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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 Μεσοποτάμιοι 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. 
 



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.  



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. 
 
 



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. 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 (εκφορικό τόξο) της Ευρώπης και η αρχαιότερη γέφυρα 
που παραμένει μέχρι σήμερα σε χρήση. Έχει μήκος 22 μέτρα, 
πλάτος 5,5 μέτρα και ύψος 4 μέτρα. 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 1300 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 αυτή την 
επινόηση των Ετρούσκων και την 
απογείωσαν, 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 πέτρινα γεφύρια στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων 
χτίστηκαν -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), 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. 



Η Καρύταινα 
 
Στο νοτιοδυτικό άκρο της Ορεινής Αρκαδίας, εκεί που ο 
μυθικός Λούσιος ποταμός σμίγει τα νερά του με τον 
Αλφειό, είναι η χτισμένη η ιστορική Καρύταινα. 
Η Καρύταινα γνώρισε περίοδο ακμής κατά την 
Φραγκοκρατία και το Φράγκικο κάστρο της, στη νότια 
πλευρά του οικισμού, υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά 
φρούρια της Πελοποννήσου, κατά τις περιόδους της 
Φραγκοκρατίας, της Τουρκοκρατία και της επανάστασης 
του 1821. 
Στην Τουρκοκρατία η Καρύταινα ήταν εμπορικό κέντρο 
με κυριώτερα προϊόντα τον καπνό, τα μεταξωτά και το 
κρασί ενώ παράλληλα αποτέλεσε και σημαντικό 
διοικητικό κέντρο έως το 1830 που την θέση της πήρε η 
Δημητσάνα, γεγονός που συνετέλεσε στην παρακμή 
της. 



Πάνω στον Αλφειό, 
κοντά στην Καρύταινα, 
διασώζονται δύο 
παραδοσιακά γεφύρια, 
το γεφύρι του Κούκου 
και το γεφύρι της 
Καρύταινας.  
Το πρώτο είναι 
μονότοξο, και το ύψος 
του είναι 34 μέτρα.  
Είναι χτισμένο το 1880 
από Λαγκαδιανό 
μάστορα και διασώζεται 
σήμερα σε καλή 
κατάσταση. Βρίσκεται 
στο πιο στενό βραχώδες 
πέρασμα του Αλφειού, 
στα Μάραθα 
(Βλαχορράφτη). 
Διευκόλυνε την 
επικοινωνία των χωριών 
της δυτικής Γορτυνίας 
με την Ανδρίτσαινα.  
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/gefyria
/alf_kouk.htm 



Το  γεφύρι της Καρύταινας ήταν 
πεντάτοξο, όμως σε μία μάχη 
την περίοδο του εμφυλίου 
καταστράφηκε η κύρια καμάρα 
του και παραμένει έως σήμερα 
κατεστραμμένο. Στην περιοχή 
αυτή λειτουργούσαν στο 
παρελθόν πολλοί νερόμυλοι, 
ερείπια των οποίων σώζονται 
ακόμα. Σύμφωνα με τον μύθο, 
προκειμένου να στεριώσει το 
γεφύρι, στα θεμέλιά της είναι 
θαμμένη μια πριγκίπισσα των 
Φράγκων. 
Η παλιά γέφυρα έχει μήκος πάνω από 50 μέτρα και 5 άνισες αψίδες, η 
μεγαλύτερη έχει άνοιγμα 8,75 μέτρα. Διαθέτει φράγκικα στοιχεία, και στη 
δυτική πλευρά του υπάρχει μια δίκοχη μικρή βυζαντινή εκκλησία, 
αφιερωμένη στο Γενέσιο της Θεοτόκου. Το γεφύρι βρίσκεται στο δρόμο που 
συνέδεε το κάστρο της Καρύταινας με τη Μεσσηνία κατά το μεσαίωνα. 
Χτίστηκε από τους Φράγκους τον 13ο αιώνα και ανακαινίστηκε στα 1439 -
1440… Η γέφυρα που βλέπουμε σήμερα δεν είναι τόσο παλιά.  
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/gefyria/alf_kar.htm 
http://hotelsline.com/el/article/karytaina-oreinis-arkadias-xartis-fotografies 

 



Δίπλα του διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος  Καρύταινας Μεγαλόπολης. 



 



Πέτρινα γεφύρια στα νησιά του Αιγαίου 
 

Υπάρχουν πετρογέφυρα στα νησιά του Αιγαίου; 
 
Θα παρουσιαστούν μερικές εικόνες από την περιοχή του  
Αιγαίου που δεν έχετε ξαναδεί στο Δίκτυο.  
 
Έτσι θα έχετε έναν εμπλουτισμό της πολύτιμης ιστοσελίδας σας 
στο ΚΠΕ Μακρινίτσας, αλλά και θα γίνει αντιληπτό ότι τα 
πετρογέφυρα δεν αφορούν μόνο 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.  

Χίος 

τοξωτό γεφυράκι  στο φαράγγι Καμπιών 



της Κόρης το Γεφύρι  

Χίος 

Υδρογέφυρα του Κουφού ποταμού 



Λέσβος 34 https://www.petrinagefiria.com/ 



Λέσβος 34 



Λέσβος, Κάστρο Μυτιλήνης 



Νάξος: Λίγο πιο έξω από τις Εγγαρές, υπάρχει ένα μαρμάρινο, 
δίτοξο γεφύρι του 1899, που εντυπωσιάζει με την κομψότητα της 
αρχιτεκτονικής του. Στο παρελθόν, όταν δεν υπήρχε νερό στα σπίτια, 
οι νοικοκυρές του χωριού, άναβαν φωτιές κάτω από το γεφύρι και 
έβραζαν νερό για να πλύνουν τα ρούχα τους. 
 

Νάξος: ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΣΑ ΤΟΥ 
ΛΑΔΟΜΙΧΑΛΗ 

Νάξος: το Γεφύρι στην Κόρωνο στο 
Ρυάκα, (ενώνει Ανεγυρίδα με 
Πλάτσα) 

Νάξος 



Άνδρος: Το γεφύρι της 
στοιχειωμένης 

Άνδρος: Πέτρινο γεφύρι στα 
Διποτάματα 

Άνδρος 



Άνδρος: Το γεφύρι του 
Παραπορτιού Χώρας 

Άνδρος: Το πέτρινο γεφύρι στα 
Άχλα  



Άνδρος: Το γεφύρι του Κάστρου 



Πάρος (9) https://www.petrinagefiria.com/ 



Πάρος 



Πάρος 



Σάμος 

Γεφύρι στο δήμο Βαθέος 

Θεοποίητο (γεφύρι) 
Μυτιληνιών Σάμου 



Η Ικαρία διαθέτει 18 ! 
Πετρογέφυρα.  
 
[Πτυχιακή εργασία «Τα πέτρινα 
γεφύρια της Ικαρίας»] 
 
 
 
(Οι ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ της ΙΚΑΡΙΑΣ είναι 
68). 

Ικαρία 



Ικαρία: Γεφύρι στην Πλατανωπή (σπάνιο , γιατί είναι με εκφορικό 
σύστημα).  Δεν έχει χρονολογηθεί. Πρέπει να είναι πάρα πολύ παλιό. 

Δίπλα υπάρχει και δεύτερο παρόμοιο γεφύρι. 



Ικαρία: Αριστερά: το μεγάλο γεφύρι στην Πλατανωπή στην κύρια κοίτη 
του ρέματος.  

Δεξιά: το δεύτερο μικρότερο γεφύρι στην Πλατανωπή, 100 μέτρα από 
το πρώτο, σε ρέμα που έρχεται από το χωριό Δρούτσουλας.  

Και τα δυο γεφύρια είναι χτισμένα με το εκφορικό σύστημα. Είναι 
μάλλον μοναδικά στην Ελλάδα. 



Ικαρία: Το γεφύρι της 
Λουπάστρας.  

Κατέρρευσε στην 
πλημμύρα του 2010 και 
δεν υπάρχει πια. 

 
Για το γεφύρι της Πλάκας 

που κατέρρευσε 
υπάρχει ενδιαφέρον.  

 
Για τα δεκάδες γεφύρια 

που χάνονται ή 
κινδυνεύουν σε όλη τη 
χώρα θα πρέπει επίσης 
να υπάρξει ενδιαφέρον. 



Ικαρία: Το γεφύρι της Λουπάστρας που κατέρρευσε στην 
πλημμύρα του 2010. 



Ικαρία: Το γεφύρι της 
Λουπάστρας πριν και μετά 
την πλημμύρα του 2010 



Ικαρία: Αριστερά, το 
γεφύρι στα Γεμέλια 
μετά την πλημμύρα 
του 2010.  
Κάτω, κουπόνι 
συλλογής χρημάτων 
για την 
αποκατάστασή του 
(Μάρτιος 2018) 



Επισκευή παραδοσιακού γεφυριού στο Βουτσιδέ Ικαρίας 
 



Ικαρία: Το γεφύρι 
του Μύρσωνα πριν 
και μετά την 
διάνοιξη του 
δρόμου 



Ικαρία: Το 
γεφύρι του 
Χάρακα πριν 
και μετά τη 
διάνοιξη του 
δρόμου 



Ικαρία: Γεφύρι του Αύλακα, Μονοκάμπι. Σε πολύ καλή κατάσταση 



Τα γεφύρια κινδυνεύουν.  
Τι μπορεί να γίνει με τα πέτρινα γεφύρια και γενικά με τις 

πέτρινες κατασκευές (νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, κλπ); 
Ποιος τα συντηρεί; 
 
Το γεφύρι της Πλάκας έπεσε το 2015 και η επιθυμία είναι να 

ξαναχτιστεί. 
Το ίδιο συμβαίνει και με το ιστορικό γεφύρι του Κοράκου. 
 
Ποιος θα τα ξαναχτίσει; Ποιος  χτίζει σήμερα πετρογέφυρα; 
 
 

 
 



Εκπαίδευση στο χτίσιμο 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. 
Τελικά, διαμορφώθηκε μια πρόταση από εμένα και τη Μαρία Γούλα, 
που κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έγινε μια άτυπη 
διϋπουργική ομάδα το 2016, από τα υπουργεία Περιβάλλοντος, 
Παιδείας, Πολιτισμού, Γεωργίας, Υποδομών. Σχεδιάστηκε το 
πρόγραμμα σπουδών και αναμένεται να ιδρυθεί η ειδικότητα σε 
επίπεδο ΙΕΚ. 
 



Το αντικείμενο των αποφαίτων μιας σχολής για την πέτρα (πετράδων) 
Ας κάνουμε μια περιήγηση στο ζητούμενο επαγγελματικό αντικείμενο. 

Από μια καταγραφή του γράφοντα υπολογίζονται: 
• Πέτρινα γεφύρια και τοξωτές κατασκευές:  περί τα 1.500 
• Νερόμυλοι: περί τις 10.000- 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) 



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 εκπαίδευση τεχνιτών πέτρας 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)  
• για την προστασία του περιβάλλοντος (διάβρωση, ερημοποίηση, 

ορθή διαχείριση των λεκανών απορροής, κλιματική αλλαγή).   
Χιλιόμετρα αναβαθμών  (πεζούλες) περιμένουν συντήρηση. Νέοι 
αναβαθμοί θα πρέπει να χτιστούν για συγκράτηση εδαφών και 
αναδασώσεις με δέντρα (δασικά, κτηνοτροφικά, μελισσοκομικά). 
 



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

 
 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 



 
Στην Κίνα η αρχαιότερη πέτρινη τοξωτή κατασκευή βρέθηκε 
στην πύλη ενός τάφου (Luoyang tomb, πρώιμη Δυναστεία 
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.   



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 


