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Γκόηεηα 1ε  

Ακάιοζε ηεξ ηεπκμιμγηθήξ εκόηεηαξ πμο ακήθεη ε θαηαζθεοή. 

 

Η γέθονα ακήθεη ζηεκ ηεπκμιμγηθή εκόηεηα ηςκ μεηαθμνώκ θαη 

επηθμηκςκηώκ.  

Από ηα ανπαία πνόκηα αοηή ε ηεπκμιμγηθή εκόηεηα απμηειμύζε έκακ βαζηθό 

πανάγμκηα γηα ηεκ πμιηηηζηηθή, θμηκςκηθή ,μηθμκμμηθή θαη πκεομαηηθή ακάπηολε ηςκ 

ακζνώπςκ. Βέβαηα αοηό με ημ πέναζμα ηςκ πνόκςκ ακαπηοζζόηακ ακάιμγα με ηηξ 

ακάγθεξ ηςκ ακζνώπςκ πμο αολάκμκηακ όιμ θαη πενηζζόηενμ με ηεκ αύλεζε ημο 

πιεζοζμμύ θαη ηεκ ακάγθε ημο ακζνώπμο κα ελενεοκήζεη ημκ θόζμμ Σα μεηαθμνηθά 

μέζα, ηεπκμιμγηθά ήηακ μηα μεγάιε εθεύνεζε όπμο δηεοθόιοκε ημκ άκζνςπμ κα 

μεηαθένεηαη από πενημπή ζε πενημπή με ιηγόηενμ θόπμ θαη ζε πμιύ μηθνόηενμ 

πνόκμ ακ θαη ηα μέζα μεηαθμνάξ είκαη ανθεηά (αενμπιάκα, πιμία, ηνέκα θηι ) ημ πημ 

εύπνεζημ είκαη ημ αοημθίκεημ πμο είκαη έκα μεηαθμνηθό μέζμ πμο ελειίζζεηαη 

ζοκεπώξ .  

Η επηθμηκςκία είκαη ε δηαδηθαζία με ηεκ μπμία έκαξ πμμπόξ Α (άκζνςπμξ ή 

μμάδα) μεηαβηβάδεη πιενμθμνίεξ, ζθέρεηξ, ηδέεξ ή ζοκαηζζήμαηα ζε έκα δέθηε Β 

(άκζνςπμξ, μμάδα) με ζηόπμ κα εκενγήζεη πάκς ημο με ηνόπμ ώζηε κα πνμθαιέζεη 

ζε αοηόκ ηεκ εμθάκηζε ηδεώκ, πνάλεςκ ή ζοκαηζζεμάηςκ θαη ζε ηειηθή ακάιοζε κα 

επενεάζεη ηεκ θαηάζηαζή ημο θαη ηε ζομπενηθμνά ημο .Η επηθμηκςκία είκαη μηα 

δηαδηθαζία ζοκαιιαγήξ μεκομάηςκ. Η επηθμηκςκία δεκ είκαη απαναίηεηα επηθμηκςκία 

μεηαλύ ακζνςπίκςκ όκηςκ, αιιά θάζε μνγακηζμμύ ή μεπακήξ πμο είκαη ζε ζέζε κα 

ιάβεη θαη κα ζηείιεη μεκύμαηα ή ζήμαηα. Η ηειεπηθμηκςκία είκαη ε επέθηαζε ηεξ 

ακζνώπηκεξ επηθμηκςκίαξ από απόζηαζε. ηεκ πνάλε ζομπενηιαμβάκεη θαη ηηξ 

έκκμηεξ ηεξ θςδηθμπμίεζεξ, ηεξ μεηάδμζεξ θαη ηςκ απςιεηώκ θαη ζθαιμάηςκ πμο 
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οπεηζένπμκηαη, έηζη ώζηε μ όνμξ «ηειεπηθμηκςκίεξ» θαιύπηεη όιεξ ηηξ μμνθέξ  

επηθμηκςκίαξ ελ απμζηάζεςξ μαδί με ηηξ απαναίηεηεξ μεηαηνμπέξ. Αοηά είκαη όια 

γηα ηηξ επηθμηκςκίεξ. Η επηθμηκςκία ζηεκ ζύγπνμκε θμηκςκία ζεςνείηαη θονίανπμ 

πνμζόκ. Γίκαη δεληόηεηα πμο ακαπηύζζεηαη θαη επενεάδεη ηθακόηεηεξ θαη γκώζεηξ 

πνμξ επίηεολε ζθμπώκ θαη ζηόπςκ . 
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Γκόηεηα 2ε 

Ιζημνηθή ελέιηλε ημο ζέμαημξ 

 

Η θαηαζθεοή γεθονώκ πνέπεη κα είκαη έκα από ηα πνώηα ένγα «οπμδμμήξ» 

ημοξ ακζνώπμο, ηα μπμία οιμπμίεζε εθ ηςκ εκόκηςκ αλημπμηώκηαξ θμνμμύξ 

δέκηνςκ πμο είπακ πέζεη ζημ έδαθμξ.  

Οη γέθονεξ από ημοξ πνώημοξ ηζημνηθμύξ πνόκμοξ θαη μέπνη ημκ 19μ αηώκα 

ήηακ πέηνηκεξ, με ηεκ ημπμζέηεζε μεγάιςκ, επίπεδςκ ιίζςκ, πάκς από ηηξ θοζηθέξ 

νμέξ ή λύιηκεξ, με μεγάιμοξ θμνμμύξ δέκηνςκ, πμο γεθύνςκακ μηθνά νεύμαηα, από 

ηηξ μπμίεξ έπμοκ δηαζςζεί μέπνη ζήμενα πέηνηκεξ μοθεκασθέξ γέθονεξ. πεηηθά 

ζύκημμα ζα έγηκε ακηηιεπηό όηη ε ημπμζέηεζε δύμ ή θαη πενηζζμηένςκ θμνμώκ 

δεμέκςκ μεηαλύ ημοξ με ζπμηκηά έδηκε μηα πμιύ πημ απμηειεζμαηηθή θαηαζθεοή. Οη 

λύιηκεξ γέθονεξ πμο έπμοκ δηαζςζεί είκαη ζαθώξ μηθνόηενεξ ειηθίαξ, ιόγς ημο 

οιηθμύ θαηαζθεοήξ, ημ μπμίμ απαηηεί ζοκεπή ζοκηήνεζε. Ο άκζνςπμξ ηεξ 

κεμιηζηθήξ επμπήξ πηζηεύεηαη όηη ημ 4.000 π. Χ. ήηακ ήδε ώνημμξ κα μημεζεί ηα 

θοζηθά ηόλα. Έηζη, επελενγάδεηαη μεγάιμοξ ιίζμοξ θαη ημοξ ημπμζεηεί ζε μμνθέξ 

ηόλςκ. Οη Ρςμαίμη θαηαζθεύαδακ ήδε γέθονεξ από ηα πνμπνηζηηακηθά πνόκηα με 

ακμηθηά ηόλα, από πέηνα ή από ημ εηδηθό μπεηόκ πμο είπακ ακαπηύλεη. Έκα δείγμα 

νςμασθήξ γεθονμπμηίαξ πμο δηαζώδεηαη αθόμα ζε άνηζηε θαηάζηαζε, είκαη ε γέθονα 

Pont du Gard ζηε Γαιιία.  

Οη άκζνςπμη πμο δμύζακ ζημοξ ιημκαίμοξ μηθηζμμύξ ακηηιήθζεθακ πνώημη ηε 

δοκαηόηεηα πμο πνμζέθενακ ηα θοζηθά ζπμηκηά. Η πιέλε αοηώκ ηςκ θοζηθώκ 

ζπμηκηώκ μδήγεζε ζηεκ θαηαζθεοή ηςκ πνώηςκ θνεμαζηώκ γεθονώκ. Ιζημνηθό 

εκδηαθένμκ έπμοκ επίζεξ θνεμαζηέξ γέθονεξ ζηεκ Κίκα πενί ημ 300 π. Χ. ζηεκ 

επανπία Γημοκάκ. Σμ λύιηκμ δάπεδμ ηεξ γέθοναξ ζηεκ πόιε King-tung-fu θνεμόηακ 

http://sfrang.com/historia/graphics/site/myk_gef1.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/60/62-63.jpg
http://sfrang.com/historia/selida204.htm#1
http://sfrang.com/historia/graphics/site/imagepages/ydrag8.htm
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από αιοζίδεξ με θνίθμοξ από ζθονήιαημ ζίδενμ. Ο Marco Polo (Πόιμ, 1254-1324) 

πενηέγναρε δώδεθα ηέημηεξ γέθονεξ πμο γκώνηζε θαηά ηα ηαλίδηα ημο ζηεκ Κίκα. 

Γκδηαθένμοζεξ πενηγναθέξ γη' αοηέξ ηηξ γέθονεξ οπάνπμοκ επίζεξ ζε πεηνόγναθα 

Πενζώκ θαη Ανάβςκ πενηεγεηώκ, ζύγπνμκςκ ημο Πόιμ.  

ηε κόηηα Αμενηθή είπακ εγθαηαζηήζεη μη Ικδηάκμη Ίκθαξ έκα εθηεηαμέκμ 

δίθηομ δνόμςκ θαηά μήθμξ ηςκ εδαθώκ πνμξ ημκ Γηνεκηθό ςθεακό θαη πάκς ζηηξ 

‘Άκδεηξ, με πμιιέξ θνεμαζηέξ γέθονεξ από ζθμηκηά. Μάιηζηα, μενηθέξ από αοηέξ μη 

γέθονεξ ήηακ θαηαζθεοαζμέκεξ γηα δνμμείξ θαη άιιεξ γηα θμπάδηα ιάμα.  

Μέπνη ημ 18μ αηώκα επηθναημύζε ζηε γεθονμπμηΐα ε νςμασθή ηεπκηθή, με ηηξ 

βειηηώζεηξ πμο θαζηενώζεθακ από ημ 16μ αηώκα. Πμιύ πημ πνόζθαηα, από ηηξ 

ανπέξ ημο 19μο αηώκα, πνεζημμπμηήζεθε ζηε γεθονμπμηία θαη μ ζίδενμξ, ανπηθά ςξ 

ποημζίδενμξ, αιιά πμιύ πημ γνήγμνα ςξ πάιοβαξ. Οη πμιύ ορειέξ ακημπέξ ημο 

πάιοβα επέηνερακ, ήδε από ημ δεύηενμ μηζό ημο 19μο αηώκα, ηεκ θαηαζθεοή πμιύ 

μεγάιςκ γεθονώκ. εμακηηθόηενε επίδναζε ζηε γεθονμπμηία άζθεζε ε ακάπηολε 

ημο ζηδενμδνόμμο. Γίκαη βέβαημ όηη ε ακάπηολε ηεξ γεθονμπμηίαξ θαη ημο 

ζηδενμδνόμμο αιιειμζηενίπζεθακ θαη ζομβάδηζακ πνμκηθά. Η πνώηε γέθονα από 

ζύγπνμκμ οιηθό, ποημζίδενμ, γκςζηή θαη ςξ «Ironbridge» με άκμηγμα 30 μέηνςκ 

πμο θαηαζθεύαζε μ μεπακηθόξ Abraham Darby (Νηάνμπο, 1750-1791) ημ έημξ 

1779 ζημ Coalbrookdale ηεξ Αγγιίαξ πάκς από ημκ πμηαμό έβενκ (Severn). Η 

βειηίςζε ζηεκ επελενγαζία ημο πάιοβα έδςζε ηε δοκαηόηεηα κα αολεζεί ε ακημπή 

ημο ζε εθειθοζμό θαη κα θαηαζθεοαζημύκ με αοηό ημ οιηθό μεγάιεξ θνεμαζηέξ 

γέθονεξ. Από ηηξ πνώηεξ αοημύ ημο είδμοξ είκαη ε γέθονα Menai ζηεκ Οοαιία με 

θεκηνηθό άκμηγμα 177 m θαη ζοκμιηθό μήθμξ 521 m. Καηαζθεοάζηεθε από ημκ 

Thomas Telford (Σέιθμνκη, 1757-1834) ζηα πνόκηα 1818-1826.  

http://sfrang.com/historia/selida423.htm#1
http://sfrang.com/historia/graphics/60/62-64b.jpg
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://sfrang.com/historia/graphics/60/62-65.jpg
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Γέυσρα από τστοσίδηρο στο Coalbrookdale της Αγγλίας (1779) 

 

Σμ επόμεκμ ζύγπνμκμ οιηθό, ημ μπεηόκ, αλημπμηήζεθε ζηε γεθονμπμηΐα θαηά 

ημ δεύηενμ μένμξ ημο 19μο αηώκα. ε πνώηε γέθονα αοημύ ημο είδμοξ, ακ θαη μηθνή, 

θαηαζθεοάζηεθε ημ έημξ 1875 από ημκ Joseph Monier (Μμκηέ, 1823-1906). 

Γέθονεξ από ζηδενμπαγέξ ζθονόδεμα με μεγάια ηόλα θαηαζθεοάζηεθακ ηηξ πνώηεξ 

δεθαεηίεξ ημο 20μο αηώκα. Μεηά ημ β' παγθόζμημ πόιεμμ ακαπηύπζεθε ε 

ηεπκμιμγία ημο πνμεκηεηαμέκμο ζθονμδέμαημξ θαη μη κεόηενεξ γέθονεξ πμο 

θαηαζθεοάδμκηακ δηέζεηακ αθόμα μεγαιύηενα ακμίγμαηα θαη ήηακ πημ ιεπηέξ. Σμ 

οιηθό αοηό θαη ε πνμκηθά πανάιιειε εμθάκηζε θαη ακάπηολε ημο αοημθηκήημο 

έδςζακ κέεξ ζεμακηηθέξ δοκαηόηεηεξ θαηαζθεοήξ γεθονώκ.  

Όμςξ, μη βαζηθμί ηύπμη γεθονώκ δεκ άιιαλακ. Βέβαηα ε πμηθηιία ηςκ κέςκ 

οιηθώκ θαη μη ελαηνεηηθέξ δοκαηόηεηεξ ημοξ επέηνερακ ζαομαζηά επηηεύγμαηα, 

θζάκμκηαξ ζε γέθονεξ με άκμηγμα μεγαιύηενμ από 1 πηιηόμεηνμ. 

 

 

 

http://sfrang.com/historia/graphics/site3/bruecke.htm
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Σύπμη γεθονώκ 

Γεκηθά μη γέθονεξ δηαθνίκμκηαη: 

1. Ακάιμγα με ηε πνήζε ή ημκ ηύπμ ημο θμνέα, ζε "μδηθέξ", "ζηδενμδνμμηθέξ", 

"πεδώκ" θαη "πεδώκ θαη πμδειάηςκ", οδαημγέθονεξ θ.ιπ.. 

2. Γθ ημο οιηθμύ θαηαζθεοήξ, ζε "λύιηκεξ" (μη ανπαηόηενεξ), "ιίζηκεξ" 

(αρηδςηέξ ή ημλςηέξ), "ζπμηκέκηεξ", "μεηαιιηθέξ", "ηζημέκηηκεξ" ή θαη 

"μηθηέξ". 

3. Γθ ημο ηνόπμο έδναζήξ ηςκ, πμο είκαη θαη ε ζεμακηηθόηενε θαηάηαλή ηςκ, ζε 

"θηκεηέξ" θαη ζε "ζηαζενέξ" ή "ζηαζενώξ εδναδόμεκεξ". 

α). Οη θηκεηέξ δηαθνίκμκηαη επημένμοξ ζε "ακανηώμεκεξ", "πενηζηνμθηθέξ" 

θαη "πηοζζόμεκεξ". ηηξ θηκεηέξ γέθονεξ οπάγμκηαη θαη μη "πιςηέξ". 

β). Οη ζηαζενέξ δηαθνίκμκηαη επημένμοξ   

    η)  Γθ ηεξ γςκίαξ αοηώκ θαηά δηεύζοκζε πνμξ ηε θμίηε ή εθείκεξ ημο 

εμπμδίμο ζε: "μνζέξ" ή "μνζμγώκηεξ" θαη ζε "ιμλέξ". 

    ηη)  Γθ ηεξ θαηαζθεοήξ έδναζεξ παναιιήιςκ δμθώκ, γκςζηέξ ςξ 

"δμθμγέθονεξ" θαη ηέιμξ 

   ηηη)  Οη "θνεμαζηέξ" πμο εδνάδμκηαη θαη ηαοηόπνμκα ακανηώκηαη ζε 

ποιώκεξ. 

Κνεμαζηή γέθονα 

 

Η θαιςδηςηή (θαη όπη θνεμαζηή) γέθονα Ρίμο-Ακηηννίμο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Dsc06226_rio_antirio_bridge_monniaux.jpg
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Η θνεμαζηή γέθονα απμηειείηαη από ηνία θονίςξ μένε: ποιώκεξ πμο ζηενίδμοκ ημ 

βάνμξ ηεξ, έκα θαηάζηνςμα πμο ημπμζεηείηαη πάκς ζημοξ ποιώκεξ θαη θαιώδηα 

πμο ζεθώκμοκ ημ βάνμξ ημο θαηαζηνώμαημξ θαη είκαη ζηενεςμέκα πάκς ζημοξ 

ποιώκεξ θαη ζε δομ ακηίβανα εθαηένςζεκ ηεξ γέθοναξ. ηηξ δύμ πιεονέξ ηεξ 

θμηιάδαξ ή ημο πμηαμμύ, ηεκ μπμία ή ημκ μπμίμ πενκάεη ε γέθονα, έπμοκ 

θαηαζθεοαζηεί δύμ ενγμζηάζηα. Γθεί μη ενγάηεξ ζοκανμμιμγμύκ ηα ημήμαηα ημο 

θαηαζηνώμαημξ (μδμζηνώμαημξ). Όηακ μιμθιενώκμοκ έκα θμμμάηη, μη μεπακέξ ημ 

ζπνώπκμοκ πνμξ ηεκ θμηιάδα. Έηζη ημ άθνμ ημο θαηαζηνώμαημξ πνμπςνά ζηγά ζηγά 

πάκς από ημ θεκό. Η γέθονα μεηαθηκείηαη θαηά ημήμαηα 60 εθαημζηώκ. Οη 

μεπακηθμί ειέγπμοκ ηεκ θίκεζε με μεηνήζεηξ μέζς δμνοθόνμο (πενηζώνημ ιάζμοξ 5 

πηιημζηά). Όηακ θοζάεη με πάκς από 70 πιμ./ ώνα μη ενγαζίεξ ζηαμαημύκ. 

Α. Κνεμαζηή γέθονα με θάζεηα θαιώδηα 

 

Γέθονα με θάζεηα θαιώδηα 

ε αοηόκ ημκ ηύπμ γέθοναξ είκαη ηα θαιώδηα πμο ζεθώκμοκ ημ βάνμξ ημο 

θαηαζηνώμαημξ θάζεηα ςξ πνμξ ημ θαηάζηνςμα. Γέθονα αοημύ ημο ηύπμο 

πνεζημμπμηείηαη πενηζζόηενμ γηα ηε δηάβαζε οδάηηκςκ εμπμδίςκ ηα μπμία 

δηαζπίδμκηαη από πιμία. Η πημ γκςζηή θνεμαζηή γέθονα αοημύ ημο ηύπμο είκαη ε 

Γέθονα ηεξ Χνοζήξ Πύιεξ ζημ ακ Φνακζίζθμ. 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE_%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gefyra_kath_krem.gif
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Β. Καιςδηςηή γέθονα 

 

Γέθονα με ιμλά θαιώδηα 

Σα θαιώδηα ζε αοηό ημκ ηύπμ γέθοναξ είκαη ιμλά ςξ πνμξ ημ θαηάζηνςμα. Αοηέξ μη 

γέθονεξ απμδείπηεθακ ηδακηθέξ γηα μεγαιύηενεξ απμζηάζεηξ, ηόζμ ηεπκηθά όζμ θαη 

μηθμκμμηθά. Η απόζηαζε ηςκ ποιώκςκ είκαη μεηαλύ 200 θαη 1000 μέηνςκ. Μηα από 

ηηξ πημ γκςζηέξ αοημύ ημο ηύπμο, είκαη ε γέθονα Ρίμο-Ακηηννίμο, έπεη 4 ποιώκεξ 

θαη ε απόζηαζε μεηαλύ ηςκ ποιώκςκ είκαη 560 μέηνα, είκαη ε δεύηενε μεγαιύηενε 

γέθονα αοημύ ημο ηύπμο ζημ θόζμμ. 

Γκώ ζοπκά ημ μήθμξ μηαξ γέθοναξ ηέημημο ηύπμο ακαθένεηαη όηη είκαη ημ ζύκμιμ 

ηςκ θαηαζηνςμάηςκ ηεξ (π.π. ζημ Ρίμ-Ακηίννημ όπμο οπάνπμοκ πμιιαπιά), ζηεκ 

πναγμαηηθόηεηα επηζηεμμκηθά θαηά ηεκ ζηαηηθή ακάιοζε (θαη ζε πμιιέξ δηεζκείξ 

ιίζηεξ μεγαιύηενςκ γεθονώκ), ημ εκενγό ηεξ μήθμξ ζεςνείηαη μόκμ ημ μεγαιύηενμ 

από ηα μδμζηνώμαηα από έκα "θαηάνηη" (θάκμκηαξ έηζη ηεκ Ρίμ-Ακηίννημ πμιύ 

"μηθνόηενε" γέθονα). 

Γέθονα ζε δμθμύξ 

 

Γέθονα ζε δμθμύξ (πμηαμόξ Άνδαξ) - μδόξ Κμμάνςκ Κοπνίκμο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gefyra_loxi_krem.gif
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Ardas_river.jpg
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Ο ηύπμξ αοηόξ είκαη μ πημ ζοκήζεξ γηα ημ ιόγμ όηη ε θαηαζθεοή είκαη ζπεηηθά απιή. 

Γίκαη πμιύ δηαδεδμμέκμξ ζημ ζηδενμδνμμηθό δίθηομ ηεξ Γιιάδαξ. 

Πιςηή γέθονα 

Οη γέθονεξ αοηέξ είκαη πμιύ θηεκέξ θαη εύθμιεξ ζηεκ θαηαζθεοή ημοξ, ακ θαη δεκ 

έπμοκ ηε ζηαζενόηεηα άιιςκ ηύπςκ γεθονώκ. Χνεζημμπμημύκηαη θαη από ημκ 

ζηναηό. 

 

ύγπνμκε πιςηή γέθονα 

 

 

 

 

 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Poland_Sobieszewo_-_pontoon_bridge.jpg
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Γκόηεηα 3ε  

Πενηγναθή ημο ζέμαημξ 

 

Α. Πμηα είκαη ηα μένε ημο 

ηηξ γέθονεξ δηαθνίκμκηαη ηνία ζημηπεία πμο ηηξ ζοκζέημοκ: 

 Α) ημ θαηάζηνςμα, 

 Β) μ θμνέαξ, 

 Γ) ηα βάζνα.  

 

Β. Πώξ δμοιεύεη  

Πμιιέξ θμνέξ, θμνέαξ θαη θαηάζηνςμα ζομπίπημοκ. Σμ θαηάζηνςμα είκαη ε 

θαηαζθεοή πμο θένεη ηεκ θοθιμθμνία. Σμ θαηάζηνςμα ζηενίδεηαη ζημκ θμνέα ηεξ  

γέθοναξ, πμο με ηε ζεηνά ημο ζηενίδεηαη ζηα βάζνα. Σα θμνηία ηεξ θοθιμθμνίαξ 

δηαβηβάδμκηαη μέζς ημο θαηαζηνώμαημξ ζημκ θμνέα πμο με ηε ζεηνά ημο ηα 

μεηαθένεη ζηα βάζνα θαη εθείκα ζημ έδαθμξ. 

 

Γ. Πώξ ημ θηηάλαμε 

Βήμα 1μ: Κόβμομε δύμ θειηδόι ζε θοθιηθό ζπήμα. 

Βήμα 2μ: Γκώκμομε ηα δύμ θειηδόι μεηαλύ ημοξ με μδμκημγιοθίδεξ θαη θόιια. 

Βήμα 3μ: Κόβμομε ημ μαθεηόπανημ ζε ιςνίδεξ γηα ηεκ θαηαζθεοή ηςκ δνόμςκ. 

Βήμα 4μ: Κμιιάμε επάκς ζημοξ δνόμμοξ ημ γθνη πανηόκη θαη βάθμομε με άζπνε 

λοιμμπμγηά ηηξ δηαπςνηζηηθέξ γναμμέξ ηςκ δνόμςκ. 

Βήμα 5μ: Κμιιάμε ημοξ δνόμμοξ πάκς ζηε γέθονα με πηζηόιη ζενμμζηιηθόκεξ. 

Βήμα 6μ: Κόβμομε θαη θμιιάμε με θόιια ημ πανηόκη με ηηξ πέηνεξ πάκς ζηε γέθονα. 

Βήμα 7μ: Κμιιάμε ημ μπιε πανηί πάκς ζημ μαθεηόπανημ γηα πμηάμη. 
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Βήμα 8μ: Κμιιάμε ημ πνάζηκμ πανηί θιηξ πάκς ζηε δηαπςνηζηηθή κεζίδα ηεξ 

γέθοναξ. 

Βήμα 9μ: Φηηάπκμομε με αθνό πμιομονεζάκεξ δύμ βνάπμοξ πμο εδνάδμκηαη μη 

ιςνίδεξ ημο δνόμμο, ημ βμοκό πμο βνίζθεηαη πίζς από ηε γέθονα θαη δύμ 

κεζίδεξ πμο βνίζθμκηαη πάκς ζημ πμηάμη. 

Βήμα 10μ: Νηύκμομε με ημ πνάζηκμ πανηί θιηξ ημοξ βνάπμοξ, ημ βμοκό θαη ηηξ 

κεζίδεξ με θόιια θαη θανθίηζεξ. 

Βήμα 11μ: Κόβμομε θαη ημπμζεημύμε με θόιια ημ πνάζηκμ πανηί θιηξ γηα ζηενηά 

πάκς ζημ πμηάμη. 

Βήμα 12μ: Σμπμζεημύμε με ημ πηζηόιη ζενμμζηιηθόκεξ θαη ηεκ ηαηκία δηπιήξ όρεςξ 

ηε γέθονα, ηηξ κεζίδεξ, ημοξ δύμ βνάπμοξ θαη ημ βμοκό πάκς ζηε βάζε. 

Βήμα 13μ: Σμπμζεημύμε με θόιια ηα αοημθηκεηάθηα θαη ηε βάνθα πάκς ζημοξ 

δνόμμοξ θαη ημ πμηάμη. 

Βήμα 14μ: Σμπμζεημύμε με θόιια ηα δέκηνα πάκς ζημ βμοκό, ζηε δηαπςνηζηηθή 

κεζίδα ηεξ γέθοναξ θαη ζηηξ κεζίδεξ ζημ πμηάμη. 
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Γκόηεηα 4ε  

Σεπκηθά ζπέδηα ημο ένγμο 

 

Πιάγηα όρε γέθοναξ 

 

 

 

 

 

 

 

Κάημρε γέθοναξ 
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Γκόηεηα 5ε  

Φςημγναθίεξ ηεξ θαηαζθεοήξ 
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Γκόηεηα 6ε  

Γθηίμεζε ημο θόζημοξ ηεξ θαηαζθεοήξ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Υλικά Τιμή 

Μαθεηόπανημ 3,50€ 

Δέκηνα 4x1,40€ 

Χανημθόπηεξ 1x2.50€ 

Κακζόκ 1x0.50€ 

Κόιια UHU 1x3.50€ 

Χανηί θιηξ πνάζηκμ 2x2.70€ 

Χανηόκη με πέηνεξ θαη με ημύβια 3x3.50€ 

Χανηί γαιάδημ γηα πμηάμη 1x2.50€ 

Αοημθηκεηάθηα θαη βάνθα 3x1.50€ 

ύκμιμ 48,5€ 
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Γκόηεηα 7ε  

Καηάιμγμξ ενγαιείςκ θαη οιηθώκ 

 

Εργαλεία Υλικά 

Πηζηόιη ζενμμζηιηθόκεξ Αθνόξ πμιομονεζάκεξ   

Χανημθόπηεξ Κανθίηζεξ 

Ψαιίδη Κόιια UHU  

Χάναθαξ Μαθεηόπανημ 

Μμιύβη Μηθνά θιαδηά από θοπανίζζη 

Ξοιμμπμγηά άζπνε Ξύιηκε βάζε 

Γόμα Οδμκημγιοθίδεξ 

 Σαηκία δηπιήξ όρεςξ  

 Φειηδόι 

 Χανηί γαιάδημ γηα πμηάμη 

 Χανηόκη γθνη  

 Χανηόκη με πέηνεξ θαη με ημύβια 

 Χανηί θιηξ πνάζηκμ 

 Ψεύηηθα αοημθηκεηάθηα θαη βάνθα 

 Ψεύηηθα δεκηνάθηα  
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Γκόηεηα 8ε 

Φςημγναθίεξ γεθονώκ από ημ δηαδίθηομ 

 

 

    

    

    

    

    

http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke1.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke2.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke3.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke4.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke5.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke6.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke7.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke8.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke9.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke10.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke11.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke12.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke13.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke14.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke15.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke16.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke17.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke18.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke19.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke20.htm


 

20 

  

    

    

    

    

 

 

http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke21.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke22.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke23.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke24.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke25.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke26.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke27.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke28.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke29.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke30.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke31.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke32.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke33.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke34.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke35.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/site3/imagepages/bruecke36.htm
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Γκόηεηα 9ε 

Η επίδναζε ηεξ γέθοναξ ζηεκ θμηκςκία θαη ημ πενηβάιιμκ 

 

Η πνμζθμνά ηεξ γέθοναξ είκαη πμιύ ζεμακηηθή γηαηί ελοπενεηεί ηηξ 

θμηκςκηθέξ ακάγθεξ ημο ακζνώπμο, δειαδή ηηξ ακάγθεξ γηα επηθμηκςκία, 

δηαζθέδαζε, ηαλίδηα, πενίζαιρε θ.η.ι. Γλαζθαιίδεη επίζεξ ηεκ γνήγμνε θαη αζθαιή 

μεηαθμνά πνμσόκηςκ από ηε μηα πενημπή ζηεκ άιιε θαη ζομβάιιεη ζεηηθά ζηεκ 

μηθμκμμηθή ακάπηολε ηεξ πώναξ. Ο άκζνςπμξ πνμθεημέκμο κα δηεοθμιύκεη ηηξ 

μεηαθμνέξ ημο ζημκ πιακήηε μαξ έπνεπε από ηα ανπαία πνόκηα κα βνεη ηνόπμοξ 

ώζηε κα δηεοθμιοκζεί ζηηξ μεηαθμνέξ θαη ζηηξ επηθμηκςκίεξ με ημοξ άιιμοξ ιαμύξ 

δεμημύνγεζε μέζα θαη πενάζμαηα γηα κα μεηαθένεηαη πημ εύθμια από μένε ζε μένε 

έκα από αοηά ηα μέζα είκαη θαη ε ηεπκμιμγηθή θαηαζθεοή ηεξ γέθοναξ όπμο με ημ 

πέναζμα ημο πνόκμο ελειηζζόηακ ακάιμγα με ηηξ ακάγθεξ ημο ακζνώπμο όπςξ 

ακέθενα παναπάκς .οκήζςξ μη γέθονεξ θαηαζθεοάδμκηαη ςξ πενάζμαηα πάκς 

από πμηάμηα θαη ςξ μδηθμί θόμβμη γηα κα πενκάκε ηα αοημθίκεηα ,θμνηεγά θαη άιια 

μεηαθμνηθά μέζα . Μηα γέθονα μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί θαη ζηεκ έκςζε 2 επείνςκ, 

ε μεγαιύηενε γέθονα ημο θόζμμο, μήθμοξ 36 πηιημμέηνςκ, εκώκεη δύμ από ηα 

μεγαιύηενα θηκεδηθά ιημάκηα, αοηό ηεξ αγθάεξ θαη ημο Νίκγθπμ.  

Πανόια αοηά μηα γέθονα ζακ θαηαζθεοή γηα κα θαηαζθεοαζηεί πνεηάδεηαη 

δηάθμνα θαηαζθεοαζηηθά οιηθά πμο νοπαίκμοκ ημ πενηβάιιμκ θαη αιιμηώκμοκ ημ 

οπέδαθμξ ηεξ γεξ .Πνέπεη κα ζεμεηώζμομε όηη γηα κα μεηαθενζμύκ αοηά ηα οιηθά 

θαη ηα ενγαιεία γηα ηεκ θαηαζθεοή ηεξ γέθοναξ πνεηάδμκηαη μεηαθμνηθά μέζα πμο 

θαη αοηά νοπαίκμοκ ελίζμο ημ πενηβάιιμκ. Γπίζεξ δεμημονγμύκηαη πμιύ μηθνέξ 

πμζόηεηεξ ογνώκ απμβιήηςκ (πεηνέιαηα θαη μεκμεηδή) από ηα μπήμαηα πμο 

πενκμύκ από ηεκ γέθονα θαζώξ θαη ηα απμννίμμαηα ηςκ πεναζηηθώκ. Μηα από ηηξ 
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ζμβανόηενεξ θαη με ακαηνέρημεξ επηπηώζεηξ ημο ένγμο είκαη ε αηζζεηηθή θαη μπηηθή 

νύπακζε με ηεκ πνμζζήθε ζημ θοζηθό πενηβάιιμκ μηα θαηαζθεοήξ από μπεηόκ. Η 

γέθονα (πμο πνεζημμπμηείηαη ςξ πέναζμα πάκς από ηεκ ζάιαζζα) θένκεη αιιαγέξ 

ζημκ ζαιάζζημ θαζώξ θαη ζημκ οπμζαιάζζημ πώνμ. 

 

 

 

 

 

 

Μηα θςημγναθία ηεξ μεγαιύηενεξ γέθοναξ ζημκ θόζμμ. 
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Γκόηεηα 10ε 

Βηβιημγναθία- πεγέξ πιενμθόνεζεξ 

Ηιεθηνμκηθέξ ζειίδεξ:  

 http://gefires.blogspot.com/ 

 http: www.wikipedia.gr 

 http: www online learn 

 http: www gefyres.com 

Πεγέξ εηθόκςκ: 

 google εηθόκεξ  

Γγθοθιμπαίδεηεξ  

 Πάπονμξ Larousse Britannica  

 

Γπίζεξ εμπκεύζηεθα θη από ενγαζίεξ άιιςκ μαζεηώκ ζηεκ ηεπκμιμγία πμο ζέμα 

ημοξ ήηακ ε γέθονα. 


