




Το Γεφύρι της Άρτας 

 

Διδακτικό Σενάριο 

1. Πληροφοριακό Υλικό 

 
Τοποθεσία:  
Το γεφύρι της Άρτας συνδέει τις δυο όχθες του Αράχθου, αρχαίου Ίναχου, ποταμού και 
είναι ίσως  το  πιο γνωστό  γεφύρι του ελληνικού χώρου, και αποτελεί σημαντικό τοπόσημο 
της περιοχής.  Βρίσκεται στην δυτική έξοδο της πόλης της Άρτας, απέχει ένα( 1) χιλιόμετρο 
από το κέντρο της πόλης, και αποτελεί συνέχεια του δρόμου, που εξασφαλίζει την επαφή 
της Άρτας με την εύφορη πεδιάδα της, την Πρέβεζα και τα   Ιωάννινα.   
Συντεταγμένες:  Ν 39°09′06″ Ε 20°58′29″, Υψόμετρο: 4 μ. 
 
Ιστορικά στοιχεία: 
Ο τρόπος κατασκευής του και οι θρύλοι1 που το περιβάλλουν, το κάνουν σημαντικό 
μνημείο νεοελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά 
στοιχεία από αρχαίες πηγές και γι' αυτό και στις περισσότερες πηγές, η μελέτη2 του 
στηρίζεται στο ίδιο το κτίσμα και μαρτυρίες από τους νεώτερους χρόνους. Η ιστορία του 
γεφυριού της Άρτας κατά πάσα πιθανότητα ξεκινά από  πολύ παλιά, στην προχριστιανική 
ακόμη περίοδο, όταν στην περιοχή υπήρχε η αρχαία Αμβρακία3 πόλη κράτος της δυτικής 
                                                           
1
 «Οι καταρρεύσεις γεφυριών κατά τη διάρκεια του κτισίματος οφείλονται –συνήθως– στην κακή θεμελίωσή 

τους, όπως στο γεφύρι της Άρτας, που έπρεπε να θεμελιωθεί στο ακατάλληλο, χαλαρό, έδαφος του κάμπου. Για 

να στεριώσει το πολύτοξο γεφύρι της Άρτας, θάφτηκε ζωντανή η όμορφη γυναίκα του πρωτομάστορα (σημ. 24) 

(εικ. 8). Σύμφωνα με την ερμηνεία του Ν.Γ. Πολίτη η ψυχή του θύματος αποκτούσε υπερφυσικές δυνάμεις και 

γινότανε το στοιχειό-φύλακας του γεφυριού, που το προφύλασσε από κάθε κίνδυνο. Ο θρύλος του γεφυριού 

της Άρτας εμφανίζεται και σε τρία μακεδονικά γεφύρια: στο γεφύρι της Μόρνας Πιερίας, στο γεφύρι της Σμίξης 

και στο γεφύρι του Πασά (σημ. 25) (εικ. 9). Κατά τους Ν.Γ. Πολίτη και Γ.Α. Μέγα, το στοίχειωμα ανθρώπου κατά 

τη θεμελίωση γεφυριού ή άλλου κτηρίου είναι αρχαιοελληνικό και βυζαντινό έθιμο, διαδεδομένο και στις πέντε 

ηπείρους από την προϊστορική ακόμη περίοδο, και προέρχεται από πραγματικά γεγονότα, όπως προκύπτει από 

ανασκαφικά ευρήματα. «Στοιχείωση» ονόμαζαν οι Βυζαντινοί τη θεμελίωση σημαντικών οικοδομημάτων, όπως 

κάστρων, υδραγωγείων, ναών, κρηνών, γεφυριών, χωριών ή και πόλεων ακόμη με ανθρωποθυσία.» (πηγή: 

Μουτζάλη, Αφέντρα Γ. (αρχαιολόγος): http://www.archaiologia.gr/blog/2014/03/31/B9/)  
2
 Τα παλιά πέτρινα γεφύρια κτίζονταν πάντοτε πάνω σε χερσαίους δρόμους, μεγάλους ή μικρούς, εντός ή εκτός 

των οικισμών. Πηγές για τις γνώσεις μας αποτελούν τα ίδια τα κτίσματα –ιδιαίτερα τα χρονολογημένα–, τα 
παλιά συμφωνητικά, τα αρχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα περιηγητικά κείμενα και οι απεικονίσεις, οι 
παραδόσεις και οι θρύλοι που τα συνοδεύουν, καθώς και η λαϊκή οικοδομική ορολογία.  
3
 Ιδρύθηκε από τους Κορίνθιους στα μέσα περίπου του 7ου αιώνα π.Χ., την εποχή που Τύραννος της Κορίνθου 

ήταν ο Κύψελος. Αποτέλεσε μία από τις ισχυρότερες αποικίες τους στην δυτική Ελλάδα κατά μήκος του 

θαλασσίου δρόμου από την Ελλάδα στην Κάτω Ιταλία, μεταξύ των οποίων το Ανακτόριο, η Λευκάδα, η Κέρκυρα, 

η  Επίδαμνος κ.α. Η Αμβρακία βρέθηκε κάτω από την εξουσία των Μακεδόνων του Φιλίππου Β΄ το 338 π.Χ., ενώ 

το 295 π.Χ. έγινε μέρος του Βασιλείου της Ηπείρου. Ο βασιλιάς Πύρρος την έκανε πρωτεύουσα του βασιλείου 

της Ηπείρου και η Αμβρακία γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τον επόμενο αιώνα. Η Αμβρακία παρακμάζει τελικά 

μετά την Ρωμαϊκή κατάκτηση το 187 π.Χ.. Η Αμβρακία πολιορκήθηκε και υποτάχθηκε στους Ρωμαίους. Με την 

ίδρυση της Νικόπολης οι Ρωμαίοι υποχρέωσαν μεγάλο μέρος των κατοίκων της να μετοικίσει εκεί και η πόλη 

σταδιακά εγκαταλείφθηκε . Πηγή:  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%

81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1#cite_note-4  

http://www.archaiologia.gr/blog/2014/03/31/B9/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%88%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1#cite_note-4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1#cite_note-4


Ελλάδας  χτισμένη στις όχθες του ποταμού Άραχθου, στην θέση της σημερινής Άρτας, και 
συνόρευε στα βόρεια με το Βασίλειο των Μολοσσών της Ηπείρου  και στα ανατολικά με τη 
φυλή των Αθαμάνων. Μετά από πολυτάραχη περίοδο το 295 π.Χ. έγινε μέρος 
του Βασιλείου της Ηπείρου, και ο  Πύρρος την έκανε πρωτεύουσα του βασιλείου της 
Ηπείρου, και γνώρισε μεγάλη ακμή. Η ανάπτυξη της περιοχής και η άνθηση του εμπορίου, 
κατά την περίοδο αυτή, οδήγησε στην κατασκευή γέφυρας για τη διάβαση του ορμητικού 
ποταμού Αράχθου4 ή ακόμη και στη βελτίωση περάσματος που μπορεί να προϋπήρχε στο 
σημείο. Σε αυτό αναφέρεται πιθανώς και ο Πλίνιος5. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι και 
μαρτυρίες  σχετικά με τις ανακατασκευές, προσθήκες κα βελτιώσεις του γεφυριού. Πάνω 
στις αρχικές θεμελιώσεις που θυμίζουν τοιχοποιία ελληνιστικών μεγάρων6 κτίστηκαν, 
πιθανότατα στην Βυζαντινή περίοδο (πρώτη περίοδος του Δεσποτάτου της Ηπείρου), 
τέσσερις μεγάλες κάμαρες, μεταξύ των οποίων παρεμβλήθηκαν στις βάσεις τους καθώς και 
στα ακρινά σκέλη του γεφυριού οκτώ μικρά τοξωτά ανοίγματα, για να διοχετεύονται τα 
νερά σε περίπτωση νερά σε περίπτωση πλημμύρας. Τη σημερινή του μορφή, το Γεφύρι της 
Άρτας απέκτησε επί τουρκοκρατίας, το έτος 1602-1606 μΧ.  Πληροφορίες αναφέρουν ότι τη 
χρηματοδότηση της κατασκευής του Γεφυριού της Άρτας έγινε από έναν Αρτινό 
παντοπώλη, τον Ιωάννη Θειακογιάννη ή Γυφτοφάγο7, ο οποίος είχε αναπτύξει μεγάλη 
εμπορική δραστηριότητα και είχε την ανάγκη διάβασης του Αράχθου ποταμού με τα φορτία 
του. Η μεγάλη κάμαρα που, λόγω του ανοίγματος της ήταν περισσότερο επισφαλής, από 
άγνωστη αιτία γκρεμίστηκε και ανακατασκευάστηκε και έγινε ψηλότερη και στερεότερη. 
Σύμφωνα με σωσμένες γραπτές μαρτυρίες η κατασκευή αυτή έγινε το 1612, οι εργασίες 
κράτησαν τρία χρόνια και η νέα καμάρα έγινε ακόμη ψηλότερη, για μεγαλύτερη ευστάθεια.  
Ωστόσο υπάρχει και άλλη άποψη, αρκετά λογικοφανής, σχετικά με την κατασκευή της 
νεότερης γέφυρας. Μερικοί χρονογράφοι και μελετητές (μεταξύ αυτών και ο Ορλάνδος) 
βλέποντας την ομοιογένεια της κατασκευής των καμάρων και μερικά άλλα στοιχεία που 
αποτελούν χαρακτηριστικά της τεχνικής των γεφυριών στην τουρκοκρατία (όπως η 
υπερύψωση του οδοστρώματος πάνω απ' τις καμάρες και η έλλειψη πλίνθων) υποστήριξαν 
ότι όλη η γέφυρα κι όχι μόνο η ψηλή καμάρα, κτίστηκε το 1612, ενώ για την προηγούμενη 
γέφυρα -που μάλλον παρασύρθηκε από πλημμύρα- δε δίνουν καμιά πληροφορία.8 

                                                           
4
΄Αραχθος. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Ίναχος. Το όνομα Άραχθος έχει τη ρίζα του στο ρήμα "αράττω", δηλαδή 

χτυπάω με δύναμη, συντρίβω. 

5
 Πληροφορούµαστε ακόµα από τις πηγές για σηµαντικά επιτεύγµατα και των αρχαίων Eλλήνων, όπως για 

γέφυρα στην Ήπειρο, µάλλον στον Aχέροντα ποταµό, που ο πληθυσµός θαύµαζε ως επίτευγµα της φυλής του, 
µεγάλου δε µήκους 1000 ποδών (Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Φυσική Iστορία (Naturalis Historia) IV, 1.4: mile pedum 
ponte mirabilis omnia sua mirantibus)· εάν επρόκειτο για ρωµαϊκούς πόδες των 29,5 (ή 29,6) εκατοστών,τότε 
είχε µήκος 295 (ή 296) µέτρα, ήταν δηλαδή µια από τις µεγαλύτερες γέφυρες που ποτέ κατασκευάστηκαν στην 
Eλλάδα, έργο αγνώστου χρόνου, που µερικοί δεν αποκλείουν να πραγµατοποιήθηκε και στο πρώτο µισό του 
4ου π.X. αι (APΓYPHΣ Π.Π. ΠETPONΩTHΣ, ∆ρ. Aρχιτέκτων, τ.α. Kαθηγητής Iστορίας Aρχιτεκτονικής A.Π.Θ., πτ. 
Φιλ.:  ΠΕΤΡΙΝΑ ΓEΦYPIA ΣTHN EΛΛA∆A. 
http://www.kpekonitsas.gr/documents/Fysh%20kai%20Erga%20Anthropon%20PDF/Fysh_Erga_Anthropon%20B
_Meros.pdf)   
Επίσης   ([Πλίνιος ο Νεότερος 1ος αι, μ.Χ: ] Γ.Δ. Μακρής).  
Επίσης:  Aρχαία φάση παρουσιάζει επίσης στην Ήπειρο αυτό το περιβόητο και αντιπροσωπευτικό της µοίρας 
των γεφυριών, γεφύρι της Άρτας επί του Aράχθου» στο Δημήτρης Kωνστάντιος , «Oύζντινα Θεσπρωτίας...»: 
Δελτίον τῆς Xριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐταιρείας, περίοδος Δ΄, τόμος IE΄ (1989-1990): Polyx. Bougia, σ.185.  
6
 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 (3ος π.χ. αιώνας). 

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. (http://www.imartis.gr/el.html ) 
7
Σύμφωνα με την παράδοση ο αρτινός παντοπώλης Γιάννη Θειακογιάννης πλούτισε ξαφνικά όταν αγόρασε από 

πειρατές καπάσες (πιθάρια) με λάδι, στις οποίες όμως αντί για λάδι βρέθηκε κρυμμένο χρυσάφι.  
8 http://www.imartis.gr/el/.html 

http://el.wikipedia.org/wiki/295_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
http://www.kpekonitsas.gr/documents/Fysh%20kai%20Erga%20Anthropon%20PDF/Fysh_Erga_Anthropon%20B_Meros.pdf
http://www.kpekonitsas.gr/documents/Fysh%20kai%20Erga%20Anthropon%20PDF/Fysh_Erga_Anthropon%20B_Meros.pdf
http://www.imartis.gr/el/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/49-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82.html
http://www.imartis.gr/el/.html


Επίσης, στα χρόνια της τουρκοκρατίας ανυψώθηκε το οδόστρωμα στις χαμηλές 
καμπυλώσεις μεταξύ των καμάρων, για να γίνει πιο εύκολη η διέλευση.  Η σημερινή του 
όψη είναι αποτέλεσμα πολλών επεμβάσεων, συμπληρώσεων, συντηρήσεων και 
ανακατασκευών του αρχικού κτίσματος. 9 
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους τούρκους το 1881, το γεφύρι αποτέλεσε τα 
σύνορα του νεοσύστατου κράτους. Το διώροφο νεοκλασικό κτήριο που  χτίστηκε στο δυτικό 
άκρο του γεφυριού χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως φυλάκιο της γέφυρας και μετά ως 
συνοριακός σταθμός. Το 1930 έγιναν πρόχειρες  προσθήκες στα βάθρα του. Μεγάλες ζημιές 
έπαθε το 1945, στην γερμανική κατοχή, όταν οι Γερμανοί στήριξαν αρχικά πάνω του ξύλινη 
γέφυρα με σιδηροδοκούς για την διέλευση των οχημάτων τους, που αργότερα 
αντικατέστησαν με βαριά μεταλλική γέφυρα, η οποία κλόνισε τα θεμέλια του γεφυριού και 
κατέστρεψε μέρος της βόρειας όψης. Στην σύγχρονη εποχή, η κατασκευή του φράγματος 
Πουρναρίου επιδείνωσε την κατάσταση, καθώς διακόπηκε η συνεχής ροή του νερού με 
αποτέλεσμα να βγαίνουν στην επιφάνεια τα θεμέλια του γεφυριού. Έτσι το 1983 λόγω 
ακανόνιστης ροής νερού κινδύνεψε πραγματικά να γκρεμιστεί. Μόλις πριν λίγα χρόνια, με 
τις εργασίες στερέωσης, το μνημείο ξαναβρήκε την αρχική του λάμψη. 
   

 
Το γεφύρι της Άρτας σε γκραβούρα του W. Turner (1820). 

 
Για το γεφύρι αυτό και το θρύλο του γράφτηκαν πολλές λαογραφικές μελέτες, ακόμη και 
θεατρικά έργα και όπερες 
 
Παραδόσεις: στοιχεία:  
Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη δυσκολία κατασκευής, το ακατόρθωτο και την 
επαναληπτική  τιμωρία  [("Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν"), βλ. Σίσυφος 10 )] 
Είναι το γεφύρι που η δυσκολία κατασκευής του έδωσε τροφή στην παράδοση , το µύθο , 

                                                           
9
 Eίναι σύµφυτο στοιχείο της υπόστασης των γεφυριών να καταστρέφονται µέσα στα χρόνια συνήθως από 

ξαφνικές πληµµύρες, οι οποίες δηµιουργούν ακατανίκητα ορµητικά ρεύµατα, και εν συνεχεία κατά κανόνα να 
ανανεώνονται.  
- « (…)  Έτσι οι µαστόροι της κάθε εποχής τα συµπλήρωναν µε τις µεθόδους και µορφές που τότε επικρατούσαν. 
Tα αρχαία γεφύρια, όσα σώζονταν ή αποκατάστησαν, χρησιµοποίησαν και οι Bυζαντινοί, παράλληλα µε τα 
νεόκτιστα δικά τους. Oι Oθωµανοί αρχικά επεκτεινόµενοι προς την Kεντρική Eυρώπη αρκούνταν στα βυζαντινά 
και τυχόν προγενέστερα γεφύρια και δρόµους, που υπήρχαν. Aπό τον 16ο και 17ο αι. άρχισαν να 
κατασκευάζουν νέα, συντηρώντας και επισκευάζοντας πάντοτε τα υπάρχοντα· δεν ισχύει εξαρχής η άποψη: ότι 
«Es ist bekannt, dass sich die Osmanen überall um den Brückenbau gekümmert haben» 42α (ότι δηλαδή οι 
Oθωµανοί αδιάκοπα έχτιζαν γεφύρια). Tα γεφύρια και οι συµπληρώσεις τους στα χρόνια της Tουρκοκρατίας 
κατασκευάζονταν µε ισλαµίζοντα τόξα, όχι όµως πάντοτε.».  Αργ. Πετρονώτης:  Πέτρινα γεφύρια στην Eλλάδα , 
σελ. 141. 
http://www.kpekonitsas.gr/documents/Fysh%20kai%20Erga%20Anthropon%20PDF/Fysh_Erga_Anthropon%20B
_Meros.pdf  
10

 Ο Σίσυφος ήταν ιδρυτής και βασιλιάς της αρχαίας Εφύρας, που στη συνέχεια ονομάστηκε Κόρινθος. 
Τμωρήθηκε από τον Δία, για την ανάμειξή του σε «δουλειές» του, και τον έστειλε στον Άδη. Κατάφερε να 
ξεγελάσει τον Άδη και δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στον πάνω κόσμο, έτσι που οι θεοί θύμωσαν και οι 
«κριτές των νεκρών» του έβαλαν ως βασανιστήριο να κουβαλάει ένα βράχο στην κορυφή ενός βουνού. 
Φτάνοντας στην κορυφή, η πέτρα δεν σταθεροποιείτο και έπεφτε από την άλλη. Αυτή η τιμωρία είναι αιώνια 
για τον «νικητή» του Άδη. 

http://www.kpekonitsas.gr/documents/Fysh%20kai%20Erga%20Anthropon%20PDF/Fysh_Erga_Anthropon%20B_Meros.pdf
http://www.kpekonitsas.gr/documents/Fysh%20kai%20Erga%20Anthropon%20PDF/Fysh_Erga_Anthropon%20B_Meros.pdf


την ποίηση , τη ζωγραφική , τη µουσική και το θέατρο. Το γνωστό δηµοτικό τραγούδι11 , που 
υμνεί τη θυσία της γυναίκας του πρωτοµάστορα για να στεριώσει το γεφύρι , υπήρξε 
πρότυπο για παραλλαγές τραγουδιών σε όλη τη Βαλκανική.   Κατά το δημοτικό τραγούδι 
που ανήκει στα άσματα του ακριτικού κύκλου, 1300 κτίστες, 60 μαθητές, 45 μάστοροι 
(μηχανικοί) υπό τον Αρχιμάστορα προσπαθούσαν να κτίσουν τη γέφυρα της οποίας τα 
θεμέλια κάθε πρωί ήταν καταστραμμένα. Μέχρι που πτηνό με ανθρώπινη φωνή 
γνωστοποίησε πως για να στεριώσει η γέφυρα απαιτείται η ανθρωποθυσία της συζύγου 
του Πρωτομάστορα. Το οποίο και έγινε με κατάρες που καταλήγουν σε ευχές.  Αποτελεί και 
αναφορά στην "εξ ανθρωποθυσίας" θεμελίωση έργων (βλ. υποσημείωση 1) .   
 
Ιστορία του θρύλου 
Η ιστορική έρευνα διατυπώνει ότι ο θρύλος αυτός έκρυβε πολλά χρόνια μια ιστορική 
αλήθεια για την περιοχή της Άρτας και γενικότερα της Ηπείρου. Όταν χρειάστηκε να 
περάσει από την περιοχή μεγάλη δύναμη τουρκικού στρατού, οι Τούρκοι ζήτησαν από τους 
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Γεωργ. A. Mέγα, Tὸ Tραγούδι τοῦ Γεφυριοῦ τῆς Ἄρτας... Ἀνάτυπον ἐκ τῆς «Λαογραφίας», τόμ. KZ΄ (XXVII), 

\Aθῆναι, 1971     

Του γιοφυριού της Άρτας 

Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες, γιοφύριν εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι. Ολημερίς το 

χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. Μοιρολογούν οι μάστοροι και κλαιν οι μαθητάδες: 

- Αλίμονο στους κόπους μας, κρίμα στις δούλεψες μας, 

ολημερίς να χτίζουμε, το βράδυ να γκρεμιέται! 

Πουλάκι εδιάβη κι έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι, 

δεν εκελάηδε σαν πουλί, μηδέ σα χελιδόνι, παρά εκελάηδε κι έλεγε, ανθρώπινη λαλίτσα: 

- Αν δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει. 

και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, 

παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, 

πόρχεται αργά τ' αποταχύ και πάρωρα το γιόμα. 

Τ' άκουσ' ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει. Πιάνει μηνάει της λυγερής με το πουλί τ' αηδόνι: Αργά 

ντυθεί, αργά αλλαχτεί, αργά να πάει το γιόμα, 

αργά να πάει και να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι. Και το πουλί παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε: 

- Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας το γιόμα, 

γοργά να πας και να διαβείς της Άρτας το γιοφύρι. 

Νά τηνε κι εξανάφανεν από την άσπρη στράτα. Την είδ' ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. Από μακριά 

τους χαιρετά κι από κοντά τους λέει: 

- Γεια σας, χαρά σας, μάστοροι κι εσείς οι μαθητάδες. μα τι έχει ο πρωτομάστορας κι είναι βαργωμισμένος; 

- Το δαχτυλίδι το 'πεσε στην πρώτη την καμάρα, 

και ποιος να μπει και ποιος να βγει το δαχτυλίδι να 'βρει; 

- Μάστορα, μην πικραίνεσαι κι εγώ να πα σ' το φέρω, 

εγώ να μπω, κι εγώ να βγω, το δαχτυλίδι να 'βρω. 

Μηδέ καλά κατέβηκε, μηδέ στη μέση επήγε. -Τράβα, καλέ μ' τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα, τι όλον τον κόσμο 

ανάγειρα και τίποτες δεν ήβρα. Ένας πηχάει με το μυστρί, κι άλλος με τον ασβέστη, παίρνει κι ο πρωτομάστορας 

και ρίχνει μέγα λίθο. 

- Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας!   

Τρεις αδερφάδες ήμαστε, κι οι τρεις κακογραμμένες 

η μια 'χτισε το Δούναβη, κι η άλλη τον Αφράτη, 

κι εγώ η πλιο στερνότερη της Άρτας το γιοφύρι. 

Ως τρέμει το καρυόφυλλο, να τρέμει το γιοφύρι, 

κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες. 

- Κόρη, τον λόγον άλλαξε, κι άλλη κατάρα δώσε, πόχεις μονάκριβο αδερφό, μη λάχει και περάσει. Κι αυτή τον 

λόγον άλλαξε, κι άλλη κατάρα δίνει: 

- Αν τρέμουν τ' άγρια βουνά, να τρέμει το γιοφύρι, 

κι αν πέφτουν τ' άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες, τι έχω αδερφό στην ξενιτιά, μη λάχει και περάσει. 

Ν.Γ. Πολίτη: Έκλογαί" 



κατοίκους βοήθεια. Πολλοί μάστορες και τεχνίτες προστρέξανε για να βοηθήσουν. Όταν 
όμως έμαθαν το λόγο που έπρεπε να κατασκευαστεί, πήγαιναν τη νύχτα και γκρέμιζαν ό,τι 
την προηγούμενη μέρα οι ίδιοι είχαν φτιάξει.  Οι Τούρκοι ζήτησαν να μάθουν γιατί αργεί 
τόσο πολύ το έργο και εκείνοι απάντησαν ότι τελικά το μέρος είναι στοιχειωμένο. Ο 
Τούρκος διοικητής λοιπόν διέταξε τη σύλληψη του Πρωτομάστορα και της γυναίκας του και 
τη θανάτωσή τους. Τότε όλοι φοβήθηκαν και ολοκλήρωσαν το γεφύρι. Το τούρκικο ασκέρι 
συνόδευαν οι κατάρες των Ελλήνων. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον 
Τουρκικό ζυγό, οι κατάρες έγιναν ευχές για τον ελληνικό στρατό. 
Ακόμη λέγεται ότι η μεγαλύτερη καμάρα του γεφυριού -που λόγω του ανοίγματος 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. 
Ο   όρος «γεφύρι της Άρτας» αποτελεί επίσης σύγχρονη μεταφορική έκφραση όταν 
αναφέρονται έργα τα οποία αργούν να ολοκληρωθούν όπως και στο θρύλο του 
τραγουδιού.    
Επίσης στην  ανατολική όχθη του Αράχθου, κοντά στην αρχή της γέφυρας, σώζεται μεγάλος 
πλάτανος, ο πλάτανος του Αλή πασά, γιατί -όπως λένε- στον ίσκιο του καθόταν ο Αλής και 
έβλεπε κρεμασμένους απ' τα κλαδιά του όσους είχε καταδικάσει σε θάνατο με 
απαγχονισμό.12  
 
 
 
Αρχιτεκτονική:  
Το σημερινό λιθόκτιστο γεφύρι είναι μήκους 142  μέτρων και πλάτους 3,75 μ.  Μέρος του 
γεφυριού, και από τις δύο του άκρες, έχει καλυφθεί από μεταγενέστερες επιχώσεις, που 
ανύψωσαν τις όχθες και συρρίκνωσαν την κοίτη του ποταμού. Το γεφύρι έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πέτρινων γεφυριών της περιοχής. Αποτελείται από 
τέσσερις μεγάλες καμάρες (άνοιγμα τόξων:  24.00 μ. - 15.80 μ. - 15.40 μ. - 16.20 μ., και 
ύψος τόξων:  11.70 μ. - 9.00 μ. - 9.60 μ. - 9.30μ. κατ’ αντιστοιχία) και τρεις μικρότερες, με 
διαφορετικές διαμέτρους μεταξύ τους, στοιχείο ασυμμετρίας που του προσδίδει ιδιαίτερη 
αισθητική. Ανήκει στην κατηγορία των πεδινών13 γεφυριών που συνήθως έχουν  
μεγαλύτερο μήκος, καθώς πρέπει να καλύψουν μεγάλο πλάτος κοίτης ποταμών-όπως αυτό 
διαμορφώνεται στα πεδινά- περισσότερα τόξα και αναλογικά μεγαλύτερη δυσκολία στη 
θεμελίωση, καθώς πρόκειται για έδαφος που δημιουργείται από προσχώσεις και είναι πιο 
σαθρό και διαβρώνεται εύκολα.   Για τη σταθεροποίηση του εδάφους χρησιμοποίησαν την 
γνωστή τακτική των ξύλινων πασσάλων για την δημιουργία φράγματος νερού και 
ακολούθησε η κατασκευή κεφαλοδέσμου με διάταξη σχάρας διασταυρούμενων 
ξυλοδοκών, πάνω στην οποία χτιζόταν τα θεμέλια του βάθρου. ( Πετρονώτης, 2001, σ.171)   
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 Σ' αυτό το μακάβριο θέαμα μας μεταφέρει το δημοτικό τραγούδι: 

"- Τ' έχεις καημένε πλάτανε και στέκεις μαραμένος με τις ριζούλες στο νερό; - Αλή πασάς επέρασε..." 
13 

Στη μορφή των ηπειρώτικων γεφυριών υπάρχει τεράστια ποικιλία. Δύο πολύ βασικές κατηγορίες είναι τα 

πεδινά και τα ορεινά. Συνήθως τα πεδινά έχουν μεγαλύτερο μήκος, περισσότερα τόξα και μεγαλύτερες 
δυσκολίες στη θεμελίωση. Η θεμελίωση των πεδινών γεφυριών είναι πιο δύσκολη λόγω της προσχωσιγενούς 
και ιλυώδους δομής των εδαφών και απαιτείται σταθεροποίηση που ήταν γνωστή από τους αρχαίους 
προγόνους μας και τους Ρωμαίους. Για τη σταθεροποίηση του εδάφους χρησιμοποιούσαν ξύλινους πασσάλους 
από βελανιδιά ή καστανιά, ελαφρώς καμένους επιφανειακά για να μην σαπίζουν. Μετά γινόταν άντληση του 
νερού και της λάσπης, και η κατασκευή κεφαλοδέσμου με διάταξη σχάρας διασταυρούμενων ξυλοδοκών, πάνω 
στην οποία χτιζόταν τα θεμέλια του βάθρου. Σήμερα χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος , αλλά τη θέση των 
ξύλινων πασσάλων την πήραν εκείνοι από μπετόν. (http://www.serrelib.gr/pdf/gefyria_1.pdf και 
Πετρονώτης,2001, σ.171)    

http://www.serrelib.gr/pdf/gefyria_1.pdf


Η τεχνική κατασκευής  του γεφυριού είναι αντίστοιχη με εκείνη των ορεινών14  γεφυριών 
της Ηπείρου και ξεκινά από την κατάλληλη επιλογή του σημείου για τη θεμελίωση και 
κατασκευή των βάθρων, που θα σηκώσουν τα πέτρινα τόξα. Οι καμάρες στηρίζονται πάνω 
σε βάθρα (πέδιλα) που αποτελούν τα θεμέλια του γεφυριού. Πάνω από τα βάθρα, στους 
τοίχους του γεφυριού έχουν κατασκευαστεί μικρά τοξωτά διαμπερή ανοίγματα (λέγονται 
και παράθυρα) , που ελαφρύνουν το βάρος του γεφυριού, και οπτικά και κατασκευαστικά,  
και λειτουργούν ως ανακουφιστικές οδοί για το νερό σε περίπτωση υπερεκχείλισης του 
ποταμού.  Τα βάθρα είναι διαφορετικής μορφολογίας μεταξύ τους (υπακούοντας μάλλον 
στις σημειακές ρύσεις και ορμητικότητα του ποταμού). Βαριά και φαρδιά προς τις όχθες (τα 
ακρόβαθρα), στενότερα και στιβαρά με σφηνοειδείς προβόλους, κάθετους στην ροή των 
νερών, στο κέντρο της κοίτης του ποταμού. Τα βάθρα/πέδιλα παίζουν σημαντικότατο ρόλο 
στη στήριξη των τόξων και τη στατική της κατασκευής, ειδικά σε ποτάμια με ορμητικά νερά.  
Έτσι και εδώ στο συγκεκριμένο γεφύρι τα βάθρα, χτισμένα με μεγάλους κανονικούς λίθους 
κατά το ισοδομικό σύστημα με επίστεψη μέχρι τα κατώτατα θεμέλια, είναι πολύ 
ενισχυμένα, γιατί εκτός από την πίεση που δέχονται από τα ορμητικά νερά ήταν και τα 
φερτά υλικά που παρασύρονται και φράζουν τις διόδους του νερού με αποτέλεσμα το νερό 
να υπερχειλίζει, να ασκείται τεράστια πίεση και να κινδυνεύει με κατάρρευση το γεφύρι. Ο 
ειδικός τρόπος ενίσχυσης των γεφυριών, που είναι η κατασκευή προεξοχών ή προβόλων, 
εφαρμόζεται κι εδώ. Οι πρόβολοι (υποστηρικτικές κατασκευές του γεφυριού στα 
μεσόβαθρα) με σχήμα τριγωνικό, σφηνοειδές, είναι κατασκευασμένοι στην μπροστά  για να 
σπάζουν την ορμή των νερών και να εκτρέπουν  τα νερά και τα φερτά υλικά αλλά και στην 
πίσω μεριά του βάθρου σαν κόντρες, στηρίζουν αλλά και με στόχο να αποτρέψουν τη 
δημιουργία δίνης που θα υπέσκαπτε τη θεμελίωση. 
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 Παρότι είναι πολύ δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν μορφολογικά  τα  γεφύρια στον ορεινό όγκο της Πίνδου, 
μπορεί να γίνει σχετική κατηγοριοποίηση για τα κριτήρια  της θεμελίωσης.  Κάθε κατασκευή έπρεπε να 
προσαρμοστεί στη γεωμορφολογία του εδάφους και στις ικανότητες του πρωτομάστορα. Πρώτα έπρεπε να 
επιλεγεί η κατάλληλη θέση για το κτίσιμο του γεφυριού.  Στενά περάσματα του ποταμού και βραχώδεις ακτές 
ήταν ιδανικά σημεία για τη θεμελίωση και την κατασκευή του γεφυριού. Τα ακρόβαθρα και τα τυχόν ενδιάμεσα 
θεμέλια έπρεπε να στηριχθούν με ασφάλεια για να σηκώσουν τα πέτρινα τόξα από σχιστόλιθο, για αυτό τα 
στερέωναν συνήθως   πάνω σε βράχο, ώστε να μην κινδυνεύουν να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.  Τα 
τόξα θα έπρεπε να έχουν μικρό άνοιγμα για να είναι γερά και ασφαλή, και να αντέχουν το πέρασμα βαριών 
φορτίων.  Αν υπήρχε μέσα στην κοίτη του ποταμού βράχος (ριζιμιός βράχος πατούσαν στον βράχο και 
κατασκεύαζαν περισσότερα τόξα. Σε αντίθετη περίπτωση επέλεγαν η θέση των ακρόβαθρων να βρίσκεται σε 
ρηχά νερά.   (πηγή: http://www.serrelib.gr/pdf/gefyria_1.pdf)  

http://www.serrelib.gr/pdf/gefyria_1.pdf


 
 
Η κατασκευή του γεφυριού της Άρτας χρονικά έχει μεγάλη διάρκεια και ανάγεται από την 
υστερορωμαϊκή, βυζαντινή, Οθωμανική μέχρι την νεότερη ελληνική εποχή. Ανήκει στην 
κατηγορία της ελαφριάς τοξωτής15 κατασκευής, με θολίτες (οι πέτρες που αποτελούν την 
καμάρα)  μήκους και ύψους 30εκ. και με  πλάτος 15εκ. ενώ οι υπόλοιπες πέτρες που 
αποτελούν το κυρίως σώμα του γεφυριού έχουν μήκος 35εκ. και ύψος και πλάτος 15εκ. 
Αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη μιας δεύτερης λεπτής καμάρας που εξέχει από τους θολίτες 
της πρώτης, την αγκαλιάζει, και έχει ως στόχο να  προστατεύει τους αρμούς της βασικής 
καμάρας από ενδεχόμενη ρηγμάτωσή της, εξαιτίας της εισόδου νερού και της δημιουργίας 
πάγου στους αρμούς της.     
Οι καμάρες και η υπόλοιπη ανωδομή του γεφυριού έχουν κτιστεί με μικρότερες κανονικές 
πέτρες, απ’ ότι τα βάθρα,  χωρίς παρεμβολή πλίνθων στους αρμούς. Το οδόστρωμα του 
γεφυριού είναι καλντεριμωτό και υπερυψώνεται πάνω από τη μεγάλη καμάρα, έτσι που κι 
από τις δύο πλευρές της σχηματίζονται κεκλιμένα επίπεδα. Αυτός ο τρόπος κατασκευής 
αποτελεί χαρακτηριστικό των παραδοσιακών γεφυριών, που έγιναν στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας. Η τοιχοποιία όμως μερικών ποδαρικών, καθώς και κάποιων τμημάτων του 
γεφυριού είναι διαφορετική και ανήκει σε προγενέστερη οικοδομική του φάση16.  Δεν 
φέρει αρκάδες (όρθιες στενόμακρες πέτρες) αλλά πολύ χαμηλό στηθαίο – παραπέτια στις 
άκρες των εξωραχίων για προστασία των διερχομένων.   
Σε κάποια φάση της ιστορίας του - στα χρόνια της τουρκοκρατίας- έγινε η τελευταία 
προσθήκη: ανυψώθηκε δηλαδή το οδόστρωμα, κυρίως στις χαμηλές καμπυλώσεις μεταξύ 
των καμάρων, για να γίνεται πιο εύκολα η διέλευση ιδιαίτερα της ψηλής καμάρας, και το 
γεφύρι πήρε τη σημερινή του όψη. Αυτή η τελευταία προσθήκη είναι πολύ ευδιάκριτη 
πάνω στην τοιχοποιία.  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κρίνοντας από την γκραβούρα του W. Turner (1820) το γεφύρι πρέπει να είχε εκείνη την 
περίοδο την τελική μορφή του και να τη διατήρησε μέχρι σήμερα όπως φαίνεται στην 
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 Η τοξωτή κατασκευή ήταν γνωστή στην κλασική και ελληνιστική εποχή και εφαρμοζόταν για να καλυφθούν 
πύλες, καμαροσκεπείς τάφοι, αλλά μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους δίσταζαν να την χρησιμοποιήσουν για την 
κατασκευή γεφυριών.  Εκτός από την ελαφριά τοξωτή κατασκευή που αναφέρεται παραπάνω  υπάρχει ο τύπος 
της ναριάς κατασκευής  (από την κλασική μέχρι την πρώϊμη ρωμαϊκή περίοδο) με τους θολίτες να έχουν μήκος 
40εκ. ύψος 50εκ και πλάτος 15-25 εκ. και σχήμα κώνου. Οι όψεις είναι κτισμένες με ισόδομο σύστημα δηλαδή 
με οριζόντιους αρμούς, με πελεκητές πέτρες που έχουν μήκος 70εκ. πλάτος 40εκ. και ύψος 40 εκ. Ένα ακόμη 
χαρακτηριστικό είναι οι μεγάλες λιθόπλακες διαστάσεων περίπου 90εκ. μήκους, 17 εκ. πάχους και 40 εκ. 
πλάτους, που τοποθετούνταν πάνω στο κατάστρωμα της πέτρινης γέφυρας και προεξείχαν τουλάχιστον 10 εκ. 
από το υπόλοιπο σώμα της.  (http://www.serrelib.gr/pdf/gefyria_1.pdf ) 
16 Ευερμήνευτο είναι ότι στο σημείο αυτό, όπως παρατηρεί και ο Α.Κ. Ορλάνδος (σημ. 5), είχε επιχειρηθεί και στο 

παρελθόν (σημ. 6) η ζεύξη του Αράχθου. Το νεότερο γεφύρι δηλαδή θεμελιώθηκε στη θέση του παλιότερου, που 

παρασύρθηκε σε μια από τις συχνές υπερεκχειλίσεις του ποταμού. (πηγή: Μουτζάλη, Α. 
http://www.archaiologia.gr/blog/2014/03/31  ) 

http://www.serrelib.gr/pdf/gefyria_1.pdf
http://www.archaiologia.gr/blog/2014/03/31/%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%B9-%CE%BF-%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/


παράθεση με σημερινές φωτογραφίες. [εικ. Το γεφύρι της Άρτας (2010) και εικ. Robert A. Mc 

Cabe, Το γεφύρι της Άρτας (1961)] 
 
Υλικά κατασκευής:  
Τα υλικά κατασκευής ακολουθούν την γενική παράδοση και  είναι αντίστοιχα με εκείνα των 
άλλων γεφυριών της περιοχής.  Αποτελούνται από πέτρες της περιοχής: ασβεστόλιθοι, 
σχιστόλιθοι, πωρόλιθοι και γρανίτες. Οι θολίτες έχουν σφηνοειδή μορφή, και είναι 
συνήθως από λαξευμένο πωρόλιθο. Στην εξωτερική όψη χρησιμοποιούνται λαξευμένες 
πέτρες ενώ το υπόλοιπο σώμα είναι από μη επεξεργασμένες πέτρες, που όμως επιλεγόταν 
με προσοχή από τους μαστόρους. Τα επιχρίσματα είναι συνήθως από ασβεστοκονίαμα και 
κουρασάνι, που αποτελούταν από τρίμματα κεραμιδιού, σβησμένο ασβέστη, ελαφρόπετρα 
και νερό. Ως ενισχυτικά χρησιμοποιούσαν άχυρα, μαλλιά από ζώα, και ασπράδι αυγού.  (Σε 
πολλά γεφύρια χρησιμοποιούσαν σιδεριές που ήταν καρφωμένες στο σώμα του γεφυριού 
για ενίσχυση της τοιχοδομής του) . Ενδιάμεσα από τους πλαϊνούς τοίχους γέμιζαν συνήθως 
με μπάζα και στο τέλος έστρωναν το λιθόστρωτο καλντερίμι.   
http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=3&lang=gr&CategoryID=6&ArticleID=152 

 
 
Μορφολογία, γενικά χαρακτηριστικά των τοξωτών γεφυριών:  
 
Στον Ελλαδικό χώρο, υπάρχει µέσα στους αιώνες μακρά παράδοση  γεφυροποιίας, και 
δείχνει μια  εξέλιξη που οδήγησε από τα γεφύρια των οποίων το κενό καλυπτόταν από 
οριζόντιους δοκούς (εικ. 3, I) ή κατά το εκφορικό σύστηµα (εικ. 3, IIα), στα γεφύρια που 
κατασκευάζονταν µε τόξα (εικ. 3, III).  Ήδη κατά την 2η χιλιετία στην μινωική Kρήτη και στην 
μυκηναϊκή Πελοπόννησο κατασκευάστηκαν και έως σήµερα σώζονται γέφυρες 
δημιουργημένες κατά εκφορά των καλυπτόντων λίθων (πχ. τρόπος κατασκευής 
«ανακουφιστικών τριγώνων» σε πύλες των Mυκηνών). Tο εκφορικό σύστηµα είχε ήδη 
εφαρµοστεί περί το 3.000 π.X. στην Oυρ από τους Σουµέριους . Aπό εκεί µέσω Mικράς 
Aσίας ήρθε κάποτε στην Eλλάδα. 
Oι τρεις βασικοί τρόποι δηµιουργίας λίθινων γεφυρών: I. Mε οριζόντιες δοκούς ή πλάκες. II. 
Mε εκφορικό σύστηµα (∆ηµιουργία «ανακουφιστικού τριγώνου» για απαλλαγή του 
υπέρθυρου από το βάρος τοιχοποιΐας). III. Mε τοξωτή (ή θολωτή) κατασκευή (A.Π.). Η 
τοξωτή κατασκευή ήταν γνωστή στην κλασική και ελληνιστική εποχή και εφαρμοζόταν για 
να καλυφθούν πύλες, καμαροσκεπείς τάφοι, αλλά μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους δίσταζαν 
να την χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή γεφυριών. Η χρήση του τόξου σε φανερά µέρη 
ως µορφολογικού στοιχείου ανατρέπει την κλασσική παράδοση της οριζόντιας δοκού επί 
κατακόρυφων στηριγμάτων και σηματοδοτεί, σε συνδυασμό µε άλλους συντελεστές, νέα 
εποχή στην αρχιτεκτονική. 
 

 
 
  

http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=3&lang=gr&CategoryID=6&ArticleID=152


Πέτρινα τοξωτά γεφύρια συναντάμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Η αρχιτεκτονική των 
παλιών λιθόκτιστων γεφυριών της Ηπείρου δεν διαφέρει από την αντίστοιχη των 
μακεδονικών, των θεσσαλικών, των θρακικών ή των πελοποννησιακών. Ο λόγος που είναι 
πιο ξακουστά  οφείλεται στο πλήθος και στη μεγάλη συγκέντρωσή τους, λόγω της 
μορφολογίας της περιοχής: ορεινή με αρκετά χωριά και πολλά ποτάμια.   Κυρίαρχο στοιχείο 
της αρχιτεκτονικής τους ήταν το τόξο, η καμάρα. Υπάρχουν γεφύρια μονότοξα, δίτοξα ή 
πολύτοξα.  Σταδιακά έκανε την εμφάνισή του και το ανακουφιστικό τόξο, όπως δείχνουν τα 
σωζόµενα γεφύρια. Τα ανακουφιστικά τόξα όχι µόνο κατασκευάζονταν συχνά, αλλά, 
επιπλέον, πιθανολογείται ότι από τις αρχές του 18ου αιώνα, στα πολύτοξα γεφύρια 
εξελίχτηκαν σηµαντικά: Oι πρωτοπόροι πρωτοµάστορες άρχισαν να ανοίγουν περισσότερα 
ανακουφιστικά τόξα στη θέση του ενός. ( Πετρονώτης,2001, σ.173-74) 

 

   
Μερικά δείγματα διαφορετικών μορφών (πηγή: Σ. Μαντάς 1984) 

 
Τρεις είναι οι μεγάλες δυσκολίες στην κατασκευή γεφυριών: 1. H κατασκευή του τόξου 
τους. 2. H θεµελίωσή τους, ιδίως στα πεδινά. 3. H επιλογή της εποχής, που θα γίνει το έργο. 
H τελευταία είναι πολύ σηµαντική καθώς σχετίζεται µε τη στάθµη και την ορµή των νερών 
του ποταµιού που θα γεφυρωθεί. H ορµητική δε πληµµύρα του είναι ο μεγάλος 
αστάθμητος συντελεστής ως προς το πότε θα συµβεί. (Πετρονώτης, 2001,σ.150)  
Για την κατασκευή των τόξων στήνονται σκαλωσιές και ξυλότυποι με μεγάλη ακρίβεια και 
ανθεκτικοί (εικ. τύποι ξυλότυπων ) . Το κτίσιμο των τόξων ξεκινά ταυτόχρονα και από τις 
δύο πλευρές που έπρεπε να γεφυρώσουν και η τελική φάση ολοκληρώνεται στην κορυφή 
του τόξου, με την τοποθέτηση της τελευταίας κεντρικής πέτρας (θολίτη) η οποία 
λεγόταν κλειδί, που δηλώνει το «κλείδωμα» της κατασκευής.   
Κοινό  χαρακτηριστικό των τοξωτών γεφυριών είναι τα υλικά δόμησης και η εκπληκτική 
τους αρμονία με το φυσικό τους περιβάλλον, είναι σαν μια προέκταση της φύσης, τόσο 
τέλεια εναρμονισμένα μέσα σε αυτήν. Έχουν πλαστικότητα και ραδινές αναλογίες που τα 
κάνουν μοναδικά και πολλές φορές «αόρατα» μέσα στη φύση.  
 
Σημεία ενδιαφέροντος 
Στη διαδικασία κατασκευής του γεφυριού της Άρτας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη 
συνείδηση του λαού και στην παράδοση, κυριαρχούν κάποια στοιχεία. Καταρχήν, αποτελεί 



χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας του ανθρώπου να τιθασεύσει και να ελέγξει 
τα φυσικά στοιχεία. Ο άνθρωπος αναμετράται με τη φύση κι αναζητά τον έλεγχο και την 
κυριαρχία με κάθε κόστος. Βέβαια, η αλαζονεία που υποδηλώνει αυτή η διάθεση 
επικυριαρχίας συχνά τιμωρείται, όπως στο παράδειγμα του πύργου της Βαβέλ. Οι 
πρωτοπόρες, ρηξικέλευθες κατασκευές εκφράζουν την κοινωνία που τις παράγει κι 
εμπεριέχουν διακινδύνευση αλλά προοδευτική διάθεση. Για την  Ήπειρο, που  υπήρξε 
απομονωμένη εξαιτίας των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της, τα γεφύρια 
εκφράζουν την επιθυμία της σύνδεσης και της επικοινωνίας. Η επιθυμία αυτή προϋπέθετε 
την αναίρεση των περιορισμών, που επιβάλλει ο τόπος Στην σκληρή σύγκρουση με τα 
φυσικά στοιχεία, η επιμονή και η αποφασιστικότητα εκείνων που βλέπουν το έργο τους να 
γκρεμίζεται και συνεχώς το ξαναχτίζουν, βελτιώνοντας το, υπήρξε καθοριστική.  Στην 
ανάγνωση λοιπόν του σισύφειου μύθου μπορεί κανείς να εμμείνει,  πέρα από την τιμωρία, 
στην αποφασιστικότητα και στην επιμονή. Επίσης, σημαντική είναι η κυκλική διαδικασία ως 
προς την trial and error μέθοδο. Είναι σημαντικό να κατανοεί κανείς ότι σε προηγούμενες 
εποχές η κατασκευή στηρίχτηκε πολύ λιγότερο σε μοντέλα και προσομοιώσεις που 
αποκτώνται με την επιστημονική θεώρηση της κατασκευής και πολύ περισσότερο σε 
πειραματισμό αναλαμβάνοντας και την ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος. Τα σύγχρονα 
μεθοδολογικά εργαλεία μας επιτρέπουν μία εκ του ασφαλούς και εκ των προτέρων 
εκτίμηση των δεδομένων, η οποία στο παρελθόν ήταν αδύνατη και μόνο η κυκλική και 
επαναλαμβανόμενη αλλά συνεχώς βελτιούμενη προσέγγιση επέτρεπε την εξέλιξη και την 
πρόοδο στον κατασκευαστικό τομέα.  
 
 
  
 
 

 
Tύποι ξυλότυπων (τοξωτών γεφυρών), που αγκυρώνονται στην κορυφή των µεσοβάθρων, 
αποφεύγοντας έτσι την έδραση κατακόρυφων στηριγμάτων του ξυλότυπου κατ' ευθείαν στην κοίτη 
του ποταµού. O αριστερός ξυλότυπος είναι κατάλληλος για ανοίγματα από 6 έως 12 µ. (: ∆. Γονατάς, 

βλ. τίτλο στη σηµ. 58. Aρχείο Aντ. Γαλερίδη, Πολ.-Mηχ., Λάρισα).  Πετρονώτης Αργ. Σελ.150 Eικ. 29. 
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Σκαρίφηµα χρήσης ξυλοτύπου τόξου µόνο πάνω από την 

γωνία 20°,υπέρ τις γενέσεις (A.Π. 27.06.2000, πρβλ. 

O'Connor, (σηµ. 55) σσ. 174-175, εικ. (fig.) 143). 

YΠOMNHMA. Tο τόξο είναι ελαφρά οξυκόρυφο. - 1. 

γενέσεις τόξου. - 2. «εσωράχιο», ολόκληρη η εσωτερική 

καµπύλη επιφάνεια τόξου, ορατή δε στην κάµαρα 

γέφυρας. Λέγεται και «άντυγα» (αρχ. και βυζ. ντυξ). - 3. 

«εξωράχιο», ολόκληρη η εξωτερική επιφάνεια, η ράχη 

της καµάρας, σκεπασµένη από τα «τύµπανα», το 

«µπάζωµα» και το κατάστρωµα συνήθως στα γεφύρια. - 

4. οι «θολίτες» ή «καµαρολίθια», όλοι οι σφηνωτοί λίθοι 

του θόλου ή καµάρας. - 5. το «κλειδί», ο κορυφαίος 

θολίτης. 
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http://www.archaiologia.gr/blog/2014/03/31/%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%B9-%CE%BF-%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
http://www.archaiologia.gr/blog/2014/03/31/%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%B9-%CE%BF-
http://www.archaiologia.gr/blog/2014/03/31/%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%B9-%CE%BF-
http://www.archaiologia.gr/blog/2014/03/31/%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%B9-%CE%BF-
http://www.imartis.gr/el.html
http://www.imartis.gr/el/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/49-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82.html
http://www.imartis.gr/el/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/49-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82.html


%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%
CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC-
%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/49-%CF%84%CE%BF-
%CE%B8%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82.html)  

 monumenta.org  (Μαρία Μπαλοδήμου) 

 http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=3&lang=gr&CategoryID=6&ArticleID=152 

 www.petrinagefiria.uoi.gr  

 http://e-oikodomos.blogspot.gr/2011/08/9.html   
 
 
Βίντεο- animation  
https://www.youtube.com/watch?v=lgOSnedhJxs  Ο Θρύλος του Γεφυριού της Άρτας 3D 
Animation - 720p   
 
  
 
 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 

Α. Γενικοί στόχοι 

 
Η πολιτιστική και καλλιτεχνική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μέσο για την 

ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων για τους μαθητές, 

όπως η έκφραση και η επικοινωνία, η ευρηματικότητα, η δημιουργικότητα και η 

πρωτότυπη σκέψη.  

Αντικείμενο του σεναρίου είναι η αξιοποίηση στοιχείων της αρχιτεκτονικής του 

μνημείου με στόχο: 

α) τη διαμόρφωση πολιτιστικής ταυτότητας και συνείδησης μέσω μιας σειράς 

εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών παρεμβάσεων, και 

β) την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αρχιτεκτονικού πλούτου της 

περιοχής της Ηπείρου.  

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν σε σχέση με το μνημείο, 

συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών των μαθητών με την πολιτισμική κληρονομιά του 

τόπου τους. 

 

B. Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 
 

Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια αλλά και στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση κερδίζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο έδαφος με πολλές και 

ποικίλες προτάσεις και αξιώσεις στη στοχοθεσία, στη μεθοδολογία και στις άλλες 

διαδικασίες πρόσκτησης του γνωστικού αντικειμένου και της δημιουργικής επεξεργασίας 

και αξιοποίησής της. Η παράλληλη και επίκαιρη παρεμβολή της τοπικής στην εθνική 

ιστορία όχι μόνο υποβοηθά στην κατανόησή της, αλλά διαμορφώνει και προσφέρει 

ελκυστικό περιεχόμενο στα διαφέροντα των μαθητών των σχολείων στις επιμέρους 

περιοχές της πατρίδας μας. Οι επισκέψεις, εξάλλου, των μαθητών σε χώρους ιστορικού-

http://www.imartis.gr/el/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/49-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82.html
http://www.imartis.gr/el/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/49-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82.html
http://www.imartis.gr/el/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/49-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82.html
http://www.imartis.gr/el/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/49-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82.html
http://www.imartis.gr/el/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/49-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82.html
http://www.imartis.gr/el/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/49-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82.html
http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=3&lang=gr&CategoryID=6&ArticleID=152
http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=3&lang=gr&CategoryID=6&ArticleID=152
http://www.petrinagefiria.uoi.gr/
http://e-oikodomos.blogspot.gr/2011/08/9.html
https://www.youtube.com/watch?v=lgOSnedhJxs


πολιτιστικού χαρακτήρα είναι σύμφωνες με την αντίληψη που διαπνέει τα νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. 

 

Γ. Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 

Το σενάριο περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 

1. Συνοπτική πρόταση και παρουσίαση της ιδέας του σεναρίου.  

2. Στόχοι (γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, συναισθηματικοί).  

3. Διδακτικά μέσα.  

4. Πορεία διδασκαλίας (α. Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη. β. 

Επίσκεψη στο πεδίο. γ. Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη).  

5. Αξιολόγηση.  

6. Λύσεις των ασκήσεων των φύλλων εργασίας. 

 

1. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης - Ιδέα του σεναρίου 

 

Βασικό θέμα του σεναρίου είναι η γνωριμία με το ιστορικό Γεφύρι της Άρτας 

Τα στάδια υλοποίησης του σεναρίου είναι τα εξής: Κατά πρώτον, προκειμένου οι 

μαθητές να κατανοήσουν τους χώρους του μνημείου, εξωτερικούς και εσωτερικούς, γίνεται 

η σχετική προετοιμασία από τον διδάσκοντα, σε επίπεδο τάξης. Αποκτούν, δηλαδή, κάποιες 

πληροφορίες για το γεφύρι της Άρτας (θρύλος, αρχιτεκτονική, ιστορικά στοιχεία)  αλλά και 

για άλλα παραδοσιακά γεφύρια της Ηπείρου. Ακολουθούν οι διδακτικές ενέργειες, κατά 

την επίσκεψή τους στον χώρο, όπου οι μαθητές προσεγγίζουν βιωματικά και εξερευνούν το 

τοπικό περιβάλλον. Το σενάριο ολοκληρώνεται με τις εμπεδωτικές ασκήσεις και άλλες 

δημιουργίες, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους και κατά την επιστροφή τους στην 

τάξη. 
 

2. Στόχοι 
 

α. Σε επίπεδο γνώσεων (γνωστικοί στόχοι) 

 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα: 

 Να γνωρίσουν από κοντά το γεφύρι της Άρτας 

 Να τοποθετήσουν το μνημείο στο χώρο και το χρόνο 

 Να εξοικειωθούν με τον χώρο του γεφυριού και το κτήριο που υπάρχει δίπλα σε 

αυτό 

 Να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές του μνημείου μέσα στο χρόνο 

 Να κατανοήσουν τη χρήση του μνημείου 

 Να ξεχωρίσουν τα λαογραφικά στοιχεία με την πραγματικότητα της κατασκευής 

 Να συνδέσουν το μνημείο με την τοπική αλλά και γενική ιστορία 

 Να μάθουν για την κατασκευή και την αρχιτεκτονική των γεφυριών 



 Να εξερευνήσουν το μνημείο μέσα από την επιτόπια επίσκεψη 

 

β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων (ψυχοκινητικοί στόχοι) 

 
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα: 

 Να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους και την κριτική τους σκέψη 

 Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση του μνημείου και την άντληση πληροφοριών 

από αυτό 

 Να αναγνωρίσουν τη διαχρονική αξία του μνημείου 

 Να προσεγγίσουν δημιουργικά το μνημείο   

 Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική μάθηση  

 Να εξοικειωθούν με τη διαχείριση πληροφοριών : παρατήρηση, περιγραφή, 

αναζήτηση 

γ. Σε επίπεδο στάσεων (συναισθηματικοί στόχοι) 

 

Οι μαθητές επιδιώκεται:  

 Να αξιοποιήσουν την ομαδική συνεργασία 

 Να καλλιεργήσουν την ιστορική τους σκέψη και συνείδηση μέσα από τη γνώση τους 

για στοιχεία που αφορούν στο γεφύρι της Άρτας 

 Να εκτιμήσουν την προσφορά του μνημείου μέσα από την ιστορική του προσφορά 

στην πόλη της Άρτας 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
   
Θα χρησιμοποιηθούν:  
   

 Αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας βιντεοπροβολέας για 

την προβολή του παρακάτω βίντεο (αφόρμηση) 

https://www.youtube.com/watch?v=lgOSnedhJxs 
 Φύλλα εργασίας  με σύντομες οδηγίες  

 Φωτογραφική μηχανή 

 Φωτοτυπία με το κείμενο του δημοτικού τραγουδιού για το γεφύρι της Άρτας 

 Χαρτί του μέτρου, κόλλα 
 Υλικά ζωγραφικής 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lgOSnedhJxs


 4. Προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία 

 
α. Πριν την επίσκεψη - Διδασκαλία στην τάξη 

 Πραγματοποιείται προβολή βίντεο της Περιφέρειας Ηπείρου αναφορικά με το 
θρύλο της κατασκευής του γεφυριού της Άρτας. Οι μαθητές καλούνται να 
συμπληρώσουν το σχήμα που ακολουθεί, βάζοντας μέσα στα κουτιά τη σωστή 
πληροφορία. Ο εκπαιδευτικός καλείται να εξηγήσει τη διαφορά του θρύλου από 
την πραγματικότητα. Στη συνέχεια γίνεται η τοποθέτηση του μνημείου στο 
γεωγραφικό χώρο. 

 Οι μαθητές διαβάζουν το γνωστό δημοτικό τραγούδι για το γεφύρι της Άρτας. Στη 

συνέχεια πρέπει να γράψουν, με βάση τις βοηθητικές οδηγίες, την ιστορία δίνοντας 

ένα ευχάριστο τέλος, βάζοντας τη φαντασία τους σε δράση. 

 Εκμάθηση ιστορικών στοιχείων για το μνημείο. Πότε χτίστηκε, από ποιον, για ποιο 

λόγο, πληροφορίες για το κτήριο που βρίσκεται στη μία πλευρά του. 

 Εκμάθηση των μερών του γεφυριού, του τρόπου κατασκευής του, των υλικών και 
των εργαλείων που χρησιμοποιούνταν. 

 Αντιπαραβολή άλλων γεφυριών που βρίσκονται στην Ήπειρο, ώστε οι μαθητές να 
κατανοήσουν ομοιότητες και διαφορές τεχνοτροπίας. 

 

β. Επίσκεψη στο πεδίο 

 Οι μαθητές κατά την επίσκεψη στο μνημείο, καλούνται να εφαρμόσουν τη γνώση 
που κατέκτησαν μέσα στην τάξη. Ως μικροί εξερευνητές και ξεναγοί, χωρισμένοι σε 
ομάδες, αναλύουν, επισκέπτονται και εξηγούν διάφορα μέρη του γεφυριού. 
Συλλέγουν φωτογραφικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουν στην τάξη για να 
φτιάξουν το κολάζ. Παίζουν παιχνίδια ρόλων, αναπαριστώντας τα πρόσωπα που 
εμπλέκονταν στο θρυλικό τραγούδι για το γεφύρι της Άρτας. 

 

γ. Αξιοποίηση της επίσκεψης στην τάξη 

 

Στη φάση αυτή ανακεφαλαιώνονται, μέσα από καίριες ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, 

οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την επίσκεψη στο μοναστήρι, ώστε να κινητοποιείται 

δημιουργικά η διαδικασία της ανατροφοδότησης. Παράλληλα, προτείνονται 

δραστηριότητες οργάνωσης και παρουσίασης του υλικού που συνέλεξαν οι μαθητές, τόσο 

στο διαδίκτυο όσο και στο πεδίο της επίσκεψης. 

 

 

5. Αξιολόγηση 

Οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου τους, φτιάχνουν το κολάζ με τις φωτογραφίες που 
συγκέντρωσαν από την επίσκεψή τους, λύνουν ασκήσεις επαναλήψεις και ζωγραφίζουν τα 
διάφορα μέρη του γεφυριού, από την εικόνα που τους έχει δοθεί. 

 

 

 

 

 

 



6. Απαντήσεις στα Φύλλα Εργασίας 

 

1) Συμπλήρωση σχεδιαγράμματος 
 
 

 

  

 

 

   

 

    

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Το γεφύρι της Άρτας 

Κάθε πότε γκρεμιζόταν το 

γεφύρι; 

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 

Ποιος έπρεπε να 

θυσιαστεί, για να χτιστεί  

το γεφύρι;  

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑ  

Σε ποιο μέρος χτιζόταν το 

γεφύρι;  

ΑΡΤΑ 

ΑΡΤΑ 

Ποιος είπε στους 

μάστορες τι έπρεπε να 

κάνουν, για να χτιστεί 

τελικά το γεφύρι; 

ΠΟΥΛΙ 

Πως λεγόταν ο αρχηγός των 

μαστόρων;  

 

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ 



2) Σωστή σειρά λέξεων στο κείμενο 
 

 

Το γεφύρι μας! 

Το γεφύρι της Άρτας χτίστηκε όταν βασιλιάς της Ηπείρου ήταν 

ο Πύρρος  ο Α΄. Κατασκευάστηκε τον 3ο  αιώνα π.Χ. επειδή 

υπήρχε μεγάλη αύξηση στις εμπορικές δραστηριότητες. Ένωνε 

τις δύο όχθες του ποταμού Αράχθου Την σημερινή του μορφή 

την πήρε κατά τα έτη 1602-1606 μ.Χ. Την κατασκευή του 

χρηματοδότησε ο αρτινός παντοπώλης Ιωάννης Θιακογιάννης. 

Το 1881 μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους 

Τούρκους, το γεφύρι αποτέλεσε τα σύνορα του νέου κράτους. 

(εμπορικές, Άρτας, Πύρρος, Αράχθου, 1602-1606, σύνορα,3ο ,Θιακογιάννης) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3) Αντιστοίχιση λέξεων από τον πίνακα Α με εικόνες από τον πίνακα Β. 
 

1) Ακρόβαθρα 

 

5 

2) Βάθρα 

 

1 

3) Παράθυρα 

 

4 

4) Καμάρες ή τόξα 

 

 

 

 

 

                                                 2 



 

 

5) Πέτρινο καλντερίμι 

    

                                       3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Βάζουμε τη σωστή λέξη, κάτω από κάθε εργαλείο 
 

 

 

Σφυρί 
 

 

 

              Χειροπρίονο 
 

 

Καλέμι 

 

Λοστός 

 

Ζύγι ή νήμα 

 

Μυστρί 

 

 Κασμάς 

 

 

Σκεπάρνι 
 

 
 1) Κασμάς  (Εργαλείο για σκάψιμο) 

2) Σφυρί 
3) Ζύγι ή νήμα 

4) Σκεπάρνι (είδος σφυριού) 
5) Λοστός 

6) Χειροπρίονο 
7) Μυστρί 

8) Καλέμι (κοφτερό εργαλείο για το πελέκημα της πέτρας) 
 

 
 

 

 

 

 



5) Κρυπτόλεξο 
 

Π Υ Ρ Ρ Ο Σ Β Η Γ Λ Ο Τ Σ Π Θ 

Σ Ρ Κ Ν Μ Ξ Ο Τ Γ Τ Σ Ρ Ο Ε Ι 

Χ Κ Ω Π Μ Κ Π Φ Ι Π Η Σ Ψ Τ Α 

Ι Α Π Τ Α Λ Α Μ Δ Σ Π Κ Χ Ρ Κ 

Σ Α Ο Θ Ο Λ Ι Τ Η Σ Ψ Α Ζ Ι Ο 

Τ Β Μ Β Σ Μ Κ Π Γ Τ Φ Ε Σ Ν Γ 

Ο Β Μ Α Ε Ζ Α Ρ Α Χ Θ Ο Σ Ο Ι 

Λ Σ Θ Θ Φ Π Μ Σ Φ Λ Θ Ν Ο Δ Α 

Ι Ρ Ε Ρ Δ Ι Α Δ Τ Ι Θ Ξ Θ Π Ν 

Θ Τ Β Α Ο Γ Ρ Δ Υ Ο Ρ Η Ν Π Ν 

Ο Ρ Ε Α Ρ Ρ Ε Η Γ Ο Ρ Β Φ Γ Η 

Σ Ε Β Σ Ρ Ι Σ Κ Ρ Ι Μ Α Ο Ν Σ 

Κ Α Λ Ν Τ Ε Ρ Ι Μ Ι Σ Κ Σ Μ Θ 

 
1) Λέγεται ο ποταμός που διασχίζει το γεφύρι της Άρτας 

2) Σύμφωνα με τον θρύλο έπρεπε να θυσιαστεί η γυναίκα του, για να στεριώσει το γεφύρι 

3) Χρηματοδότησε την κατασκευή του γεφυριού επί τουρκοκρατίας 

4) Βασικό είδος πετρώματος που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του γεφυριού 

5) Λέγονται αλλιώς τα τόξα του γεφυριού 

6) Το οδόστρωμα του γεφυριού 

7) Πάνω σε αυτά στηρίζεται το γεφύρι  

8) Κεντρική πέτρα που τοποθετούνταν στην κορυφή της καμάρας 

9) Επί βασιλείας του πρωτοχτίστηκε το γεφύρι  

            10) Το είδος του γεφυριού της Άρτας 
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