίνεται στους Κώδικες της Μονής 
Ζάβορδας των Γρεβενών, όπου 
καταγράφεται μια δωρεά προς τη Μονή 
(γύρω στα 1850) 
 
  

 
 



Γεφύρι Σκοτεινών (Μόρνας) 

Οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων ήταν 
η κτηνοτροφία αιγοπροβάτων, βοδιών και 
χοίρων καθώς και η καλλιέργεια φασολιών 
για τα οποία η Μόρνα ήταν ξακουστή. 
 
Διαθέτει πλούσιο και εκτενές δάσος οξυάς. 
Η οξιά του θεωρείται η καλύτερη της 
Ελλάδας και από τις καλύτερες 
παγκοσμίως. 
 
 
 



Γεφύρι Σκοτεινών (Μόρνας) 

 Χτίστηκε στον ποταμό 
Μαυρονέρι ή Αίσωνα.  
 

 
 



Γεφύρι Σκοτεινών -Θρύλος 

 Σύμφωνα με τον θρύλο οι μάστορες  
για να στεριώσει το γεφύρι χτίσανε 
έναν άνθρωπο που το στοίχειωσε. 
 
Ένας βράχος στην όχθη λένε ότι 
είναι το κεφάλι του στοιχειωμένου. 
 
Τσότσος, Γ. (1997). Μακεδονικά Γεφύρια. 
Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 
 

 
 



Πετρογέφυρα Ενιπέα 

Ο Ενιπέας ο ωραιότερος από τους 
ποτάμιους θεούς γιος του 
Ωκεανού και της Τηθύος τον 
ερωτεύτηκε η Θεσσαλή 
Πριγκίπισσα Τυρώ. Ο Ποσειδώνας 
ερωτεύτηκε την Τυρώ και πήρε την 
μορφή του Ενιπέα για να την 
ξεγελάσει.   Ο Σοφοκλής έγραψε 
δύο τραγωδίες βασισμένες πάνω 
σε αυτό το μύθο της Τυρούς. 
 
 
 
 
 



Πετρογέφυρα Ενιπέα 
Ο Ενιπέας αποτέλεσε τη γραμμή άμυνας των 
Μακεδόνων υπό τον Βασιλιά Περσέα κατά των 
Ρωμαίων για τέσσερα χρόνια 172-168π.Χ.  Οι 
Μακεδόνες οχυρώνονταν στις απόκρυμνη 
χαράδρα του Ολύμπου. Ο νεοεκλεγείς Λεύκιος 
Αιμίλιος Παύλος θα οδηγήσει τα στρατεύματα 
του μέσω της Καλλιπεύκης-Πυθίου και θα 
εισέλθει στην Πιερική πεδιάδα  παρακάμπτοντας 
την γραμμή άμυνας με αποκορύφωμα την μάχη 
της Πύδνας 168 π.Χ.  που έκρινε την Ελληνική 
ανεξαρτησία. 
 
Κοντά στα Πετρογέφυρα του Ενιπέα βρίσκεται το 
«Ρωμαϊκό Πέρασμα»  από όπου πέρασε ο 
Ρωμαϊκός στρατός(αρχαίος δρόμος). 
 
 
 
 
 



Πετρογέφυρα Ενιπέα 
Στην  περιοχή του Λιτοχώρου βρίσκεται η 
αρχαία Πίμπλεια- Γη του Ορφέα, των 
Μουσών, των Θεών. 
 
Το Λιτόχωρο κατά την τουρκοκρατία ήταν 
κεφαλοχώρι και είχε Τούρκο διοικητή.  Το 
1878 ξεκίνησε εδώ η Επανάσταση του 
Ολύμπου η οποία παρότι απέτυχε 
αρχικά ενίσχυσε τη διπλωματική μας 
θέση στο Συνέδριο του Βερολίνου που 
ανέτρεψε την Συνθήκη του Αγ. 
Στεφάνου. 
 Τον 16ο αι. ο Όσιος Διονύσιος χτίζει την 
Σταυροπηγική Μονή στα 1100 μ. η οποία 
ακμάζει από τότε. 
 



Πετρογέφυρα Ενιπέα(Λιτόχωρο) 

Οι κάτοικοι ασχολούνταν με το 
δάσος, την κτηνοτροφία, τη γεωργία 
και την ναυτιλία(διέθετε αξιόλογο 
εμπορικό στόλο) 
 
Το Σχολείο του Λιτοχώρου χτίστηκε το 
1907. 
 
Βρίσκεται στην είσοδο του 
Φαραγγιού του Ενιπέα και του 
βορειοανατολικού Ολύμπου. 
 
 
 



Γεφύρι του Μήλια-Λιτόχωρο 

Το γεφύρι χτίστηκε από τον Μήλια 
και βρισκόταν στον δρόμο που 
ενώνει το χωριό με το Μετόχι της 
Μονής Αγ. Διονυσίου αλλά και τα 
χωριά του βόρειου Δήμου  Δίου-
Ολύμπου (π.χ. Δίον, Κονταριώτισσα 
κ.ά ) και την Κατερίνη.  
 



Γεφύρι του Μήλια-Λιτόχωρο 
Χτίστηκε από τον Μήλια και 
συντηρήθηκε από τους Τούρκους 
αλλά και τους Γάλλους που 
στρατοπεύδευσαν στο σημερινό 
διπλανό πάρκο του Λιτοχώρου κατά 
την διάρκεια του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου για τις δικές 
τους ανάγκες. 
 
Στα νεότερα χρόνια το πέτρινο 
γεφύρι είχε καλυφθεί από πάνω με 
τσιμέντο και χρησιμοποιούνταν ως 
αυτοκινητόδρομος ως τη δεκαετία 
του ‘80! 



Γεφύρι του Μήλια-Λιτόχωρο 

Βρίσκεται σε ένα βαθύ σημείο 
της χαράδρας του Ενιπέα και  
στενό με δυνατούς βράχους να 
το στηρίζουν. 
 

Το τόξο του γεφυριού  



Γεφύρι του Μαυρωτά-Λιτόχωρο 

Βρίσκεται στο πιο βαθύ σημείο της 
χαράδρας του Ενιπέα και το πιο στενό 
με δυνατούς βράχους να το στηρίζουν 
λίγο πιο κάτω από το γεφύρι του Μήλια 
στην χαράδρα του Ενιπέα. 
 



Γεφύρι του Μαυρωτά-Θρύλος 

Ο θρύλος αναφέρει ότι ο Μαυρωτάς 
ήταν Σαρακατσάνος  και επειδή 
σκότωσε ένα Τούρκο Μπέη,  έγινε 
κλέφτης στον Όλυμπο. Μια φορά που 
τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι για να 
γλιτώσει πήδησε από την μια άκρη της 
χαράδρας στην άλλη και σώθηκε.  Στο 
σημείο αυτό έχτισε το γεφύρι προς τιμή 
της Παναγίας που τον έσωσε. 



Πετρογέφυρα Πιερίας 
Τα  Μονότοξα Πετρογέφυρα της Πιερίας είναι συνυφασμένα με 
θρύλους, μύθους και παραδόσεις, είναι συνδεδεμένα  με την 
ιστορία της περιοχής και  αποτελούν τις μαρτυρίες  της παλιάς 
ζωής χτισμένα πάνω σε αρχαίους και παλιούς δρόμους.   
 
 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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