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Α. Αρχιτεκτονικά και στατικά στοιχεία  
των πέτρινων γεφυριών 

Από προηγούμενα σεμινάρια του του Ε.Θ.Δ. «Τα 
πετρογέφυρα της Ελλάδας» στη Μακρινίτσα 
(2013), στο Μουζάκι (2014) και στο Καρπενήσι 
(2015) γνωρίζουμε τη στατική και αρχιτεκτονική 
λογική της τοξωτής πέτρινης κατασκευής. 

 
Στη σημερινή παρουσίαση αναπόφευκτα θα 

επαναληφθούν ορισμένα σημεία. 
 
 
 



Ιστορικά στοιχεία 
 



Η τοξωτή δόμηση είναι μια 
επινόηση που έδωσε 
σημαντική ώθηση στις 
κατασκευές. Αποτελεί την 
εξέλιξη του αρχικού 
εκφορικού συστήματος 
δόμησης   
 
Τα δομικά στοιχεία 
διαφέρουν από περιοχή σε 
περιοχή.  
Στη Μεσοποταμία 
χρησιμοποιούσαν 
οπτόπλινθους (πηλό), στην 
Κίνα ξύλινους κορμούς. 
Στην περιοχή μας το κύριο 
δομικό υλικό είναι η πέτρα.  

Το εκφορικό 
σύστημα 

Μεσοποταμία 

Κίνα 



 



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

Δεν έχει χρονολογηθεί. Πρέπει να είναι πάρα πολύ παλιό. Ίσως… 



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 φέρει 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 (1774- κατοχυρώθηκε νομικά το δικαίωμα 
της χρήσης της ρωσικής σημαίας από Έλληνες πλοιοκτήτες), μια 
συνθήκη που επηρέασε δραστικά όχι μόνο το ναυτικό εμπόριο αλλά 
και όλη την ενδοχώρα της Βαλκανικής χερσονήσου. Οι δρόμοι του 
εμπορίου(θαλασσινοί και στεριανοί) είχαν μεγάλη άνθιση. 



Αρχιτεκτονικά και στατικά στοιχεία 

 



Η καμάρα είναι …δυο τοίχοι που στο επάνω μέρος τους χτίζονται καμπυλωτά 
μέχρι να ενωθούν. Αυτό φυσικά απαιτεί  καλούπι ξύλινο από κάτω κατά την 
κατασκευή.  
Το κλειδί της λύσης για να μην πέφτει η καμάρα είναι … το Κλειδί! Φυσικά σε 
ένα πετρογέφυρο το «κλειδί» είναι ένα «τριγωνικό» χτίσιμο σε όλο το μήκος.   



Ερώτηση: Πώς στέκεται τόσο βάρος;  
Απάντηση: Με τη μεταφορά φορτίων στα βάθρα 



Πηγή: http://kpe-makrin.mag.sch.gr/smnrgefyr13/konstantakopoulos.pdf  



Γεφυρώνοντας μόνιμα δυο άκρες 

 



Εγκιβωτισμένος μαίανδρος. Στα ορεινά 
και ημιορεινά. Εδώ βρίσκουμε 
μονότοξα γεφύρια. 

 
 
Πεδινός μαίανδρος. Εδώ βρίσκουμε 

πολύτοξα γεφύρια. 
 
 
Πλεξοειδής ποταμός. σχηματίζει 
μεγάλου πλάτους κοίτες πλεξοειδούς 
μορφής με ενδιάμεσες νησίδες οι οποίες 
πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια πλημ-
μυρικών επεισοδίων. Εδώ βρίσκουμε 
πολλά μισοκαταστραμένα γεφύρια που 
κινδυνεύουν, χώθηκαν ή χάθηκαν. 
http://www.geo.auth.gr/courses/gge/gge427y/pdf/mathima5
.pdf  



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 ).  

  



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  



Το  τόξο και τα πόδια του 

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

Α 

Β 

Γ 

μονοπάτι μονοπάτι 



Από τι κινδυνεύει ένα Πετρογέφυρο 
 
Ο μεγαλύτερος εχθρός των λιθίνων γεφυρών είναι το ίδιο το νερό. 
Τα μεγαλύτερα προβλήματα προέρχονται από κακή υδατοστεγάνωση ή 

ρηγμάτωση λόγω των φορτίων κυκλοφορίας που επιτρέπει την 
είσοδο του νερού στο υλικό πληρώσεως. 

Το νερό γεμίζει τα δημιουργούμενα κενά,  διαποτίζει το υλικό 
πληρώσεως και αυξάνει το νεκρό βάρος. 

Το χειρότερο όμως όλων, είναι ότι οι χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες 
παγώνουν το νερό, που διογκούμενο προκαλεί ρωγμές και θραύσεις. 

Πηγή: http://kpe-makrin.mag.sch.gr/smnrgefyr13/konstantakopoulos.pdf 

Φυσικά η είσοδος του νερού μέσα στο υλικό πληρώσεως ευνοεί τη 
βλάστηση ακόμη και δέντρων, με δευτερογενές αποτέλεσμα οι ρίζες 
και ο κορμός να αποσταθεροποιούν περισσότερο την κατασκευή. 

Το ίδιο το ποτάμι επίσης απειλεί ένα γεφύρι. 



Από τι κινδυνεύει ένα Πετρογέφυρο 
• Από τη βλάστηση  που αναπτύσσεται στο 

εσωτερικό του. 
• Από το νερό που διεισδύει μέσα στο γεφύρι. 
• Από σεισμούς, πτώσεις βράχων. 
• Από πλημμύρες (Πετρογέφυρο Εχίνου 

Ξάνθης) και έντονες βροχοπτώσεις 
(Πετρογέφυρο της Πλάκας). 

• Από αρχικές κατασκευαστικές αστοχίες. 
• Από μετατροπή των μονοπατιών σε 

δρομους και την απαιτούμενη διαπλάτυνση  
ή κόψιμο της καμάρας. 

• Από ανατινάξεις σε καιρό πολέμου (Γέφυρα 
Κοράκου). 

• Από τεχνικά έργα που προκαλούν κατά-
βύθιση σε τεχνητές λίμνες  (γεφύρι του 
Μανώλη, του 1659– Άγραφα, Ευρυτανία) 

• Από διέλευση αγωγών και σωληνώσεων. 
• Από ελλειπή συντήρηση, από απαξίωση. 
• Από την κλιματική αλλαγή. 

Το γεφύρι του Μύρσωνα (Ικαρία) 
μετά την διάνοιξη του δρόμου 



Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν αρκεί ούτε η μελέτη, 
ούτε η κήρυξη ενός πετρογέφυρου ως μνημείο. 

 
Η ελλειπής συντήρηση είναι άλλη μια αιτία 

καταστροφής. 
 
Παράδειγμα: Γέφυρα Μουκόσι στην Πεύκη 

Καλαμπάκας. Κατέρρευσε το 2004 άν και κηρύχτηκε 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο δύο φορές (1999 και 
2000) 

 
πηγή: http://kpe-

makrin.mag.sch.gr/smnrgefyr13/konstantakopoulos.pdf  



Η σημερινή κατάσταση: 
1. Οι μεταπολεμικές εξελίξεις και τα πετρογέφυρα 

2. Η κλιματική αλλαγή και τα πετρογέφυρα 
 

1. 
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. 



Ολοκληρωμένη διαχείριση του χώρου μεταξύ ορεινής, ημιορεινής 
και πεδινής ζώνης.                                                                Πηγή: Blue Plan 



Κυριαρχία της παράκτιας ζώνης. Απαξίωση της ορεινής και 
ημιορεινής  ζώνης                                                    Πηγή: Blue Plan 



Αυτή η μεταπολεμική αλλαγή στη δομή του χώρου στο 
Μεσογειακό περιβάλλον  εξηγεί γιατί μερικά γεφύρια σήμερα 
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος (π.χ. γεφύρι της 
Πύλης ως τουριστικός προορισμός) αλλά…  

τα περισσότερα βρίσκονται χαμένα κάπου στην ενδοχώρα και 
στα ημιορεινά και στα ορεινά και ψάχνεις να τα βρεις, όπως 
έκανε το ΚΠΕ Μακρινίτσας με τα πετρογέφυρα του Πηλίου.  

Αυτά τα «κρυμμένα» γεφύρια τα βρίσκουν μόνο οι ορειβάτες 
και οι ερευνητές, είναι σε κακή κατάσταση και δεν βρίσκονται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. 

Βέβαια, τα πεδινά γεφύρια έχουν μεγαλύτερες απειλές. 



Το ίδιο συμβαίνει με όλη την πολιτιστική κληρονομιά 
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 κυρίως ως προς την 
αντιμετώπιση και των εγκαταλειμμένων οικισμών και μνημείων  
της ενδοχώρας.    



Αποτελεί ζητούμενο σήμερα να ξεφύγουμε από τη 
λογική του παραδοσιακού πέτρινου κελύφους, τη 
λογική της πρόσοψης, τη λογική του τουριστικού 
ντεκόρ. Αντίθετα, θα πρέπει να διδασκόμαστε από 
τα μνημεία μας και να καλλιεργούμε ήθος. 

 
Θα πρέπει να επιδιώκουμε να βρίσκουμε τρόπους 

αποκατάστασης και ανάδειξης των πολιτιστικών 
μνημείων και ενδεχομένως επανάχρησης αν το 
μνημείο το επιτρέπει. 

 
Γενικά πρέπει να ενσωματώνουμε και τις σύγχρονες 

ανάγκες στην πολιτιστική μας κληρονομιά με 
προσοχή και σεβασμό. 

 
 
 



2. Η κλιματική αλλαγή και τα πετρογέφυρα 
Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι η κατάσταση των 

πετρογέφυρων χειροτερεύει από μέρα σε μέρα σε όλη την 
Ελλάδα.   

Είναι βέβαιο ότι θα γίνει χειρότερη με την κλιματική αλλαγή.  
 
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. 

 

 



Το σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενέκριναν οι 195 
χώρες που συμμετέχουν στην παγκόσμια Σύνοδο του Παρισιού για το 
κλίμα (Δεκ. 2015).  Η συμφωνία στοχεύει στον περιορισμό της αύξησης της 
παγκόσμιας θερμοκρασίας και στην αποσύνδεση των εθνικών οικονομιών 
από τον ορυκτό πλούτο.  

Η συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2020, φιλοδοξεί να μειώσει την 
υπερθέρμανση  «πέρα από τους δύο βαθμούς Κελσίου». Ο στόχος είναι να 
μειωθεί στους ενάμιση βαθμούς Κελσίου. 

Οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα θα πρέπει να αρχίσουν να μειώνονται το 
ταχύτερο δυνατό. Στο δεύτερο μισό του αιώνα οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα πρέπει να μειωθούν στα επίπεδα που μπορούν να 
απορροφούν τα δάση, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία μηδενικών 
καθαρών εκπομπών. 

Όλες οι χώρες θα εγγραφούν σε κοινό σύστημα αναφοράς, παρακολούθησης 
και επιβεβαίωσης των εκπομπών. 

Πηγή: http://tvxs.gr/news/kosmos/symfonia-gia-tin-klimatiki-allagi-sto-parisi 
 
Δεν υπάρχει πάντως πρόβλεψη για οικονομική αποζημίωση των χωρών που 

πλήττονται από φυσικές καταστροφές λόγω ανόδου της θερμοκρασίας. 
Θετικά αποτιμούν τη συμφωνία οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
 



Τι σημαίνει αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς 
Οι πρώτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη 

ορατές στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.  
Οι συνέπειες αυτές αναμένεται να ενταθούν τις 

επόμενες δεκαετίες.  
Οι θερμοκρασίες αυξάνονται, η συχνότητα των 

βροχοπτώσεων μεταβάλλεται, οι παγετώνες λιώνουν, 
η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει και τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή τους όλο 
και πιο συχνά, προκαλώντας κινδύνους όπως 
πλημμύρες και ξηρασίες. 

Πηγή: http://ec.europa.eu/environment/basics/global-
challenges/consequences/index_el.htm  

 
 



Όξυνση καιρικών φαινομένων σημαίνει: Εντονότερες βροχοπτώσεις,  
εντονότεροι παγετοί, αυξημένη  απορροή των νερών, πλημμύρες.  

Πηγή: http://kpe-makrin.mag.sch.gr/smnrgefyr13/TEE_DYT_MAKEDONIAS.pdf 



Η συμφωνία θα υπογραφεί από τις χώρες στις 22 Απριλίου 2016 στην 
Νέα Υόρκη. Διπλό κριτήριο για την ισχύ της : η συμφωνία γίνεται 
δεσμευτική αν 55 χώρες που έχουν το 55% των εκπομπών την 
επικυρώσουν. 
Στην COP 21 οι χώρες υπέβαλαν και θα συνεχίσουν να υποβάλουν 
ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια δράσης για το κλίμα με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών τους.  
 
Από την Τράπεζα της Ελλάδος εκπονήθηκε μελέτη σχετικά με τις 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην Ελλάδα (2011) . Με μία νέα μελέτη θα γίνει η 
επεξεργασία µιας εθνικής στρατηγικής προσαρµογής στην κλιµατική 
αλλαγή. http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/klima/default.aspx  
Ακόμη και στο σενάριο «μετριασμού», σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα 
μειώνει τις εκπομπές ρύπων μόνο στον βαθμό που απαιτείται, οι 
απώλειες για το ΑΕΠ έως το 2100 θα είναι 436 δισ. ευρώ. 
 
Πώς αποτιμάται η πρόσθετη καταστροφή της πολιτιστικής πληρονομιάς 
λόγω της κλιματικής αλλαγής;  
Πώς αποτιμώνται οι μελλοντικές καταστροφές των πετρογέφυρων;  
Είναι φανερό ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο δράσης ειδικά για τα 
πετρογέφυρα και το κλίμα. 
 



Προϋποθέσεις για την προστασία των πετρογέφυρων 
 
1. Καταγραφή 
2. Κήρυξη ως μνημείων όλων των πέτρινων γεφυριών που έχουν 

απομείνει: Χρειάζεται απόφαση του υπουργού Πολιτισμού,  έπειτα 
από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, 
της οποίας προηγείται εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας και 
Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων.  (π.χ. μέχρι 
σήμερα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία περί τα 55 λίθινα γεφύρια 
της Ηπείρου)  
Αιτιολογία: Τα Πετρογέφυρα αποτελούν πολύ χαρακτηριστικά και 

αξιόλογα δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής και της ιστορίας. Ο 
χαρακτηρισμός των γεφυριών ως μνημείων, έχει σκοπό τη 
θεσμική εξασφάλιση της διάσωσης, συντήρησης και προβολής 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

3. Μελέτες προστασίας των μνημείων.  
Το πέμπτο στάδιο της μελέτης ονομάζεται πρόταση αποκατάστασης.   

http://kpe-makrin.mag.sch.gr/smnrgefyr13/TEE_DYT_MAKEDONIAS_1.pdf 
4. Το στάδιο που λείπει: Λειτουργική ένταξη των πετρογέφυρων στην 

περιοχή τους. 
5. Σήμερα, σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να συνυπολογίζεται 

και η κλιματική αλλαγή   



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


