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•Δύο φόβους είχε πάντα ο Ηπειρώτης. 
Από τη μια τους ληστές και από την 
άλλη το κακό συναπάντημα με 
αδιάβατα ποτάμια. Και αν για τους 
πρώτους δεν μπορούσε να κάνει 
τίποτε, για τα δεύτερα, ονειρευότανε 
γεφύρια πέτρινα που έπρεπε βέβαια 
να στήσει μόνος του. 

  



 

 

 

•Για τους Κουδαραίους μάστορες το χτίσιμο 
του γεφυριού αποτελούσε ξεχωριστή 
περίπτωση. Τα έργα τους δεν προέρχονταν 
από κανένα σχεδιαστήριο, αλλά χαράζονταν 
επί τόπου με μόνο μέτρο τον άνθρωπο και 
τις ανάγκες του.  



•Μονότοξα, δίτοξα, πολύτοξα, γεφύρια 
ηπειρώτικα, δημιουργήματα που 
βρίσκονται στην παράδοση του τόπου μας. 
Πέτρινα όλα τους και θολωτά, λαϊκές 
κατασκευές από τους περίφημους 
μαστόρους, τους άρχοντες της πέτρας που 
βρήκαν το σωστό μέτρο, με αποτέλεσμα να 
μετουσιωθούν σε έργα τέχνης. 



“Αυτά τα γεφύρια απλωμένα στην Ελλάδα και 
ειδικά στην Ήπειρο με το τόσο άγριο και άγονο 
τόπο, εμπλούτισαν και προέκτειναν το 
ηπειρώτικο τοπίο. Επειδή ακριβώς δεν 
υπήρξαν ξένα πρότυπα και πειρασμός για 
μίμηση, αλλά και ούτε τα τεχνικά εκείνα μέσα, 
κρατήθηκε η σχέση χώρου και δημιουργημάτων 
του ανθρώπου, τοπίου και γεφυριού. Τα 
πετρογέφυρα τα χαρακτηρίζουν η ποικιλία 
μορφών και η ένδειξη φαντασίας του λαϊκού 
τεχνίτη”.  Γιάννης Σεφεριάδης 



Γέφυρα Καλογήρου  
Φιλιππιάδα Πρέβεζας 



• Όπως σημειώνει ο λαογράφος Βασίλης Μάργαρης: 

•Η χέρσα και άγονη γη της Ηπείρου, οι  συνεχείς 
πληθυσμιακές μετακινήσεις, οι επιδρομές, κ.α στάθηκε  
η βασική αιτία να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι των 
χωριών κατά τον 16ο αιώνα την κτηνοτροφία και τη 
γεωργική καλλιέργεια και να στραφούν σε άλλες, 
περισσότερο προσοδοφόρες απασχολήσεις, σε τεχνικές 
δραστηριότητες όπως η επεξεργασία της πέτρας, η 
ξυλογλυπτική και η αγιογραφία που μπορούσαν να 
εξασκήσουν μακριά από τα σπίτια τους και τα χωριά 
τους. 



στο Γκιρνανέ, στο 120χλμ της σιδηροδρομικής γραμμή  Κουμ-Τεχεράνης. 
 Όπου δούλεψαν μαστόροι από την Στράτσιανη και Πυρσόγιαννη, το Βυθό 
του Βοίου, την Κάρπαθο και την Κύμη Ευβοίας. (1936) 

Έτσι έφτασαν 
μακριά πολύ 
μακριά όπως……. 



 
 
 
ή  
στο  Ντιτρόιτ (ΗΠΑ) – 1927 
  
 

όπου οργανώνονταν, έτσι, σε 
συνεκτικές ομάδες με 
συγγενικό τις περισσότερες 
φορές βάθρο, (μπουλούκια, 
συνάφια, τσούρμο) και με μια, 
συγχρόνως εξειδικευμένη 
βάση (χτίστες, ξυλουργοί, 
σιδεράδες, νταμαρτζήδες, κλπ) 
 
 



• Τα μπουλούκια των μαστόρων - οι συντεχνίες - 
στηρίζονταν λειτουργικά στο εθιμικό δίκαιο, σε 
άγραφους, αυστηρούς κανόνες και σε μια 
απαράβατη ιεραρχία:  

•Μαθητούδια  

• Τσιράκια  

• Καλφάδες  

• Αρχικαλφάδες  

•Μάστορας και  

 



• Στην κορυφή επικεφαλής του μπουλουκιού 
βρισκόταν ο πρωτομάστορας (αρχιμάστορας) 
ο οποίος έπρεπε να συγκεντρώνει 
συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες. Να 
είναι ευρηματικός, οργανωτικός, σχεδιαστής με 
καλλιτεχνικό ένστικτο και δημιουργική 
εικαστική εκφραστικότητα, να έχει τολμηρή 
φαντασία, να είναι καπάτσος στην εκτέλεση 
δύσκολων εργασιών, αλλά και στο παζάρεμα 
της δουλειάς.  

 



Οι τεχνίτες, οι "Φίλοι του Θεού" όπως τους 
αποκαλούσαν οι Τούρκοι, απολάμβαναν της 
υπόληψης και του σεβασμού. Οι άνθρωποι αυτοί 
ήταν σκληραγωγημένοι με τροχισμένο το μυαλό 
τους από την έλλειψη αγαθών που με φειδώ τους 
παρείχε η άγονη πατρίδα τους.  Τους διάκρινε το 
οξύ πνεύμα, αλλά και η παρατηρητικότητα και 
η φιλεργία και υπομονή για να αντιμετωπίσουν 
τις ποικίλες αντιξοότητες της ζωής. Ήταν 
οικονόμοι, τίμιοι στις συναλλαγές τους, φιλήσυχοι 
και νομοταγείς. Ασκούσαν σαν τεχνίτες την 
"τέχνη των τεχνών" την αρχιτεκτονική, που 
πλαισιώνεται στο φυσικό περιβάλλον, από 
όπου εμπνέεται ο λαϊκός τεχνίτης.  



Ο ντόπιος λαϊκός τεχνίτης, ο κούδαρης, ο 
Ηπειρώτης τεχνίτης ταξιδευτής, 
ακολούθησε, θαρρείς από ένστικτο, μια 
μέθοδο σοφή. Αντί να αγνοήσει τη φύση, 
να την κοντράρει, προτίμησε να 
συνδιαλέγεται μαζί της. 



 «... Εμείς, δω απάνου, 
βλέπεις  από  την πέτρα 
γεννηθήκαμε... με την πέτρα 
πορευτήκαμε... και την 
πέτρα  αξιώσαμε...Ό,τι 
φτιάχτηκε τότε γυιέ  μου, δεν 
ματα φτιάχνεται τώρα. Οι παλιοί 
έκαναν το σταυρό τους  κι 
έχτιζαν.  Πίστευαν πως  σε κάθε 
πέτρα μέσα  βρίσκεται κι ένας 
άγιος . Και, με καρδιά ζεστή, την 
ακουμπούσαν στο γιαπί,.  Σαν 
να προσεύχονταν... Με φόβο 
Κυρίου...». (Γ. Λυμπερόπουλος, 
Ορεινοί και μεθόριοι, Αθήνα 
1972). 

Ο ξακουστός στρατσιανίτης Πελεκάνος  
Νικόλαος Βαζούκης – 1925 



Και έφτιαξε γεφύρια καταπληκτικά, 
αιωρούμενα πάνω από ορμητικά ποτάμια: 
μονότοξα όπως της Κόνιτσας, δίτοξα όπως 
του Κάντσικου και τρίτοξα όπως του 
Ζαγοριού,φτιαγμένα λιθαράκι-λιθαράκι που 
σμίγουν αρμονικά με τη φύση. 



    Υλικά κατασκευής  
Δομικό υλικό είναι η Πέτρα που πρέπει να είναι: 
Ομοιογενής 
Συμπαγής 
Ανθεκτική χωρίς ρωγμές και αποσάθρωση από το νερό. 
 
Και συνδετικό υλικό το κονίαμα ή Κουρασάνι                 
που αποτελείται από Σβησμένο Ασβέστη, vερό, xώμα 
Κεραμίδι,ελαφρόπετρα, ξερά χόρτα, ασπράδια αυγών και 
τρίχες ζώων,  
τα οποία λειτουργούν ως ενισχυτικές ίνες 
 



              ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ 



ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
• Στήνεται ο ξυλότυπος. 

•  Η θεμελίωση. Χρησιμοποιούνται πέτρες μικρού 
μεγέθους, εκτός από τα σημεία της έδρασης στους 
βράχους, οι οποίες είναι μεγαλύτερες. 

•  Το χτίσιμο ξεκινά ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές, 
της βάσης του γεφυριού 

• Προχωρά σταδιακά προς την κορυφή, διαμορφώνοντας το 
τόξο.  

• Στην κορυφή του τόξου τοποθετείται η πέτρα "κλειδί".  

• Χτίζεται το γέμισμα του γεφυριού, επάνω στο τόξο, το 
οποίο γίνεται από ξηροδομή (χωρίς κονίαμα). 



Μονότοξα 
 
 



Γεφύρι της Κόνιτσας 

Πρωτομάστορας: Ζιώγας 
Φρόντζος με μαστόρους 
της Πυρσόγιαννης και 
των γύρω χωριών.  
Άνοιγμα: 35,60 μ., ύψος: 
19,25 μ. Στη μέση της 
καμάρας, από κάτω, 
κρεμόταν καμπανάκι το 
οποίο προειδοποιούσε 
τους διαβάτες σε 
περιπτώσεις ισχυρών 
ανέμων. Το 1975 
επανατοποθετήθηκε νέο 
καμπανάκι  
 
 
 
 

Κτίστηκε το 1870 



Γεφύρι του κυρ-Νούτσου ή Κόκκορου   

Κουκούλι Ζαγορίου 



Γεφύρι του κυρ-Νούτσου ή Κόκκορου   

Κτίστηκε το 1750 
 
Χορηγός ο  Νούτσος 
Καραμισίνης από Βραδέτο. 
Συντήρηση από: 
α) Αλέξης Νούτσος (τέλη 
18ου � αρχές 19ου αιώνα)  
β) Γρηγόρης Κόκκορος 
(1910-1911), 
 γ) Ένωση Ζαγορισίων 
(1960)   
 



Στο ίδιο σημείο υπήρχε παλιότερα ένα άλλο γεφύρι, το οποίο 
χρησιμοποιούσαν και για να τιμωρούν τους ζωοκλέφτες: Για να 
διαπιστώσουν αν ένας ύποπτος ήταν ζωοκλέφτης, τον 
ανάγκαζαν να περάσει το γεφύρι, κουβαλώντας μια γίδα στην 
πλάτη. Αν περνούσε ή αν ομολογούσε την πράξη του, 
αθωωνόταν. Διαφορετικά, η τιμωρία του ήταν ο πνιγμός στο 
ποτάμι.  
Τα δεύτερο όνομα του γεφυριού προέρχεται από το επώνυμο 
του κατόχου του παρακείμενου μύλου. Ο μύλος αυτός 
εξυπηρετούσε τια ανάγκες των κατοίκων των γύρω χωριών. 

Ιστορικά-Λαογραφικά στοιχεία 



 
 
 
 
 
 
 
 

Γέφυρα της Πλάκας  1866 
 

Το να μπορέσει  
πρωτομάστορας 
Κώστας Μπέγκας 
από τα 
Πράμαντα να 
γεφυρώσει ένα 
ποτάμι ήταν 
κατόρθωμα τα 
χρόνια εκείνα. 
Το να τολμήσει 
να  γεφυρώσει 
ένα ποτάμι σαν 
τον Άραχθο με 
ένα μόνο τόξο 
ήταν θαύμα. 



• Το 1863 ο Δημ. Αρβανιτογιάννης από τα Πράμαντα 
προσέφερε 30.000 γρόσια για την κατασκευή του γεφυριού. 
Όμως στα εγκαίνια αυτού του έργου το γεφύρι σωριάστηκε, 
μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων.  

• Το 1866 χτίστηκε το γεφύρι που υπάρχει και σήμερα, με 
έξοδα των Ιωάννη Λούλη από Αετορράχη, Αναγνώστη Λύτρα 
και Ιωάννη Ρήγκα από Πράμαντα του Αναγνώστη Μάρου από 
τους Μελισσουργούς, των κοινοτήτων Πραμάντων και 
Μελισσουργών, ενώ η κοινότητα Αγνάντων προσέφερε την 
ξυλεία για τις σκαλωσιές του οικοδομήματος. Επίσης, 
γειτονικές κοινότητες προσέφεραν χρηματικά ποσά και 
προσωπική εργασία. 

•   
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• Για το χτίσιμο του γεφυριού υπάρχει η παράδοση 
ότι στέριωσαν άνθρωπο στα θεμέλιά του. ’Αλλοι 
ισχυρίζονταν ότι έβαλαν έναν Τούρκο κι άλλοι μια 
επιληπτική κοπέλα από το χωριό Μονολίθι.  

• Το 1881 ο ’Αραχθος έγινε το σύνορο Ελάδας � 
Τουρκίας και δίπλα από το γεφύρι της Πλάκας, από 
την νότια πλευρά, κατασκευάστηκε υποτελωνείο, 
ενώ και οι Τούρκοι κατασκεύασαν φυλάκιο κοντά 
στο γεφύρι.  
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Βρίσκεται κοντά στο χωριό 
Μηλιωτάδες.Είναι ένα πολύ 
χαμηλό μονότοξο γεφύρι με 
δύο ψευτοκαμάρες στα δεξιά 
και τα αριστερά του. Πήρε το 
όνομά του από τον Καμπέρ 
Αγά, ο οποίος 
χρηματοδότησε την 
κατασκευή του. Το πέτρινο 
αυτό γεφύρι είναι πολύ 
γνωστό για την ιδιαίτερη, 
μοναδική αρχιτεκτονική του. 

Το γεφύρι Καμπέρ Αγά  



ΈΝΑ ΣΤΟΛΊΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ 

Γεφύρι Ξηροποτάμου 
 

Βρίσκεται κοντά 
στο χωριό Σινίκο  



 

δίτοξα 



Κουκούλι Ζαγορίου 
 
Κτίστηκε το 1748 με 
χρηματοδότηση του 
άρχοντα Μίσιου από το 
Μονοδένδρι για να 
συνδέσει το Κουκούλι 
με την Βίτσα. 

«Η κατασκευή ,καθώς και 
το χτίσιμο του γεφυριού 
φανερώνει ότι ο 
πρωτομάστορας εκτός από 
την αισθητική κατείχε 
τέλεια και την τεχνική 
του χτισίματος των 
δύσκολων τμημάτων ενός 
οικοδομήματος.»  
(Νίτσα Σινίκη 
Παπακώστα) 

Γέφυρα Μίσιου 





Δίτοξο γεφύρι της Δροσοπηγής ή Ζέρμας ή  Κάντσικου 



Γεφύρι της Τύριας 



 

τρίτοξα 



Καλογερικό γεφύρι ή Πλακίδα  
Κουκούλι 
Ζαγορίου 
(1814) 
 

Το γεφύρι 
αυτό έγινε 
ένα 
κλασσικό 
μνημείο της 
λαϊκής μας 
παράδοσης   



• Χτίστηκε το 1814 και ανήκει στα σπάνια τρίτοξα γεφύρια, 
γεγονός στο οποίο οφείλεται και η ιδιαίτερη φήμη του.  

• Σπουδαιότερα στοιχεία του είναι τα οδοντωτά του περβάζια και η 
αρμονική διάταξη των τριών τόξων του που, όπως λένε, το 
κάνουν να μοιάζει με κινούμενη κάμπια.  

• Αρχικά το γεφύρι ήταν ξύλινο, με χορηγία, όμως, του ηγούμενου 
του μοναστηριού των Κήπων Σεραφείμ μετατράπηκε σε πέτρινο 
και πήρε την ονομασία «Καλογερικό».  
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• Αρχικά το γεφύρι ήταν ξύλινο, με χορηγία, όμως, του 
ηγούμενου του μοναστηριού των Κήπων Σεραφείμ 
μετατράπηκε σε πέτρινο και πήρε την ονομασία 
«Καλογερικό».  

• Μετά το1865 ονομάστηκε και «Γεφύρι του Πλακίδα» 
εξαιτίας της επισκευής του από τον Αλέξη Πλακίδα, 
γεγονός που αναφέρεται και σε σχετική επιγραφή. Το 
γεφύρι εξυπηρετούσε τους κατοίκους των δύο χωριών στις 
μετακινήσεις και τις αγροτικές εργασίες τους. 

 



Γέφυρα Μπαλντούμας  ή Κυράς 
Βρίσκεται στην Μπαλντούμα, και 
γεφύρωνε τον Άραχθο ποταμό μέχρι 
τη στιγμή που άλλαξε κοίτη και το 
τρίτοξο γεφύρι βρέθηκε έξω από το 
ποτάμι.  
Την γέφυρα την έχτισε η μάνα του 
Καλιό -Πασά των Ιωαννίνων το 1762. 
Από την ιδιότητα της δωρήτριας 
ενδεχομένως προήλθε η δεύτερη 
ονομασία "της Κυράς". Από το γεφύρι 
έχουν απομείνει μόνο τα 
προστατευτικά βάθρα, τα οποία 
περιλαμβάνουν από τη μια μεριά δύο 
ανακουφιστικά τόξα και από την άλλη 
τρία, τα οποία βρίσκονται σε κακή  
κατάσταση.  



Της Άρτας το γεφύρι  τετράτοξο 



•Πιθανότατα κτίστηκε αρχικά επί εποχής 
του Πύρρου (3ος π.χ 
αιώνας).Επισκευάστηκε στις αρχές του 
17ου αιώνα. Το 1881 αποτέλεσε σύνορο 
μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας. Το 
παρακείμενο κτίριο που κτίστηκε το 1864 
ως στρατώνας αργότερα, το 1881 
χρησιμοποιήθηκε ως τουρκικό τελωνείο. 

 



ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ 
Χτίστηκε το 1746 από 
έναν μοναχό με το όνομα 
Αγάπιος 
Πρόκειται για τετράτοξο 
γεφύρι, από τα λίγα που 
υπάρχουν στην Ήπειρο, 
καθώς τα περισσότερα 
είναι μονότοξα. 
Παλαιότερα 
εξυπηρετούσε τους 
κατοίκους του Συρράκου, 
των Καλαρρυτών και 
άλλων χωριών στις 
μετακινήσεις τους και την 
επικοινωνία τους με την 
πόλη των Ιωαννίνων. 
 



• Εύλογο είναι το ερώτημα του ονόματος του γεφυριού 
αυτού. Σύμφωνα πάντα με τις λαϊκές παραδόσεις και 
όχι στηριζόμενοι σε κάποιο ιστορικό στοιχείο, ο 
χορηγός προφανώς του γεφυριού, ο ηγούμενος της 
μονής Βίλιζας (Παναγία) Αγάπιος, , είχε το επώνυμο 
Παπαστάθης. Αναφέρεται επίσης ότι τα χρήματα που 
δόθηκαν προέρχονταν από κάποιους ληστές, που 
θέλησαν να κλέψουν το μοναστήρι, αλλά με 
θαυματουργό τρόπο τράπηκαν σε φυγή και 
εγκατέλειψαν τα χρήματα και έτσι δαπανήθηκαν για 
την ανέγερση του μνημείου αυτού. 
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                Έθιμα των μαστόρων 
 

• Όταν οι χτίστες τελείωναν το σκάψιμο των θεμελίων και 
τοποθετούσαν το πρώτο αγκωνάρι σφάζανε ένα 
κουρμπάνι (ζώο) για να γίνει το αντέτι (για το καλό). Από 
το σφαγμένο ζώο δεν έτρωγαν ποτέ οι νοικοκύρηδες του 
σπιτιού (το είχαν για κακό) - μόνο το συνάφι. 

 

Συχνά έριχναν και νομίσματα, χάλκινα ή ασημένια, πάνω 
στα θεμέλια για να βροντίσουν τα καλορίζικα. Τα 
νομίσματα τα έπαιρνε ο πρωτομάστορας (αφού άφηνε 
μερικά στα θεμέλια). 

 

   



  

• Τα μπαξίσια ή το ρίξιμο των μαντηλιών ή τα 
μανδηλώματα, ήταν έθιμο με το οποίο μάζευαν δώρα από 
όλο το χωριό, όταν, αφού τελείωναν τη στέγη, ύψωναν 
δύο πρόχειρους σταυρούς στολισμένους με λουλούδια 
και τέντωναν σχοινί ανάμεσά τους. Στο σχοινί κρεμούσαν 
τα δώρα, συνήθως μαντήλια ή ρούχα. 

  

• Με το τελείωμα του σπιτιού το έθιμο επέβαλε το ζιαφέτι - 
πλούσιο γεύμα με σφαχτό 

 

                   
 
 
                Έθιμα των μαστόρων 
 



Παλιογέφυρο 
Βίκος 



ΓΛΩΣΣΑ-ΚΟΥΔΑΡΙΤΙΚΑ 

• Η μυστική, συνθηματική γλώσσα επικοινωνίας του 
σιναφιού 

• Την μετέδιδαν από γενιά σε γενιά όπως και τα μυστικά 
της δουλειάς  

• Αποτελούνταν από λέξεις-δάνεια από το τοπικό ιδίωμα 
και από  τα Βλάχικα, τα Αρβανίτικα, τα 
Ρόμκα=γύφτικα), τα Αλειφιάτικα, τα Σώπικα, τα 
Μουτζούρικα και κυρίως από λέξεις που τις επινόησαν 
οι ίδιοι οι μάστορες 

 

 



ΛΙΓΑ ΚΟΥΔΑΡΙΤΙΚΑ 

• Βούζιος, μη ξυφλιάς, τουλίζ’ ου μπαρός 

•  (=Σιωπή, μη μιλάς, ακούει το αφεντικό). 

• Τι κρεμμύδω φορείς; (=Τι ώρα είναι;) 

• Άραξι μια φουντιάρα (=Δώσε μου ένα τσιγάρο). 

• Μας γράπωσε η χουζούρω (= Μας έπιασε η βροχή). 

• Ο μπαρός είναι λαγουλεμένος με όρματι μπαρέσω,(=το 
αφεντικό είναι παντρεμένο με ωραία γυναίκα)  



•Η τέχνη των Ηπειρωτών μαστόρων της 
πέτρας, εκφραζόμενη μέσα από αυτά τα 
θαυμάσια δείγματα της πλούσιας λαϊκής 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου μας,  
ενέπνευσε όχι μόνο φωτογράφους αλλά και 
ζωγράφους, συγγραφείς, κινηματογραφιστές 
και μελοποιούς. 



Γεφύρι της Γκούμανης 
Θεσπρωτία  

Από το αρχείο του  

Fred Boissonnas 1913 



Της Άρτας το γεφύρι 

Φωτογραφικό αρχείο του 
 Fred  Boissonnas  1913 

  



Φωτογραφία: Κώστας Μπαλάφας 



Το γεφύρι της Βωβούσας    Νίτσα Σινίκη Παπακώστα            



Ζαλογγογέφυρο 
Ένα τολμηρό ως προς 
την κατασκευή 
μονότοξο  γεφύρι, το 
οποίο ευτυχώς μετά 
την συντήρηση που 
έγινε, θα μείνει εκεί, 
αν και δυσπρόσιτο, θα 
μας θυμίζει την τέχνη 
των παραδοσιακών 
Ηπειρωτών μαστόρων 
της πέτρας. 
 
Νίτσα Σινίκη Παπακώστα 



Τα δυό γεφύρια          Νίτσα Σινίκη Παπακώστα 
    



Άρης Φακίνος: Το όνειρο του πρωτομάστορα  Νικήτα 
 

• Στα 1779, σε μια ορεινή περιοχή της 
Μακεδονίας, ο μεγάλος Ηπειρώτης 
πρωτομάστορας Νικήτας Τσιάκας 
συγκεντρώνει γύρω του τους καλύτερους 
χτίστες της Ελλάδας και καταπιάνεται να 
γεφυρώσει τη μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη 
χαράδρα που υπάρχει στα Βαλκάνια. Αν το 
παράτολμο εγχείρημα πετύχει, ο νέος δρόμος 
που θ' ανοίξει θα φέρει την 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα «πιο κοντά» στην 
Ευρώπη, στη Δύση και στα «φώτα» της, στις 
ιδέες που κρυφοετοιμάζουν τη Γαλλική 
Επανάσταση, μια «νέα εποχή».  





Γκανάς-Ξυδάκης - Πέτρινο Γεφύρι 



 



Η ομάδα μας 
• Βαλτάς Γεώργιος 

• Βαλτάς Σωτήρης 

• Δοβώνης Θωμάς 

• Επταήμερος Μανώλης 

• Ζαχάρης Βασίλης 

• Κατσιούρας Γεώργιος 

• Κυπριανός Δημήτρης 

• Κυρίτση Αικατερίνη 

• Λεοντάρης Αλέξανδρος 

• Νυφαντή Πολυξένη 

Eπιμέλεια:  

• Νάκκα Αικατερίνη  Εκπ/κός στο 3ο ΕΠΑΛ 
Ιωαννίνων Τεχν. Γεωπόνος ΠΕ18-13 

• Κρανιώτη Αντωνία-Σοφία  Γεωπόνος ΠΕ14 
Δ/ντρια 3ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων 

 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης  
3ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων 

Σχ έτος: 2012-2013 

 
                  

 


