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Η σημασία του τόξου ως επινόηση στις κατασκευές 

  
 



Το τόξο ως κατασκευαστική επινόηση και η χτισμένη κολώνα [όχι 
μονόλιθος] δημιουργήθηκαν από τους αρχαίους Μεσοποτάμιους, οι 
οποίοι ήσαν επίσης γνώστες της χρήσης των θόλων (όχι τρούλων).  
Ήταν επιδέξιοι τεχνίτες χρησιμοποιώντας τούβλα φτιαγμένα από 
λάσπη. Η λάσπη ήταν υλικό εν αφθονία που έδινε το δομικό στοιχείο 
«τούβλο». Η τουβλοποιία ήταν μια κύρια κατασκευαστική 
δραστηριότητα, ειδικά στο νότο, όπου το ξύλο σπάνιζε και η πέτρα 
ήταν ανύπαρκτη.   
Πηγή: "Ancient Mesopotamia:Architecture". The Oriental Institute of the University of Chicago. 
http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/ED/TRC/MESO/architecture.html. Retrieved 16 May 2012. 
 

 Ένα γενικό συμπέρασμα για την τεχνολογία: 
Στις αυξανόμενες ανάγκες ενός πολιτισμού η τεχνολογία εξελίσσεται 

για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες. 
Οι τεχνίτες κάθε εποχής αξιοποιούν τα «τοπικά» υλικά και επινοούν 

εφαρμογές. 



Μεσοποταμία: Αναπαράσταση του Ναού Oval at Khafajah στο Ιράκ, περί το 2700  π.Χ.  
Σχέδιο του 1934 του Hamilton D. Darby. Pencil and charcoal on paper 1934  
Πηγή: "Ancient Mesopotamia:Architecture". The Oriental Institute of the University of Chicago. 
http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/ED/TRC/MESO/architecture.html. Retrieved 16 May 2012.  



Με το πέρασμα του χρόνου οι βροχοπτώσεις και οι μετατοπίσεις της 
άμμου κατέστρεψαν την αρχιτεκτονική κληρονομιά της νότιας 
Μεσοποταμίας.  
Μόνο συσσωρευμένες μάζες λάσπης παραμένουν ως μαρτυρίες των 
μεγάλων πόλεων που κάποτε υπήρχαν στις ερήμους του νότιου Ιράκ. 
 
Πηγή: "Ancient Mesopotamia:Architecture". The Oriental Institute of the University of Chicago. 
http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/ED/TRC/MESO/architecture.html. Retrieved 16 May 2012.  
 

Ένα γενικό συμπέρασμα για την αρχαιολογική γνώση:  
Η γνώση για τους προηγούμενους πολιτισμούς απαιτεί σημαντικές 

επιστημονικές εξειδικεύσεις αλλά και διαδικασίες διάχυσης της 
ιστορικής γνώσης. 



Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν πέτρινες τοξωτές κατασκευές, ήξεραν 
τις αρχές λειτουργίας τους, αλλά δεν τις εφάρμοζαν για μνημεία και 
ναούς, γιατί θεωρούσαν ότι δεν ήταν κατάλληλες. Η πεποίθησή τους 
ήταν ότι η ζωή είναι προσωρινή και ότι η πραγματική ζωή είναι μετά 
θάνατο. Επομένως, χρειάζονταν ισχυρές μεγαλιθικές κατασκευές και 
όχι τα ευάλωτα και αρθρωτά τόξα. Γι αυτό επέλεγαν την γραμμική και 
γεωμετρική αρχιτεκτονική οργάνωση. 
 

Ένα γενικό συμπέρασμα για την κυρίαρχη ιδεολογία:  
Η κυρίαρχη ιδεολογία παίζει μεγάλο ρόλο στην κατεύθυνση που 

ακολουθεί η τεχνολογία.  
Πολλά μεγάλα έργα αποσκοπούν και στην ιδεολογική κυριαρχία των 

κοινωνικών σχηματισμών. 
Παραδείγματα: Οι πυραμίδες, ο Παρθενώνας, το Κολοσσαίο, η Αγία 
Σοφία, οι μεγάλοι καθεδρικοί ναοί, ο πύργος του Άιφελ, το στάδιο 

Μαρακανά, οι ουρανοξύστες και οι δίδυμοι Πύργοι,  τα μεγάλα έργα 
του Άμπου-Ντάμπι. 

Η κατάλληλη κατεύθυνση που ακολουθεί η τεχνολογία είναι το 
μεγάλο ζητούμενο για τους κοινωνικούς σχηματισμούς. 

 



Οι Έλληνες επίσης χρησιμοποιούσαν το 
τόξο μόνο για πρακτικές κατασκευές, ήδη 
από τη Μυκηναϊκή περίοδο. Οι Μυκηναίοι 
κατασκεύαζαν θόλους με το εκφορικό 
σύστημα. Και αυτοί, όπως και οι Αιγύπτιοι, 
θεωρούσαν ότι οι τοξωτές κατασκευές 
ήταν ακατάλληλες για μνημειακές 
κατασκευές.  
Όμως, πολλές από τις αρχές που 
ανέπτυξαν οι αρχαίοι έλληνες 
αξιοποιήθηκαν αργότερα από τους 
Ρωμαίους.   
 
 
 

Γέφυρα της Καζάρμας, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Αρκαδικό 
στην Αργολίδα. Θεωρείται η αρχαιότερη διατηρημένη τοξωτή 
γέφυρα της Ευρώπης και η αρχαιότερη γέφυρα που παραμένει 
μέχρι σήμερα σε χρήση. Το πλάτος του δρόμου που περνάει από 
πάνω είναι 2,5 μέτρα και το άνοιγμα του τόξου είναι 1 μέτρο. 
Πιθανότατα είναι η παλαιότερη γνωστή γέφυρα με τόξο, η οποία 
χτίστηκε περίπου το 1.300 πΧ. Γενικότερα, γύρω από την 
ακρόπολη των Μυκηνών, την πεδιάδα της Ναυπλίας και το 
Θριάσιο πεδίο, υπάρχουν λείψανα από περίπου 20 γέφυρες.  



Οι Ετρούσκοι ήταν οι πρώτοι που 
χρησιμοποίησαν το τόξο σε κάθε είδους 
κατασκευή. Το καλύτερο παράδειγμα 
είναι η Porta Augusta, όπου το τόξο 
συνδυάζεται με τις ελληνικές 
αρχιτεκτονικές ιδέες.  
Οι Ρωμαίοι δανείστηκαν αυτό το 
συνδυασμό, αλλά η επινόησή του 
ανήκει αποκλειστικά στους Ετρούσκους. 
Οι τοξωτές κατασκευές συστηματικά 
άρχισαν με τους Ρωμαίους, 
εφαρμόζοντας την τεχνική σε μια 
μεγάλη ποικιλία κατασκευών.  
Η χριστιανική εποχή και αργότερα η 
ισλαμική υιοθέτησαν αυτή την 
αντίληψη αρχιτεκτονικής οργάνωσης 
και την εξέλιξαν ακόμη περισσότερο. 

Πηγή: 
http://theriverlands.tripod.com/Writings/Arch/arch

.html  



 
Στην Κίνα η αρχαιότερη πέτρινη τοξωτή κατασκευή βρέθηκε 
στην πύλη ενός τάφου (Luoyang tomb, πρώιμη Δυανστεία 
Zhou) περί το 250 π.Χ.  

Πέτρινες τοξωτές γέφυρες είναι οι πιο κοινές γέφυρες της 
Κίνας. Οι πηγές αναφέρουν ότι η πρώτη κατασκευάστηκε το 
282 μ.Χ. [Lurenqiao (Wayfarers' Bridge)] κοντά στο αρχαίο 
Παλάτι  Luoyang.  
Πηγή: http://www.chinaodysseytours.com/Chinese-Things/architecture-bridges.html  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι ξύλινες τοξωτές γέφυρες της 
Κίνας. 



Η πρώτη ξύλινη τοξωτή γέφυρα  
κατασκευάστηκε από τον Xia 
Shouqing, στρατιωτικό διοικητή  της 
επαρχίας Qinzhou, Shandong, τα 
χρόνια 1032-1033.  
Αργότερα κατασκευάστηκαν και 
άλλες τέτοιες γέφυρες με πολλαπλά 
οφέλη για τους τοπικούς 
πληθυσμούς, που τα ονόμασαν 
γέφυρες-ουράνια τόξα.  

Η γέφυρα-ουράνιο τόξο είχε μεγαλύτερες δυνατότητες από ότι μια 
πέτρινη γέφυρα, φτάνοντας σε άνοιγμα έως και 40m.   
Οι ξύλινες γέφυρες ήταν πολύ ελαφρύτερες, τα υλικά μεταφέρονταν 
εύκολα, δεν είχαν πολλές παράπλευρες απαιτήσεις και μπορούσαν να 
κατασκευαστούν σε ασθενή θεμέλια.  
Έτσι, αυτός ο τύπος της γέφυρας-ουράνιο τόξο διαδόθηκε ευρύτατα στην 
κεντρική Κίνα τον 11ο και 12ο αι.   



Μια ξύλινη γέφυρα μπορεί να καεί 
εύκολα, φθείρεται και είναι δύσκολη 
στη συντήρηση. Γι αυτό οι 
περισσότερες ξύλινες τοξωτές γέφυρες 
της Κίνας χάνονται με το πέρασμα του 
χρόνου.  
Σήμερα πολλές από αυτές είναι 
διατηρητέες. 
 
Πηγή: Timber arch bridges in China, Y. Yang- College of 

Civil Engineering, Fuzhou University, Fuzhou 350002, 
China, B. Chen and J. Gao- College of Civil Engineering, 

Fuzhou University, Fuzhou 350002 ,China, ARCH’07 – 
5th International Conference on Arch Bridges. 

Timber arch bridges in China - Pine Hill Park 



Ο τρούλος γνωστός και από τη ρωμαϊκή εποχή (Πάνθεον της 
ρώμης) αποτελεί το χαρακτηριστικό μορφολογικό στοιχείο της 
Βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Συνδέεται αποκλειστικά με την 
αρχιτεκτονική των εκκλησιών και είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
του Βυζαντινού ρυθμού.  
Ως αρχιτεκτονικό μοτίβο, εμφανίζεται ήδη από τα τέλη του 4ου 
μ.Χ. αιώνα και στις αρχές του 5ου,στο ανατολικό κομμάτι της 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.  
 
Το πιο αντιπροσωπευτικό μνημείο με τρούλο αποτελεί ο ναός 
της του Θεού Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη. 
 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82  
 



Ο ναός της Αγίας 
Σοφίας  (Κων/λη) 

 
 

Τρούλος 
 

Κλειδί τρούλου 
 
 

Ανακουφιστικό τόξο 
 
 

Ημιθόλιο 
 
 

Σφαιρικό τρίγωνο 
 
 
Ο βυζαντινός ρυθμός 
φτάνει στο απόγειο τη 
χρήση του τόξου. 

 
 



Κατά τον ύστερο Μεσαίωνα και την πρώιμη Αναγέννηση 
κυκλοφορούσε στην Ευρώπη η ρήση  
«Γέφυρες και καπηλειά ενώνουν τους ανθρώπους, τείχη και 
θρησκείες τους χωρίζουν!»  
 
Σημαντική ιστορική περίοδος είναι αυτή που ακολουθεί τη 
συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), μια συνθήκη που 
επηρέασε δραστικά όχι μόνο το ναυτικό εμπόριο αλλά και όλη την 
ενδοχώρα της Βαλκανικής χερσονήσου.  
Οι δρόμοι του εμπορίου (χερσαίου και θαλασσινού) είχαν μεγάλη 
άνθιση. 
Με την υπογραφή της Συνθήκης κατοχυρώθηκε νομικά το δικαίωμα 
της χρήσης της ρωσικής σημαίας από Έλληνες πλοιοκτήτες, όπως 
και η ναυπήγηση πλοίων μεγάλου εκτοπίσματος. Χρησιμοποιώντας 
τη ρωσική σημαία και τη χορήγηση αδείας επιτηδεύματος, σε 
όσους ύψωναν τη ρωσική σημαία, από τον διοικητή της Οδησσού, 
ο εμπορικός στόλος των Ελλήνων πλοιοκτητών αναπτύχθηκε 
θεαματικά. 
 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%C

E%9A%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BA-
%CE%9A%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%AE  



 
Tα γεφύρια στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου  χτίστηκαν -
τουλάχιστον όσα έφτασαν ως τις μέρες μας- στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας.  
 
Ένα από τα παλιότερα γεφύρια, αν όχι το παλιότερο, ήταν η 
Γέφυρα του Κοράκου (1514-1515)  
 
Οργασμός κατασκευής παρατηρήθηκε από τα μέσα του 18ου 
μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, χρόνια δηλαδή που οι 
ξενιτεμένοι μπόρεσαν να βοηθήσουν, αλλά και κατόπιν 
ενθουσιάστηκαν από την ίδρυση στο νότο ελεύθερου κράτους.  
[Πηγή: Σπύρος Ι. Μαντάς, Τεχνική & αισθητική - Η ταυτότητα των γεφυριών,  
http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.gr/2012/03/blog-post.html ] 
 



Οι δρόμοι αυτοί του εμπορίου έγιναν σε ορεινές και όχι σε πεδινές 
περιοχές. Οι λόγοι ήταν δύο:  
1. Τα ορεινά χωριά, που ήταν κυρίως ελληνικά, ήταν έξω από τον 

άμεσο τουρκικό έλεγχο.  
2. 2. Η επικοινωνία μεταξύ τους και με τη Βαλκανική ενδοχώρα 

μπορούσε να υλοποιηθεί ευκολότερα με μικρότερα γεφύρια αντί 
για μεγάλα γεφύρια που θα απαιτούσαν οι πεδινές περιοχές.  

 
Οι δρόμοι του εμπορίου κατά την τουρκοκρατία δεν συμπίπτουν 

(ευτυχώς) με τους σημερινούς δρόμους της παράκτιας ανάπτυξης. 
Έτσι πολλά πετρογέφυρα δεν καταστράφηκαν.  

 
Πολλά χωριά βρέθηκαν σε κομβικές θέσεις εμπορίου και άνθισαν. 
Άλλα απέκτησαν σημαντικές παραγωγικές εξειδικεύσεις.  
 
(Η Μακρυνίτσα επεξεργασία δερμάτων, η Πορταριά νηματουργία και 
σχέσεις με την Αλεξάνδρεια, τα Αμπελάκια βαφή νημάτων).   
 



Με τη γέφυρα του Κοράκου δαμάσθηκε ο μυθικός Αχελώος.  
Όσο πλησίαζες τόσο σε σκλάβωνε η αισθητική της, η ομορφιά της και σου προκαλούσε δέος. 
Όσοι ζαλίζονταν ή φοβούνταν τους έδεναν τα μάτια και τους περνούσαν απέναντι. 
 
Ήταν το πιο παράτολμο γεφύρι – έργο αφού έγινε μέσα σε ένα καλοκαίρι. 
Ήταν το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό τεχνικό έργο μέχρι την ανατίναξή του. 
Στη γέφυρα Κοράκου ξεπεράστηκε η πεπατημένη των μαστόρων « όσο μικρότερο τόσο πιο 
στέρεο το γιοφύρι ή με πολλές καμάρες » και επιχειρήθηκε το ανεπανάληπτο!!! 
 
Για να καταλάβουμε την αξία της για τους κατοίκους της Τετραφυλλίας και της Αργιθέας, για 
τους κτηνοτρόφους που πήγαιναν στα χειμαδιά, για τους εμπόρους, για τα καραβάνια των 
μαστόρων αλλά και τη στρατιωτική της σημασία. 
 μέσα από την Ιστορία του Έθνους μας πρέπει να ξέρουμε πως τα κοντινότερα άλλα περάσματα 
του Αχελώου ήταν στις Γέφυρες Μυροφύλλου-Μεσοχώρας και στις Γέφυρες Καταφυλλίου και 
Τέμπλας-Βρουβιανά. 
Επίσης για να καταδείξουμε την τεράστια σημασία της Γέφυρας Κοράκου στο πέρασμα των 
χρόνων από το χτίσιμό της πρέπει να σας αναφέρουμε πως αυτή κτίσθηκε επάνω στον αρχαίο 
δρόμο που από τους Γόμφους και μέσω της Αργιθέας – Κάστρου Χαϊντούτη- Δρασκού – 
Κουτσοκαμάρας οδηγούσε στην Αμβρακία(Άρτα). 
 
Πηγή: http://www.vitaraclub.gr/viewtopic.php?f=6&t=13547 Πέτρινα γεφύρια στον Αχελώο....  



Προς μια τυπολογία των πέτρινων γεφυριών της Ελλάδας 

Ο σχιστόλιθος  
 
Σαν υλικό για την κατασκευή του τόξου προτιμούνταν 
οι πλάκες από σχιστόλιθο. Αυτές διαμορφώνονταν 
έτσι που να έχουν τραπεζοειδές σχήμα και χτίζονταν η 
μία δίπλα στην άλλη, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
σχηματίζεται ένα ισόπαχο τόξο.  
Στις περιπτώσεις που η περιοχή δεν είχε κατάλληλες 
πλάκες, τότε πελέκαγαν πέτρες εξ ολοκλήρου με το 
σφυρί και το καλέμι. 



Γεωλογική ζώνη Πίνδου, όπου απαντάται ο σχιστόλιθος: Ήπειρος, Ευρυτανία, Πήλιο, 
Πελοπόννησος, Κάρυστος, Άνδρος, Ικαρία, Κρήτη κλπ. Γι αυτό μορφολογικά οι 
περιοχές αυτές μοιάζουν μεταξύ τους. Το ίδιο και τα πετροφέγυρά τους. 

Πηγή: Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Καθ. ΕΜΠ, Γενική Γεωλογία, ΕΜΠ, Αθήνα 2008. http://www.scribd.com/doc/46334771/Biblio-Tektonikis-1  



Γέφυρα της Λουπάστρας, στον ποταμό Χάλαρη, Ικαρίας. 
Καταστράφηκε από την μεγάλη βροχόπτωση του Οκτώβρη 2010. 



Πετρογέφυρο στο ρέμα Χαλικά, στο Καραβόσταμο Ικαρίας 



Τυπολογία των τόξων 
Οι περιοχές που προτιμούσαν για τη θεμελίωση των 
γεφυριών, ήταν τα στενότερα περάσματα των 
ποταμών. Προς τα ορεινά και στα ημιορεινά 
υπάρχουν στενά περάσματα.  
– Στενό άνοιγμα του τόξου → Στα ημιορεινά ή 

ορεινά (άνω ρους). Τα γεφύρια είναι σφηνωμένα 
ανάμεσα σ’ απόκρημνα βράχια . Τα γεφύρια 
βρίσκονται σε σημεία που υπάρχουν δύο 
αντικριστοί βράχοι (μητρικό πέτρωμα) ως το 
καταλληλότερο και στερεότερο θεμέλιο.  
(παραδείγματα: Βωβούσα, Μακρυνίτσα, όλα τα 
γεφύρια της Ευρυτανίας πλην του Ξερολύκου στον 
Καρπενησιώτη  και το γεφύρι στις Νεράτες του 
Γαβρενίτη ) 

– Μεγάλο άνοιγμα του τόξου → Στις υπόρειες των 
βουνών (κάτω ρους) , όπου η δύναμη της ροής 
είναι μεγάλη (Γεφύρι της Πλάκας, γεφύρι της Πύλης 
Τρικάλων) 

– Πολλά ανοίγματα → Θεμελίωση  και μέσα στον 
ποταμό → Σε πεδινές περιοχές, όπου εξασθενεί η 
δύναμη της ροής (Γεφύρι της Άρτας, του Ξερολύκου 
στον Καρπενησιώτη  και το γεφύρι στις Νεράτες 
του Γαβρενίτη ).  

  
  



Το γεφύρι στις Νεράτες του Γαβρενίτη    Το γεφύρι του Ξερολύκου στον Καρπενησιώτη 
Τα δυο πολύτοξα γεφύρια της Ευρυτανίας.  



Το σχήμα που θα έπαιρνε το γεφύρι ήταν δουλειά του πρωτομάστορα 
και εξαρτιόταν από την μορφολογία του εδάφους, καθώς και από την 
απόσταση που είχαν οι όχθες μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι ένα 
γεφύρι δεν μπορούσε να μοιάζει με κάποιο άλλο γεφύρι, καθένα 
ήταν έργο μοναδικό και ανεπανάληπτο, τη στιγμή που το σχήμα του 
καθοριζόταν από παράγοντες που προέκυπταν κάθε φορά. 
 
Αν θέλουμε να κατατάξουμε τα γεφύρια σε κατηγορίες ανάλογα με 
το κατάστρωμα τους, θα διαπιστώναμε ότι, σε γενικές γραμμές, αυτές 
είναι τρία: 
1. τα γεφύρια είναι μικρά κι έχουν οριζόντια ράχη  
2. μεγάλων διαστάσεων γεφύρια με την κυρτή ράχη, όταν οι δύο 

προσβάσεις προς το γεφύρι ήταν χαμηλά, δηλαδή τα μονοπάτια 
περνούσαν λίγο πάνω από το επίπεδο του νερού και το άνοιγμα 
που έτρεπε να γεφυρωθεί ήταν μεγάλο. 

3. Τα γεφύρια «κάμπια», όταν τα ανοίγματα ήταν πολλά και ψηλά. 



Τυπολογία του τόξου 

• Τόξα απολύτως 
ημικυκλικά, όπως στο 
γεφύρι των Βραγγιανών, 

 
• Τόξα ελλειπτικά, στα 

γεφύρια του Καλόγερου 
και του Άι Γιώργη, 

  
 
• Τόξα οξυκόρυφα, όπως 

στο γεφύρι της Τατάρνας 
 

  
• Τόξο λίγων μόνο μοιρών, 

όπως το γεφύρι της 
Ρωσκάς. 

Το γεφύρι αυτό είναι χτισμένο 
πάνω στον Αγραφιώτη, στην 
περιοχή Δέντρο  



 

Α. Τόξο στα θεμέλια χωρίς πόδια 
Β. Τόξο με ισοϋψή πόδια 
Γ. Τόξο με άνισα πόδια 
 
 
 
 
Παράδειγμα για την περίπτωση Γ 

Α 

Β 

Γ 

μονοπάτι μονοπάτι 

Τυπολογία του τόξου 



Β. Η λειτουργία ενός γεφυριού  
στον ευρύτερο χώρο 



Το γεφύρι της Κόνιτσας 



Τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου 



Πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας 



Πέτρινα γεφύρια του Τσοτυλίου Κοζάνης 



Πέτρινα γεφύρια των Τρικάλων 



Πέτρινα γεφύρια στο κεντρικό Ζαγόρι Ηπείρου 



Τα πέτρινα γεφύρια κατασκευάζονται για να διευκολύνουν: 
• Τους δρόμους του εμπορίου, κυρίως για εξαγωγές προς τα 

Βαλκάνια και την Κωνσταντινούπολη 
• Τις μετακινήσεις από ένα χωριό προς την παραγωγική ζώνη του, 

προς τα χωράφια, το νερόμυλο, τη νεροτριβή. 
• Τις μετακινήσεις μέσα σε ένα χωριό. 
• Τις μετακινήσεις των ανθρώπων αλλά και των κοπαδιών της 

νομαδικής κτηνοτροφίας από τα ορεινά στα πεδινά και 
αντίστροφα. 

Τα πέτρινα γεφύρια χρησιμοποιούνταν ως σημεία ελέγχου αλλά και 
για στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

Σήμερα, χρησιμοποιούνται στον εναλλακτικό τουρισμό και ως πηγή 
μελέτης και γνώσης. 
 



Η σημερινή εποχή, τα νέα μεγέθη, τα νέα υλικά έχουν φτάσει τη γεφυροποιία 
στο σημείο, σε πολλές περιπτώσεις να έχει αντιστραφεί το τόξο. 



Η μελέτη των πετρογέφυρων συμβάλει στη σύγχρονη 
γεφυροποιία γιατί μας διδάσκει: 

• Στατική 
• τα όρια των υλικών 
• τα όρια των σχεδιαστικών λύσεων 
• τις δομικές λεπτομέρειες που επιλέχτηκαν για την 

προσαρμογή του κάθε γεφυριού στο περιβάλλον του.  
• τη σχέση μεταξύ ενός έργου και του ιστορικού πλαισίου που 

το γέννησε 
• αισθητική  
 
Σήμερα υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας τριτοβάθμιας 

καθετοποιημένης σχολής πέτρινων κατασκευών και 
πετράδων (για γεφύρια, διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακούς 
οικισμούς, νέες πέτρινες κατασκευές σε ιστορικά 
αρχιτεκτονικά σύνολα κ. α.). 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


