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Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στον τίτλο του Σεμιναρίου Τα 
πετρογέφυρα του Ευρυτανικού τοπίου- χθες, σήμερα, 
αύριο… με τον εξής τρόπο: 

 
Α. Θα αναφερθώ περιληπτικά στα στατικά και αρχιτεκτονικά και 

στατικά στοιχεία των πετρογέφυρων 
Β. Θα παρουσιάσω τη γενική χωροταξική σχέση μεταξύ 

πετρογέφυρων και μονοπατιών παλαιότερα και σήμερα, 
αλλά και την αυριανή «αναπτυξιακή» σημασία της σχέσης 
αυτής  

Γ. Θα προτείνω έναν άξονα προτάσεων για το αύριο που αφορά 
ιδιαίτερα τα πετρογέφυρα.   



Α. Αρχιτεκτονικά και στατικά στοιχεία των πέτρινων 
γεφυριών 

Στα προηγούμενα σεμινάρια του του Ειδικού Θεματικού Δικτύου 
«Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας» στη Μακρινίτσα και στο 
Μουζάκι είχα παρουσιάσει τη στατική λογική της τοξωτής 
πέτρινης κατασκευής.   

Θα επαναλάβω ορισμένα στοιχεία σήμερα. 



Η τοξωτή δόμηση είναι μια 
επινόηση που έδωσε 
σημαντική ώθηση στις 
κατασκευές. Αποτελεί την 
εξέλιξη του αρχικού 
εκφορικού συστήματος 
δόμησης  (βλέπε την 
εισήγησή μου στη 
Μακρινίτσα) 
 
Τα δομικά στοιχεία 
διαφέρουν από περιοχή σε 
περιοχή.  
Στη Μεσοποταμία 
χρησιμοποιούσαν 
οπτόπλινθους (πηλό), στην 
Κίνα ξύλινους κορμούς, 
στην περιοχή μας πέτρα.  

Το εκφορικό 
σύστημα 

Μεσοποταμία 

Κίνα 



Η καμάρα δεν είναι παρά δυο τοίχοι που στο επάνω μέρος τους 
χτίζονται καμπυλωτά μέχρι να ενωθούν.  
Το κλειδί της λύσης για να μην πέφτει η καμάρα είναι … το Κλειδί!  



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  



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 βασιλικής 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) 
υπό επισκευή 

 
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!»  
 
 
 
Tα γεφύρια στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου χτίστηκαν -
τουλάχιστον όσα έφτασαν ως τις μέρες μας- στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας. Οργασμός κατασκευής παρατηρήθηκε από τα 
μέσα του 18ου μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.   

[Πηγή: Σπύρος Ι. Μαντάς, Τεχνική & αισθητική - Η ταυτότητα των 
γεφυριών,  http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.gr/2012/03/blog-

post.html ] 
 
 
Σημαντική ιστορική περίοδος είναι αυτή που ακολουθεί τη 
συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, μια συνθήκη που 
επηρέασε δραστικά όχι μόνο το ναυτικό εμπόριο αλλά και όλη 
την ενδοχώρα της Βαλκανικής χερσονήσου. Οι δρόμοι του 
εμπορίου είχαν μεγάλη άνθιση. 



Μορφολογία των πετρογέφυρων 
Οι περιοχές που επιλέγονταν για τη θεμελίωση των 
γεφυριών, ήταν τα στενότερα περάσματα των 
ποταμών. Όσο βρισκόμαστε προς τα ορεινά και στα 
ημιορεινά, τόσο συχνότερα είναι τα στενά περάσματα. 
Στα πεδινά τα περάσματα είναι μεγάλα.  
– Μονότοξο: Στενό άνοιγμα του τόξου → Στα 

ημιορεινά ή ορεινά. 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 στις Νεράτες του Γαβρενίτη ) 

– Μονότοξο: Μεγάλο άνοιγμα του τόξου → Στη ρίζα 
των βουνών προς την πεδιάδα, επειδή η δύναμη 
της ροής είναι μεγάλη (Γεφύρι της Πλάκας, γεφύρι 
της Πύλης Τρικάλων, γεφύρι του Κοράκου) 

– Πολλά ανοίγματα → Θεμελίωση  και μέσα στον 
ποταμό → Στα πεδινά, όταν η δύναμη της ροής 
είναι περισσότερο ομαλή (Γεφύρι της Άρτας, 
Ξερολύκου; στον Καρπενησιώτη, 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. 



Σχήμα 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  



Ύψος τόξου 

Α. Τόξο στα θεμέλια 
Β. Τόξο με ίδια πόδια 
Γ. Τόξο με άνισα πόδια 

Α 

Β 

Γ 

μονοπάτι μονοπάτι 



Β. Ας εξετάσουμε τη γενική χωροταξική σχέση μεταξύ 
πετρογέφυρων και μονοπατιών παλαιότερα και σήμερα, 
αλλά και την αυριανή «αναπτυξιακή» σημασία της σχέσης 
αυτής.  



Ο «ρόλος» που διαδραματίζει η κάθε πόλη και ο κάθε οικισμός 
μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου. 

Ας σκεφτούμε μερικούς τέτοιους ρόλους πόλεων και οικισμών: 
Κεφαλοχώρι, χώρα, πόλη- κράτος, πόλη με εμποροπανήγυρη ή 

ζωοπανήγυρη,  πόλη με μεγάλη αγορά, πόλη με γεωργική 
έκθεση, πόλη-λιμάνι, πόλη ως πύλη εισόδου, θρησκευτική 
πόλη, πόλη με αεροδρόμιο hub, πόλη τεχνολογίας, κλπ 

Πολύ συχνά στις περιοχές όπου οι πεζοπόροι σταματούσαν 
υπήρχε νερό και  τουλάχιστον ένα χάνι- πανδοχείο (!) για την 
ξεκούραση και τη σίτιση ανθρώπων και ζώων. [Σήμερα τον 
ίδιο ρόλο παίζουν οι ΣΕΟ –σταθμοί εξυπηρέτησης οχημάτων- 
των εθνικών οδών]. 

Εκεί, αν υπήρχαν κατάλληλες προϋποθέσεις, διαμορφώνονταν 
οικισμοί. 

Από την παρουσίαση μου στο Σεμινάριο του ΚΠΕ Κρεστένων (2013) με τίτλο  
«Αειφορική Αρχιτεκτονική χθες και σήμερα:  

παραδοσιακοί οικισμοί και σύγχρονες ανάγκες». 

 



Τα βουνά και τα ποτάμια με τις βαθιές χαραδρώσεις ήταν μεγάλα εμπόδια 
στις μετακινήσεις και καθόριζαν τις διαδρομές. 
Οι μετακινούμενοι είχαν ανάγκη από κάποιους σταθμούς για ξεκούραση, μετά 
από κάποιο χρονικό διάστημα πεζοπορίας ή μεταφοράς εμπορευμάτων.  



Οι μεταπολεμικές εξελίξεις 
 
Η μεταπολεμική εξέλιξη μετέβαλε ριζικά σε 
όλη τη Μεσόγειο το χωρικό σύστημα μέσα 
στο οποίο λειτουργούν οι πόλεις. 
 
Θα παρουσιαστεί η μετάβαση από το 
παραδοσιακό χωρικό σύστημα στο 
εκμοντερνισμένο μεταπολεμικό χωρικό 
σύστημα. 



Blue Plan 



Blue Plan 



Σήμερα οι αναφορές και προσεγγίσεις για τους παραδοσιακούς 
οικισμούς είναι μόνο για τον οικισμό και όχι για τον 
παραγωγικό του περίγυρο.  

Σωστό είναι να εξετάζουμε έναν παραδοσιακό οικισμό ως ενιαίο 
δάσο-κτηνοτροφικό-γεωργικό παραγωγικό σύστημα , και ως 
ενιαίο σύστημα με παραγωγικές δραστηριότητες (παραγωγή, 
επεξεργασία, μεταποίηση, διάθεση στην αγορά).  

Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και τον ίδιο τον οικισμό, 
τα σπίτια του, την αρχιτεκτονική, τη μορφολογία, την εξέλιξή 
του, την πολεοδομία, την προσαρμογή στη γεωμορφολογία 
του εδάφους, την προέλευση των δομικών υλικών. 

Επίσης, σημαντική είναι η κατανόηση της οικονομικής και 
κοινωνικής δομής που αναπτύχθηκε σε έναν παραδοσιακό 
οικισμό. 

Αν έχουμε τέτοιες διαχρονικές θεωρήσεις μπορούμε να 
φτάσουμε σε μια πληρότητα ως προς τις προτάσεις.    



Αειφορική ανάπτυξη  
και προβλήματα που έρχονται από το… μέλλον 

Οι παραδοσιακοί ορεινοί οικισμοί δεν πρέπει να σχετίζονται μόνο 
με την αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία, να αντιμετωπίζονται 
ως ντεκόρ και σκηνικό. 

Ένας οικισμός θα πρέπει να λειτουργεί συμβατά με το περιβάλλον. 
Αυτό αφορά όλο το σύστημα των οικονομικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων. 

Η κλιματική αλλαγή επιβάλει πρόσθετα μέτρα και ανθρώπινες 
δράσεις για την επιβίωση. Αν όλη η κοινωνία κινηθεί σε αυτή 
την κατεύθυνση τότε μετριάζονται και οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής. 

Λόγω της ανάγκης προσαρμογών στην κλιματική αλλαγή, ένας 
παραδοσιακός οικισμός θα πρέπει να συνυπολογίζει και να 
υλοποιεί πολιτικές της αειφόρου ανάπτυξης και να χαράσσει 
ειδικότερες πολιτικές και κατευθύνσεις. 

Ας εξετάσουμε μερικές τέτοιες πολιτικές κατευθύνσεις:  
 



Πηγή: Urban Development and the Environmental 
Challenges– “green” systems considerations, (by 
Professor (em.), Dr. Uno Svedin, Senior Research 
Fellow, The Stockholm Resilience Center, Stockholm 
University). Issue paper commissioned by the 
European Commission (Directorate General for 
Regional Policy). 

Ορεινοί οικισμοί:  
Πολιτικές προσαρμογής: 
•Ασφάλεια νερού 
•Ενεργειακή ασφάλεια 
•Κύριες υποδομές 
•Τουρισμός 
•Γεωργία – δάση 
•Διατροφική ασφάλεια 
•Φυσικά οικοσυστήματα 
•Αειφορική ανάπτυξη 

Αστικό περιβάλλον και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις 



Μερικές προτάσεις  για τις πολιτικές προσαρμογής στο μέλλον που θα 
πρέπει να ενσωματώνονται στις τοπικές στρατηγικές και στον τοπικό 
σχεδιασμό. : 

 
• Ασφάλεια νερού (π.χ. επαρκής ποσότητα, εξοικονόμηση, διαχωρισμός 

πόσιμου και αρδευτικού νερού, αποθήκευση νερού, επανάχρηση νερού) 
• Ενεργειακή ασφάλεια (π.χ. οικιακή παραγωγή ενέργειας, μικρές 

παραγωγικές μονάδες, π.χ. μικρό υδροηλεκτρικό σε συνδυασμό με τους 
νερόμυλους) 

• Κύριες υποδομές (π.χ. δημιουργία εναλλακτικών δικτύων, συντήρηση 
παλιών δρόμων και μονοπατιών, υπογειοποίηση καλωδίων κλπ)  

• Τουρισμός (π.χ. μαζί με το μαζικό τουρισμό απαιτείται η επιδίωξη για 
φιλοξενούμενους επισκέπτες για γνωριμία με την πόλη, την ιστορία της, τις 
ιστορικές παραγωγικές δραστηριότητες, τις σύγχρονες παραγωγικές 
δραστηριότητες). 

• Γεωργία – δάση (π.χ. τοπικό σύμφωνο δασικής προστασίας- διαχείρισης, 
μικρή παραδοσιακή γεωργία, οργάνωση κτηνοτροφικών ζωνών, οργάνωση 
κομποστοποίησης, παροχή γης σε νέους για εκμετάλλευση, βιολογική 
παραγωγή, ενίσχυση του προστατευτικού ρόλου του δάσους) 

(συνεχίζεται) 



• Διατροφική ασφάλεια (σε συνδυασμό με το προηγούμενο) 
• Φυσικά οικοσυστήματα (διαχείριση, προβολή, προστασία) 
• Αειφορική ανάπτυξη ( τοπικά υλικά [κυρίως πέτρα], ανάδειξη –

επισκεψιμότητα τοπικών ιστορικών μνημείων και τόπων, 
ανακύκλωση, διαχείριση λημμάτων και στερεών αποβλήτων, 
κομποστοποίηση κλπ) 

 
• Πολιτικές υποδοχής νέων κατοίκων αξιοποιώντας το οικιστικό 

απόθεμα. Ιδιαίτερα, πολιτικές για προσέλκυση παραγωγικών 
ηλικιών σε δραστηριότητες συμβατές με την περιοχή.   

• Δίκτυα συνεργασίας  παραγωγικά, εναλλακτικού τουρισμού, σπόρων 
(τοπικά, μεγάλης εμβέλειας) 

• Οικιστικό περιβάλλον (διαχείριση, τοπικοί κανόνες για τη χρήση 
υλικών, αισθητική αναβάθμιση, αρχιτεκτονική προσαρμογή των 
σπιτιών στις σύγχρονες ανάγκες)  

 



Το ζητούμενο είναι να ξεφύγουμε από τη λογική του 
παραδοσιακού πέτρινου κελύφους, τη λογική της 
πρόσοψης, και να επιδιώκουμε να βρίσκουμε 
τρόπους ώστε να ενσωματώνουμε και τις 
σύγχρονες ανάγκες στους παραδοσιακούς 
οικισμούς. 

 
 
 



Γ. Ένας άξονας προτάσεων για το αύριο που αφορά ιδιαίτερα τα 
πετρογέφυρα  

 
Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι η κατάσταση των 

πετρογέφυρων χειροτερεύει από μέρα σε μέρα σε όλη την 
Ελλάδα.  

 
Θα παρουσιαστούν μερικές εικόνες από την περιοχή του  

Βορείου Αιγαίου που δεν έχει ξαναδεί το Δίκτυό σας, όχι 
μόνο για εμπλουτισμό της ιστοσελίδας σας, αλλά και για να 
γίνει αντιληπτό ότι τα πετρογέφυρα δεν αφορούν μόνο την 
ορεινή ζώνη της Πίνδου και γενικά τη στεριανή Ελλάδα. 

 



Το πετρογέφυρο του Παρθένη βρίσκεται έξω από τη Χίο (νότια 
έξοδος). 

Η περιφερειακή οδός της πόλης της Χίου θα περάσει πάνω από 
τον Παρθένη ποταμό και τα σχέδια προβλέπουν καταστροφή 
του γεφυριού. Γίνονται ακόμη συζητήσεις για τη διατήρησή 
του κάτω από τον δρόμο και τη μη καταστροφή του.  

Η WWF το θεωρεί μικρό υγρότοπο: CHI025-Εκβολή Παρθένη/ 
Partheni estuary 



Οι εικόνες που θα 
παρουσιαστούν στη συνέχεια 
είναι από μια πτυχιακή 
εργασία «Τα πέτρινα γεφύρια 
της Ικαρίας», που 
διαβιβάστηκε και στο 
συντονιστή του δικτύου σας, 
το ΚΠΕ Μακρυνίτσας για 
ανάρτηση.  

Έτσι μάθαμε ότι η Ικαρία 
διαθέτει 18 !!! Πετρογέφυρα.  

 
(Παραδειγματικά αναφέρεται 

ότι οι ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ 
είναι 68). 



Γεφύρι στην Πλατανωπή (σπάνιο για όλη την Ελλάδα, γιατί είναι με 
εκφορικό σύστημα).  

Δεν έχει χρονολογηθεί. Πρέπει να είναι πάρα πολύ παλιό. 



Το γεφύρι της Λουπάστρας 
που κατέρρευσε στην 
πλημμύρα του 2010. 



Το γεφύρι της Λουπάστρας που κατέρρευσε στην πλημμύρα του 
2010. 



Το γεφύρι της 
Λουπάστρας πριν και 
μετά την πλημμύρα του 
2010 



Το γεφύρι στα Γεμέλια μετά την πλημμύρα του 2010 



Το γεφύρι του 
Μύρσωνα 
πριν και μετά 
την διάνοιξη 
του δρόμου 



Το γεφύρι του 
Χάρακα πριν 
και μετά τη 
διάνοιξη 
του δρόμου 



Γεφύρι του Αύλακα, Μονοκάμπι. Σε πολύ καλή κατάσταση 



Επισκευή παραδοσιακού γεφυριού στο Βουτσιδέ Ικαρίας 
Πολύ θετικό αλλά ... γίνεται χωρίς να υπάρχουν ειδικοί; Άραγε φροντίζουν να 

υπάρχουν ειδικοί για να μην κάνουν του κεφαλιού τους; 
Η απάντηση ενός ειδικού: Ευτυχώς, το τόξο έχει σωθεί, και υπάρχει. Αυτό 

διευκολύνει την δουλειά. Ελπίζω να έχει γίνει χωρίς να φαίνεται το κονίαμα 
από τσιμέντο, με βαθύ αρμολόγημα. (Πότε ξεκινάμε με τον Υδρόμυλο που 
βρίσκεται δίπλα, ακριβώς πίσω? Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση).  



Επισκευή του παραδοσιακού γεφυριού του Βουτσιδέ 
Posted by: ikariaki.gr 19 Ιανουαρίου 2015 
Μια δράση που αντικατοπτρίζει την φύση των Ικαριωτών έγινε την 

περασμένη Κυριακή 18 του Ιανουαρίου στο ιστορικό πέτρινο γεφύρι 
της Ικαρίας στην περιοχή του Φραντάτου ”Βουτσιδέ’‘. 

Το γεφύρι είχε υποστεί μεγάλες ζημιές μετά από την πάροδο του χρόνο 
και μετά από τις νεροποντές των τελευταίων ετών. Μια ανακοίνωση 
στο χωριό ήταν αρκετή για να κινητοποιηθούν οι χωριανοί για μια 
δράση επισκευής του γεφυριού, και μαζί με τις ενέργειες του 
Δημάρχου και του Αντιδημάρχου να ξεκινήσει η απαραίτητη 
επισκευή του. 

Οι φωτογραφίες είναι από την ομάδα του Κοινωνικού και 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φραντάτου ”Φραντάτο” 

Μια άριστη κίνηση η οποία θα επαναληφθεί και την επόμενη 
εβδομάδα μετά τις εκλογές, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου για να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες. 

http://ikariaki.gr/episkevi-tou-paradosiakou-gefiriou-tou-voutside/  
  



Εικόνες από τις εργασίες 



Τι κάνουν αλλού; 
Απαιτείται διερεύνηση.  
 
 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

που εντοπίστηκε για τις ξερολιθιές στη Μεσόγειο (2002-
2003). 



Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά 
Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά, γιατί;  

Μια πολιτιστική κληρονομιά κοινή για όλους. 
Οι ξερολιθικές κατασκευές είναι αναπόσπαστο τμήμα του τοπίου της 
υπαίθρου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Από τη Σκοτία ως την 
Κύπρο, τοίχοι, μαντριά, μονοπάτια και καταφύγια φτιαγμένα με 
διάφορες παραλλαγές και βάσει των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, 
αποτελούν τον πλούτο της κοινής αυτής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
Ένας πλούτος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί. 
Με μια αρχιτεκτονική δημώδης, ταπεινή, που σηματοδοτεί έναν 
παραδοσιακό τρόπο ζωής, οι κατασκευές αυτές στηρίζονται σε 
τεχνογνωσία χρόνων, και μάλιστα αρκετά περίπλοκη, η οποία 
σήμερα κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται 
τόσο από την έλλειψη ευαισθητοποίησης για την αξία αυτού του 
πολιτιστικού πλούτου, όσο και από το γεγονός ότι χάνεται η 
τεχνογνωσία για τη συντήρησή του. 
 



Μια ευρωπαϊκή δυναμική. 
Το Σταυροδρόμι, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Μεσογειακού 
Κέντρου Περιβάλλοντος της Γαλλίας και στηρίχτηκε από το Πρόγραμμα 
Πολιτισμός 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει στη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής δυναμικής όσον αφορά στην αποκατάσταση και 
συντήρηση των ήδη χτισμένων ξερολιθικών κατασκευών. 
 
Προς μια βιώσιμη ανάπτυξη. 
Αυτή η ευρωπαϊκή ομάδα διοχετεύει τη δυναμική οργανώσεων, 
μαστόρων, τοπικών αρχών και της Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης στην 
προβληματική της διατήρησης και της διάδοσης μιας παραδοσιακής 
τεχνογνωσίας, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να βοηθήσει να μην 
χαθεί και να αναπτυχθεί η τέχνη των ξερολιθικών κατασκευών. 
Αντιμετωπίζει αυτόν τον πολιτιστικό πλούτο με σύγχρονο βλέμμα, όχι 
μόνο επειδή είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό παρών στην κουλτούρα και 
την ύπαιθρο της Ευρώπης, αλλά και γιατί συνάδει με τις σύγχρονες 
απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη (κατασκευές προσαρμοσμένες στις 
τοπικές οικολογικές και οικονομικές απαιτήσεις, «καθαρά» υλικά). 



Δύο έλληνες Εταίροι: 
MESOGEIAKO KENTRO PERIVALLONTOS  

Athènes, Grèce 
Une NGO qui aide les acteurs locaux à 

développer des politiques de 
protection et de valorisation du 
patrimoine naturel et culturel de la 
Grèce. A travers des projets 
européens, le MKP contribue à créer 
des liens entre ces acteurs et leurs 
homologues dans d’autres pays 
d’Europe. / contact / 

retour 
haut de page 
 
ASSOCIATION CULTURELLE DE 

SBERADOS 
Tinos, Grèce 

Une organisation locale qui s’attache à la 
mise en valeur de son patrimoine 
culturel en réalisant chaque année, 
avec ses bénévoles et en valorisant le 
savoir-faire de chacun, des actions 
de restauration architecturale du 
village. 
Pallados I 
GR- 84200 Tinos 
Tél. 3022830 23650 

 

NOUS CONTACTER 
MKP Isabelle Bouchy 
Mesogeiako Kentro Perivallontos 
Polynikous 2, GR - 17455 Alimos 
Tél. 30 210 9887630 Mail : 
medcenv@hellasnet.gr 



Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι για την Ξερολιθιά: πώς  
Αναπτύσσει ένα σύνολο μέσων γύρω από τέσσερις σημαντικούς άξονες:  
Την αναγνώριση και τη διατήρηση ενός επαγγέλματος και μιας 
παραδοσιακής ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας, μέσω της καταγραφής των 
μαστόρων ούτως ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός των ατόμων που 
κατέχουν την ιδιαίτερη αυτή τεχνογνωσία, και μέσω της συσπείρωσης 
των μαστόρων γύρω από μια Χάρτα ποιότητας και μιαν Ευρωπαϊκή 
Οργάνωση των μαστόρων της ξερολιθιάς. 
Την ανάπτυξη και βελτίωση της κατάρτισης αρχαρίων και της διαρκούς 
κατάρτισης με δράσεις κατάρτισης των νέων και των μαστόρων βάσει 
μιας διδακτικής ύλης αναφοράς που να είναι προσαρμόσιμη και σε 
άλλες περιοχές της Ευρώπης.  
Την προώθηση των ξερολιθικών κατασκευών: προτείνοντας ένα τοπικό 
σχέδιο δράσης με στόχο να ενσωματωθεί η πολιτιστική κληρονομιά των 
ξερολιθικών κατασκευών στις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές · 
ευαισθητοποιώντας εθελοντές, νέους και ενήλικες, από τις πέντε χώρες 
που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα, μέσω πρακτικών ασκήσεων και 
δράσεων σε εργοτάξια.   (συνεχίζεται) 



Πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης ξερολιθικών κατασκευών: έργα 
αποκατάστασης, εν είδη παραδείγματος προς μίμηση, τα οποία 
επιτρέπουν, από τη μία, τη συντήρηση κατασκευών που κινδυνεύουν 
να καταστραφούν (τοίχους, μονοπάτια, μαντριά), και από την άλλη, την 
κατάρτιση επαγγελματιών του τομέα σε παραδοσιακές τεχνικές.  
 
Τα αποτελέσματα  
Μία απογραφή των επαγγελματιών (ατομικές επιχειρήσεις και 

μάστορες) στις περιοχές που αφορά το έργο  
Μία Ευρωπαϊκή Χάρτα για τους μάστορες της ξερολιθιάς  
Ένα ερευνητικό πρωτόκολλο για την κατάρτιση των προτύπων 

τεχνικών (κανόνες) για ξερολιθικές κατασκευές που μπορεί να 
μεταφερθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες  

Μία έκθεση για μια ευρύτερη συνειδητοποίηση αυτής της 
παραδοσιακής τεχνικής 

http://www.medcenv.org/index.php?id=7&L=3 



Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι Ξερολιθιάς  
Οι τεχνίτες που είναι σε θέση να διατηρήσουν και να αναπτύξουν αυτήν 
την κληρονομιά -οι τοιχοποιοί- δε χαίρουν ακόμη ικανοποιητικής 
αναγνώρισης, και η επιβίωση της τεχνογνωσία τους στηρίζεται βασικά 
στην προφορική παράδοση. Πρέπει να καταγράψουμε την τεχνογνωσία 
αυτή, προσφέροντας της ένα νομικό πλαίσιο. Η αναγνώριση αυτή θα 
συμβάλλει στη διάσωση μίας ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 
μακροπρόθεσμα, ευνοώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές παραγγελίες 
ξερολιθικών οικοδομικών έργων, οι οποίες σήμερα παρεμποδίζονται 
λόγω της έλλειψης κοινών αναφορών. 
 
Το Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι Ξερολιθιάς δημιουργεί ένα δίκτυο ΜΚΟ και 
επαγγελματιών που στόχο έχει να προωθήσει αυτήν την τεχνογνωσία 
και την εξάσκησή της.  
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο Σταυροδρόμι  
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  

http://www.medcenv.org/index.php?id=2&L=3  



Αγροτική αρχιτεκτονική κληρονομιά και τοπίο 
Η διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομίας και των τοπίων 
αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής μας, διατηρεί ζωντανή τη μνήμη και 
την ταυτότητα της περιοχής στην οποία ζούμε, και βοηθά τη συνέχιση 
των παραδοσιακών επαγγελμάτων. Η διαφύλαξη της ακεραιότητας των 
τοπίων σημαίνει ταυτόχρονα ότι προστατεύονται οι φυσικοί πόροι: 
έδαφος, νερό, χλωρίδα και πανίδα. 
Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος συνεργάζεται με πολλούς 
εταίρους στη Μεσόγειο πάνω σε αυτά τα θέματα μέσα από την 
ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και εμπλοκή των εκάστοτε ντόπιων 
νέων.  
HeriQ - Αφήγηση για την κληρονομιά – Ποιοτική ερμηνεία 
Eurotour Heritage - Τουρισμό και τοπική κληρονομιά 
REMEE Ανακαλύπτοντας εκ νέου την υδάτινη κληρονομιά της 
Μεσογείου 
Ευρωπαϊκό Σταυροδρόμι Ξερολιθιάς  
Για την επαναξιοποίηση των αναβαθμίδων καλλιέργειας 



Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
που ιδρύθηκε το 1992 από μια μικτή, γαλλοελληνική ομάδα ανθρώπων που επιθυμούσαν να 
προάγουν ανθρώπινες δράσεις που σέβονται το περιβάλλον και τον πολιτισμό των περιοχών 
της Μεσογείου και των Βαλκανίων. 
Μπροστά στις ευρω-μεσογειακές προκλήσεις μέσω τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών έργων, το 
Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος 
προωθεί το ευρώ-μεσογειακό διάλογο αναπτύσσοντας κοινές δράσεις και προάγοντας τον 
αμοιβαίο σεβασμό του πολιτισμού του κάθε μέρους.  
ευαισθητοποιεί όλους όσοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, και ιδιαιτέρως τους νέους, στην 
ανάγκη προστασιάς του φυσικού και πολιτιστικού τους πλούτου.  
υλοποιεί τοπικά έργα για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
περιβάλλοντος. 
Εύρω-μεσογειακό Campus για το Περιβάλλον 
Το καλοκαίρι 2015, σας προτείνουμε 8 Εύρω-μεσογειακό Campus για εθελοντές στην Γαλλία, 
Τυνησία, Ιταλία, στο Μαρόκο και στο Λίβανο ! [more...] 
ΑΙΜ, ενα νέος διεθνούς δικτύου για τη νεολαία 
Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος είναι πλέον μέλος ένας νέος διεθνούς δικτύου ΜΚΟ που 
ασχολούνται με τη νεολαία: το AIM (Amesci Διεθνές Κίνημα) θα αναπτύξει δραστηριότητες για 
τη νεολαία στην Ευρώπη, οι οποίες προωθούν και πραγματωθούν σε πρακτική ιθαγένεια, 
"social entrepreneurship”, πρόσβαση στη γνώση και άλλες σημαντικά θέματα για τη νεολαία. 
[more...] 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
Είσαστε ξεναγός φυσικών περιοχών ή μουσείων, τουριστικός συνοδός, οδηγός βουνού και 
θέλετε να βελτιώσετε το επίπεδό σας στην ερμηνεία της κληρονομιάς; Ασχολείστε με τη 
φυσική ή την πολιτιστική κληρονομιά και ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε την επικοινωνία με τους 
επισκέπτες σχετικά με το αντικείμενό σας; [more...] 
 



Στην Ελλάδα τι μπορεί να γίνει με τα πέτρινα γεφύρια και τις 
πέτρινες κατασκευές; 

 
1. Εντοπισμός διαφόρων πρωτοβουλιών 
2. Μια συμμαχία από τα κάτω 
3. Μια σχολή πετράδων 
 

 
 



 
1. Εντοπισμός διαφόρων πρωτοβουλιών (π.χ. ΚΠΕ 
Μακρυνίτσας, Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων, Μουσεία νερού, 
ελιάς κλπ, Ελληνική Εταιρεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, 
κλπ, ορειβατικοί σύλλογοι, τοπικές πρωτοβουλίες πολιτών, 
φορέων, δήμων, περιφερειών κλπ).  
 
(Σημείωση: Μια νέα πληροφορία από τον αρχιτέκτονα Μισέλ 
Ροσιέ που έχει εργαστεί για διάφορα παραδοσιακά μουσεία: 
Σήμερα επιμελείται το νέο ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 
ΜΑΣΤΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ και σύντομα το Μουσείο θα 
μπει σε λειτουργία.) 
 
2. Μια συμμαχία από τα κάτω: Όλοι όσοι εργάζονται για την 
πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να συγκροτήσουν ένα 
δίκτυο.  
 



3. Μια σχολή πέτρας (πετράδων) 
 
Στο Σεμινάριο του Δικτύου σας στη Μακρινίτσα η εισήγησή μου έκλεινε 

με την εξής πρόταση: 
«Τελειώνοντας, θέλω να επισημάνω την ανάγκη δημιουργίας 

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

Τα ίδια επανέλαβα και στην εισήγησή μου στο Σεμινάριο του Δικτύου 
σας στο ΚΠΕ Μουζακίου. 

 
Στη συνέχεια, το ΚΠΕ Μακρινίτσας ενδιαφέρθηκε για την εξειδίκευση 

της πρότασής μου και υπήρξε συνεργασία μεταξύ μας, αλλά και με 
άλλους εμπλεκόμενους επιστήμονες, φορείς και μελετητές. 

Σήμερα, μπορούμε να σας παρουσιάσουμε περισσότερο 
επεξεργασμένη την πρόταση αυτή.  

 



3. Το αντικείμενο των αποφοίτων μιας σχολής για την πέτρα 
(πετράδων) 

Ας κάνουμε μια περιήγηση στο ζητούμενο επαγγελματικό αντικείμενο. 
Από μια καταγραφή του γράφοντα υπολογίζονται: 

• Πέτρινα γεφύρια:  περί τα 1.500 
• Νερόμυλοι: περί τις 20.000 
• Ανεμόμυλοι: περί τους 1.000 
• Αναβαθμοί: Υπολογίζονται σε 45.000 χιλιόμετρα. 
• Πέτρινα κτίρια: 891.649 (απογραφή 2001).  
• Εγκαταλειμμένοι οικισμοί: 2.000 
• Μνημεία του ΥΠΠΟ: Υπάρχουν 460 Βυζαντινά μνημεία κι 463 νεότερα 

μνημεία.  Έχουν καταχωρηθεί πάνω από 11.500 κηρύξεις, που έχουν 
δημοσιευτεί μέχρι και το 2012, με τις οποίες προστατεύονται πάνω 
από 19.000 ακίνητα μνημεία και χώροι όλων των περιόδων.  

• Μοναστήρια: πάνω από 230 
• Εκκλησίες και εκκλησιαστικά μνημεία: περί τις 4.000. 
• Μονοπάτια: Τα 11 ευρωπαϊκά μονοπάτια φτάνουν στο εντυπωσιακό 

μήκος των 46.000 χλμ. Τα 8 εθνικά μονοπάτια έχουν μήκος 700 χλμ. 
περίπου.  

• Παραδοσιακοί Οικισμοί & Διατηρητέα Κτίρια  του ΥΠΑΠΕΝ: ? 
(υπάρχει τεκμηρίωση των πηγών για κάθε ενδιαφερόμενο) 



Εκτός από τα πολιτιστικά αγαθά που 
σχετίζονται με την πέτρα και τους 
μαστόρους, υπάρχει και το πλήθος των 
ιδιωτικών έργων (μαντρότοιχοι κλπ) και 
των πέτρινων κατοικιών. 

 
Η διαχρονική σχέση μεταξύ των κύριων 

υλικών κατασκευής κατοικιών (πέτρα, 
τούβλα, μπετόν) έχει ως εξής (πηγή από 
την απογραφή κατοικιών της ΕΛΣΤΑΤ): 



Διαχρονική εξέλιξη των υλικών κατασκευής κτιρίων στην Ελλάδα 
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Ελλάδα: Κύρια υλικά κατασκευής 
των κτιρίων 

Μπετόν Τούβλα -Τσιμεντόλιθοι Πέτρα 
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Ελλάδα: Συσσωρευτικά, τα κύρια 
υλικά κατασκευής των κτιρίων 

Πέτρα Τούβλα -Τσιμεντόλιθοι Μπετόν 

Προσοχή: Σε όλα τα διαγράμματα αυτής της ενότητας οι δύο πρώτες χρονικές 
κατηγορίες δεν είναι ανά δεκαετία. Η πρώτη καλύπτει 25 χρόνια και η δεύτερη 15) 



Διαχρονική εξέλιξη των υλικών κατασκευής κτιρίων στην Ήπειρο 
(συνολικά και αγροτικές περιοχές) 
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Διαχρονική εξέλιξη των υλικών κατασκευής κτιρίων στην Ευρυτανία 
και Σάμο 
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Ευρυτανία: Κύρια υλικά κατασκευής 
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Υλικά κατασκευής επικάλυψης κτιρίων (στέγες) στην Ελλάδα και στην 
Ήπειρο 
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Ήπειρος: Μορφή επικάλυψης κτιρίου 

κατά κύρια υλικά επικάλυψης της 
κεκλιμένης στέγης 
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Αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί 
τόσο η αποκατάσταση πέτρινων κτιρίων όσο και η κατασκευή 
νέων κατοικιών από πέτρα. 

Επίσης, θα πρέπει να ενισχυθεί η στέγη από σχιστόλιθο σε 
συγκεκριμένες περιοχές (Ήπειρος, Πήλιο, Ικαρία κ.ά.) 

 
Η Σχολή Πέτρας (Πετράδων) μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 

εργαλείο για την προστασία και ανάδειξη του κτισμένου 
πολιτιστικού περιβάλλοντος  της χώρας μας, αλλά και για την 
προώθηση βιώσιμων λύσεων που σχετίζονται άμεσα με την 
παραγωγή ενέργειας (π.χ. μύλοι) αλλά και την προστασία του 
περιβάλλοντος (διάβρωση, ερημοποίηση, ορθή διαχείριση των 
λεκανών απορροής, κλιματική αλλαγή).  

 
  Μια πρώτη επαφή με τον αν υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη 

Τσιρώνη έδειξε ότι υπήρξε ένθερμη ανταπόκριση στην ιδέα αυτή. 



Συγνώμη που σας κούρασα, αλλά στην ουσία 
υπήρξαν τρεις εισηγήσεις αντί μιας. Επίσης, 
προετοιμάστηκε και παρουσιάστηκε  
σημαντικό πρωτογενές υλικό.  

Σε εσάς στο Δίκτυο Πετρογέφυρων, ήθελα να 
πρωτοπαρουσιάσω αυτό το υλικό, για να 
τιμήσω την πολυετή προσπάθεια που κάνετε 
για την πολιτιστική κληρονομιά όλων μας. 

Στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να 
εργαστούμε από κοινού για αυτό το σκοπό. 

 
 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


