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Πξόινγνο 

 

Κπξίεο θαη Κχξηνη 

αο θαισζνξίδσ φινπο θαη εθ κέξνπο ηνπ ΣΔΔ ΣΓΜ ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ην ΚΠΔ Μαθξηλίηζαο γηα ηελ πξφζθιεζε πνπ καο 

απήπζπλε γηα ηελ ζπκκεηνρή καο ζηελ ζεκεξηλή επηκνξθσηηθή 

εκεξίδα.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ ηεο απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ησλ πεηξνγέθπξσλ σο 

κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ. Πέξαλ απηνχ ζα θαηαδείμνπκε ην έληνλν 

ελδηαθέξνλ πνπ εκθαλίδεη ζήκεξα ε αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ 

ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ησλ πεηξνγέθπξσλ σο θεθηεκέλν ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Απηήλ ηελ ηδηαίηεξε ζεψξεζε ζέινπκε λα 

πξνζζέζνπκε ζε φζα ζεκαληηθά έρνπλ δηαηππσζεί θαη πινπνηεζεί 

κέρξη ζήκεξα ζηελ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο νθείινπκε λα βειηηζηνπνηνχκε ζπλερψο θαη αδηάιεηπηα 

κε ηα δηαζέζηκα θάζε θνξά ζηνηρεία ηεο ελεξγήο απνηίκεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο. Σελ δξάζε απηή 

ζηεξίδεη θαη ζα ζηεξίμεη ην ΣΔΔ ΣΓΜ κε θάζε ηξφπν. 

 

1. Μλεκεηαθό Αληηθείκελν ηεο πεξηνρήο 

 

 Η πεξηνρή Γξεβελψλ – Βνΐνπ έρεη θαηνηθεζεί απφ αξραηνηάησλ 

ρξφλσλ φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο Γεσκεηξηθήο 

πεξηφδνπ ζηελ Αθξφπνιε πειαίνπ θαζψο θαη απφ ηηο πξφζθαηεο 

αλαζθαθέο ζηελ ζέζε ΄΄Καζηξί΄΄ κεηαμχ Γεκνηηθψλ 

Γηακεξηζκάησλ αιαηφπεηξαο Πνιπλεξίνπ. Παξάιιεια επηβηψλεη 

κέρξη ζήκεξα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο Βπδαληηλψλ – 

Μεηαβπδαληηλψλ θαη Νεφηεξσλ Μλεκείσλ πνπ απνηεινχλ 

πνιηηηζηηθφ απφζεκα πςειήο αμίαο θαηαγξάθνληαο εχγισηηα θαη 

αδηάςεπζηα ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο θαζψο θαη ηηο θάζε είδνπο πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο. 

 



 Δίθνζη πέληε πεηξνγέθπξα (17 ζηα Γξεβελά θαη 8 ζην Βφην) 

δεθάδεο Βπδαληηλέο θαη Μεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο, εθαηνληάδεο 

παξαδνζηαθέο νηθίεο θαη θαηαζθεπέο δηάζπαξηεο ζε φια ηα 

Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηαπηίδνπλ ηνλ νξηδφκελν κλεκεηαθφ ρψξν 

κε ηελ ίδηα ηελ γεσγξαθηθή επηθξάηεηα ηεο πεξηνρήο. Πξφζζεηα 

ζην άκεζα αλαγλσξίζηκν κλεκεηαθφ αληηθείκελν αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο εκπίπηνπλ νη πιαηείεο ησλ Γεκνηηθψλ 

Γηακεξηζκάησλ, ηα κνλνπάηηα, νη δηαδξνκέο, νη βξχζεο, νη 

λεξφκπινη, ηα ζρνιεία, νη ρψξνη πνπ ζπλέξρεηαη ε ζπιινγηθή 

κλήκε άξξεθηα δεκέλε κε ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά γεγνλφηα, νη 

θαηαζθεπέο θαη ηα αληηθείκελα πνπ πηζηνπνηνχλ ην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη, ηα ζεκεία θαη νη ζέζεηο αλαθνξάο ηνπ πξφζθαηνπ θαη 

απψηεξνπ παξειζφληνο θαη γεληθά θάζε θαηαζθεπή πνπ ζπλδέεηαη 

κε έλλνηεο, παξαζηάζεηο θαη δξψκελα ηζηνξηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη 

επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

 

Ο ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ ΚΠΔ, ηνπ ΣΔΔ, ησλ 

επηζηεκφλσλ θαη ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηελ πξνζηαζία – 

απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ Μλεκείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

είλαη θαζνξηζηηθφο, ζχλζεηνο θαη ζπλζεηηθφο. Παξάιιεια είλαη δηηφο. 

Οθείινπκε λα απνθαηαζηήζνπκε ηα κλεκεία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαηά ηελ έλλνηα ηεο κλεκεηαθήο θαηαζθεπήο αιιά θαη 

λα ηα αλαδείμνπκε πιήξσο εληαγκέλα ζην θπζηθφ θάιινο σο ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγνχ πνιηηηζκηθνχ καο ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Σν έξγν απηφ σο 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα νθείιεη λα πινπνηεζεί κε ηδηαίηεξνπο 

πνιηηηζκηθνχο φξνπο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξναλαθεξζείζα 

επηδίσμε. 

 

2. Απαξίζκεζε πεηξνγέθπξσλ 

 

Σα πεηξνγέθπξα ηνπ Ννκνχ Γξεβελψλ θαζψο θαη ηεο γεηηνληθήο 

επαξρίαο ηνπ Βνΐνπ απνηεινχλ εληαία ελφηεηα θαηαζθεπψλ ηεο ίδηαο 

ηζηνξηθήο πεξηφδνπ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην ππθλφ νδηθφ δίθηπν πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηελ πεξηνρή σο ηκήκα ησλ Ννηηφηεξσλ νδεχζεσλ ηεο 

δηαρξνληθήο Δγλαηίαο Οδνχ. Πξφθεηηαη γηα 25 πεηξνγέθπξα (17 ζηνλ 

Ν. Γξεβελψλ θαη 8 ζηελ Δπαξρία Βνΐνπ) πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ άλζηζε 

ηεο ηέρλεο ηεο γεθπξνπνηίαο ζηελ πεξηνρή θαζ’ φιν  ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 

αηψλα. ήκεξα απνηεινχλ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή ελφηεηα πςειήο 

κλεκεηαθήο αμίαο πνπ νξίδεη ηνλ κλεκεηαθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο. 

ρεδφλ φια πινπνηνχλ σο θαηαζθεπέο κηα εμειηγκέλε ζρέζε κάδαο – 

αθακςίαο – όγθνπ – θέξνπζαο ηθαλόηεηαο πνπ επηηεύρζεθε κε ηα 



δηαζέζηκα ςαζεξά πιηθά ηεο πεξηνρήο. Μηα ζρέζε πνπ απέδσζε 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπο καθξνρξφληεο κεραληθέο ηδηφηεηεο, ρξνληθή 

ζηαζεξφηεηα, πςειή αληνρή ζηελ θφπσζε θαη ειάρηζηε ρξνληθή 

εμάξηεζε ηεο αληνρήο ηνπο. Η θηήζε ηνπο ζπλδέεηαη κε κχζνπο θαη 

παξαδφζεηο πνπ επηβηψλνπλ κέρξη ζήκεξα αιιά θαη κε ηεθκεξησκέλα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ εγγξάθνπλ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηεο 

πεξηνρήο θαη θχξηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

επηζηήκεο.  

 

3. Επηινγή ζέζεο θαηαζθεπήο ησλ πεηξνγέθπξσλ 

 

Σν πξψην απφ ηα ζηνηρεία πνπ εγγξάθεη θαη ηεθκεξηψλεη ηελ εμέιημε 

ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο απνηειεί ε επηινγή ηεο ζέζεο θαηαζθεπήο 

ηνπο.  

Η επηινγή απηή γίλνληαλ θαηφπηλ καθξφρξνλεο παξαηήξεζεο θαη 

αλάιπζεο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ, ηεο ξνήο ηνπ πνηακνχ ζηελ ελ 

ιφγσ ζέζε, ηεο νκαιήο πξφζβαζεο πξνο ηελ θνίηε θαη ηεο χπαξμεο 

δηαζέζηκσλ πνηνηηθψλ ιίζσλ ζε θνληηλή απφζηαζε. 

 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπο ήηαλ νη θάησζη : 

1. Η χπαξμε ππνθείκελνπ πγηνχο ιαμεχζηκνπ βξάρνπ ζηηο ζέζεηο ησλ 

αθξφβαζξσλ θαη ησλ κεζφβαζξσλ. Καη ηνχην γηαηί ε ζεκειίσζε 

ησλ κεζφβαζξσλ απαηηεί πιήξσο πγηή βξάρν. Αληίζηνηρα ε 

ζεκειίσζε ησλ αθξφβαζξσλ απαηηεί πγηή βξάρν ζε πνζνζηφ άλσ 

ηνπ 60% ηνπ αλαπηχγκαηνο ηεο. 

2. Η ζχγθιηζε ησλ δηαθιάζεσλ ηνπ πγηνχο βξάρνπ ακθφηεξσλ ησλ 

πξαλψλ πξνο ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ νκνεπίπεδα πξνο ηελ 

πςνκεηξηθά κεηαβαιιφκελε αθηνγξακκή. Πξάγκα πνπ απνηξέπεη 

– απνθιείεη ηελ ππνζθαθή ησλ πξαλψλ ζηε ζέζε ησλ αθξφβαζξσλ 

θαη ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ηελ νκαιή απνξξνή λεξψλ ηνπ 

πεξηνδηθνχ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ησλ πξαλψλ πξνο ηελ 

θνίηε ηνπ πνηακνχ.  

Έηζη ην λεξφ πνπ εηζξέεη ζηηο ελεξγέο δηαθιάζεηο ηνπ βξάρνπ ζηα 

πξαλή ηεο θνίηεο απφ ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηνπ πνηακνχ δχλαηαη 

λα εθξεχζεη ακέζσο κεηά ηελ θάζνδν ηεο ζηάζκεο. πλεπψο δελ 

εγθισβίδεηαη ζηηο δηαθιάζεηο ηνπ βξάρνπ. Καηά ζπλέπεηα δελ 

ππφθεηηαη ζηελ επηξξνή ηνπ παγεηνχ πνπ εκθαλίδεηαη θχξηα θαηά 

ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Ο εγθισβηζκφο λεξνχ ζηηο δηαθιάζεηο ηνπ 

βξάρνπ ησλ πξαλψλ ππφ ηελ επηξξνή ηνπ παγεηνχ απνηειεί 

παξάγνληα απνζάζξσζεο, ζξπκκαηηζκνχ θαη θαηάπησζεο ηνπ 

βξάρνπ θαη ζπλαθφινπζα ησλ πξαλψλ.  

Παξάιιεια πηζαλή κηθξή ηάζε νιίζζεζεο ησλ δηαθιάζεσλ ηνπ 

βξάρνπ ιφγσ ζεηζκνχ ή άιισλ παξαγφλησλ ζηα αλψηεξα ηκήκαηα 



ηεο ζεκειίσζεο ησλ αθξφβαζξσλ αλαραηηίδεηαη θαηαξρήλ απφ ηα 

ιηζνζψκαηα ησλ αθξφβαζξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην ζχλνιν ηεο 

αλσδνκήο. Η δηαηκεηηθή θαηαπφλεζε ησλ ιηζνζσκάησλ ησλ 

αθξφβαζξσλ απφ ηελ επηξξνή απηήο ηεο αλάζρεζεο 

αλαιακβάλεηαη επαξθψο απφ ηελ επαπμεκέλε κάδα ιηζνζψκαηνο 

ηνπ αθξφβαζξνπ θαηά θχξην ιφγν θαη δεπηεξεπφλησο ζιηπηηθά απφ 

ηα ιηζνζψκαηα ησλ ηφμσλ ηεο αλσδνκήο. 

Η απξφζθνπηε απηή ζηξάγγηζε ησλ πξαλψλ πξνο ηελ θνίηε δηα 

ησλ δηαθιάζεσλ ηνπ βξάρνπ θαίλεηαη λα ήηαλ ην πιένλ 

θαζνξηζηηθό ζηνηρείν γηα ηε ζεκειίσζε ησλ αθξόβαζξσλ ησλ 

πεηξνγέθπξσλ. Πξνο ηνχην ν άμνλαο ηεο κεθνηνκήο ηνπ 

πεηξνγέθπξνπ είλαη πάληα νκνεπίπεδνο κε ην θάζεην επίπεδν πνπ 

νξίδνπλ νη δηαθιάζεηο ηνπ πγηνχο βξάρνπ ησλ πξαλψλ. Απηφ 

απαξαίηεηα γίλνληαλ αθφκε θαη ζηελ (ζπάληα) πεξίπησζε κηθξήο 

απφθιηζεο απφ ηελ θαζεηφηεηα κεηαμχ θαηαθφξπθνπ επίπεδνπ 

άμνλα ξνήο θαη θαηαθφξπθνπ επίπεδνπ άμνλα κεθνηνκήο ηνπ 

πεηξνγέθπξνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα πξαλή απνηεινχζαλ 

ζηνηρεία καθξνρξόληαο επζηάζεηαο ησλ αθξόβαζξσλ θαη ηα 

αθξόβαζξα ζηνηρεία πξνζηαζίαο ησλ πξαλώλ.  

ε φια ζρεδφλ ηα πεηξνγέθπξα ηθαλνπνηείηαη πιήξσο ε ακθίδξνκε 

απηή ζρέζε σο ζπλζήθε. ην πεηξνγέθπξν Ρνδνρσξίνπ (γεθχξη 

ηνπ Σζηνχθαξε) ζην Βφξεην πξαλέο νη επηθαλεηαθέο δηαθιάζεηο 

ηνπ βξάρνπ ζπγθιίλνπλ κελ πξνο ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ φκσο κε 

ειάρηζηε θιίζε πξάγκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ πιήξε απνξξνή ηνπ 

λεξνχ πξνο ηελ θνίηε. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνζαζξψζεθε 

ην πξαλέο ζηελ ζέζε ηνπ αθξφβαζξνπ θαη ζξπκκαηίζηεθε ν βξάρνο 

ζηελ αλψηεξε απφιεμε ηνπ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο επηξξνήο ήηαλ 

ε θαηάξξεπζε ηνπ πξψηνπ ηφμνπ ηνπ πεηξνγέθπξνπ ην 1955. Η 

θζνξά απηή ζπλερίδεηαη αδηάιεηπηα ζήκεξα θαη απεηιεί κε 

ππνζθαθή ηελ λεφηεξε πξνζζήθε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ηνπ 

Βφξεηνπ αθξφβαζξνπ. 

3. Απαξαίηεην ζηνηρείν επηινγήο ηεο ζέζεο ησλ πεηξνγέθπξσλ ήηαλ 

ε νκαιή γξακκηθή ξνή (ρσξίο ζηξνβηιηζκνχο) ηνπ πνηακνχ θάησ 

αιιά θαη ζε ηθαλή απφζηαζε αλαληη ηνπ πεηξνγέθπξνπ. Η νκαιή 

γξακκηθή ξνή ζε ηθαλή απφζηαζε αλαληη ηνπ πεηξνγέθπξνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ ρξνληθή ζηαζεξφηεηα ηνπ αλάγιπθνπ ησλ πξαλψλ 

θαη εκπνδίδεη ηηο παξνδηθέο πξνζρψζεηο. Οη δύν απηνί 

παξάγνληεο νξίδνπλ ην ακεηάβιεην ηεο αθηνγξακκήο ζε εηήζην 

θύθιν. ην πεηξνγέθπξν Αλζνρσξίνπ ε ζέζε επηινγήο ηνπ 

θαζνξίζηεθε ζηελ πεξηνρή εκθάληζεο νκαιήο γξακκηθήο ξνήο. Η 

ζέζε απηή απαίηεζε πεληαπιάζηα πξνζπάζεηα πινπνίεζεο θαη 

πιηθά ελζσκάησζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ επηινγή θαηαζθεπήο ηνπ 



ζηελ ζέζε ηεο ζεκεξηλήο λεφηεξεο νδνγέθπξαο πνπ βξίζθεηαη 

110m Γπηηθφηεξα ζέζε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ζηξνβηιψδεο ξνή. 

 

4. Η ζεκειίσζε ησλ πεηξνγέθπξσλ 

 

Η ζεκειίσζε ησλ πεηξνγέθπξσλ ζηελ πεξηνρή Γξεβελψλ – Βνΐνπ 

απνηειεί θαηαξρήλ δηαρξνληθφ παξάδεηγκα πξνζαξκνγήο ηεο 

αλσδνκήο πξνο ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ νξίδνπλ ηα πξαλή θαη ε 

θνίηε ηνπ πνηακνχ. Παξάιιεια απνηειεί ηνλ πιένλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ρξνληθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο φιεο θαηαζθεπήο (ζεκέιηα – 

αλσδνκή). πλεπψο ν ηξφπνο ζεκειίσζεο ησλ πεηξνγέθπξσλ 

απνηειεί ην δεχηεξν θπξηφηεξν ζηνηρείν πηζηνπνίεζεο ηεο εμέιημεο 

ηεο ηέρλεο ηεο γεθπξνπνηίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ πεξηνρή. 

χκθσλα κε καξηπξίεο ε θαηαζθεπή ησλ πεηξνγέθπξσλ ζηελ πεξηνρή 

Βνΐνπ – Γξεβελψλ δηαξθνχζε δχν ρξφληα. Σελ πξψηε ρξνληά ηα 

ζπλεξγεία ησλ ηερληηψλ (ιεθνπζηα) απφ ηα καζηνξνρψξηα ηεο 

πεξηνρήο αζρνινχληαλ κε ηελ εμφξπμε, ηελ ιάμεπζε θαη κεηαθνξά 

ζηε ζέζε επηινγήο ησλ ιίζσλ απφ θνληηλφ ζπλήζσο ιαηνκείν πνπ 

έπξεπε λα απνδίδεη πςειήο πνηφηεηαο ιίζνπο. Παξάιιεια 

ζπγθέληξσλαλ ηελ απαηηνχκελε μπιεία γηα ηνπο μπιφηππνπο θαη 

ιάμεπαλ ηα πξαλή ζηηο ζέζεηο ησλ αθξφβαζξσλ θαη ησλ κεζφβαζξσλ. 

Σα αθξφβαζξα ιαμεχνληαλ κε αθξίβεηα ζην πιάηνο ησλ κειινληηθψλ 

ζεκειίσλ (πνπ πάληα ζπκπίπηεη κε ην πιάηνο ηεο αλσδνκήο ηνπ 

πεηξνγέθπξνπ) ζε θιηκαθσηά επίπεδα (παηάξηα) εληφο ηνπ πγηνχο 

βξάρνπ. Σν βάζνο εθζθαθήο θαζνξίδνληαλ πάληα απφ ηνλ εληνπηζκφ, 

ηελ ιείαλζε θαη δηακφξθσζε ηνπ πγηνχο βξάρνπ. ηηο ζέζεηο ησλ 

κεζφβαζξσλ ν πγηήο βξάρνο ιαμεχνληαλ σο θξέαξ ζε δηαζηάζεηο 

θάηνςεο αθξηβψο φκνηεο κε απηέο ηεο ππεξθείκελεο θάηνςεο ηνπ 

κεζφβαζξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκβφισλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ηα ζεκέιηα θαη ε αλσδνκή ησλ αθξφβαζξσλ θαη ησλ 

κεζφβαζξσλ (ρσξίο δηαπιαηχλζεηο) εγθπβσηίδνληαη πιήξσο ζηνλ πγηή 

βξάρν σο παθησκέλνη πάζζαινη. Απηφ ην είδνο ζεκειίσζεο επηηξέπεη 

ηελ αλάιεςε ζιηπηηθψλ, εθειθπζηηθψλ θαη δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ απφ 

ηα ιηζνζψκαηα ηεο αλσδνκήο ζηα πιαίζηα ηεο αληνρήο ηνπο κε 

πξνθαζνξηζκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ζιηπηηθήο – εθειθπζηηθήο θαη 

δηαηκεηηθήο ηάζεο. πλζήθε πνπ φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα 

απνηειεί αληηθείκελν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αλσδνκήο ηνπ 

πεηξνγέθπξνπ.  

Οη ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα ζεκέιηα πξνέξρνληαη : 

α. απφ ηα ίδηα θνξηία ηεο αλσδνκήο 

β. απφ πεξηνδηθή επηθφξηεζε  



γ. απφ ξνπή θαη ηέκλνπζα ζηνλ πνδα ησλ κεζφβαζξσλ θαη 

αθξφβαζξσλ εμαηηίαο ηεο ψζεζεο πνπ επηθέξεη ε ξνή ηνπ λεξνχ 

ζηηο κεησπηθέο επηθάλεηεο ηνπ πεηξνγέθπξνπ 

δ. απφ ζεηζκηθή ηέκλνπζα. 

Παξάιιεια ην πξναλαθεξζέλ είδνο ζεκειίσζεο απνηξέπεη ηελ πηζαλή 

δηείζδπζε ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ παξαθείκελα δέλδξα ζηα 

ιηζνζψκαηα ησλ θαηψηεξσλ ηκεκάησλ ηεο ζεκειίσζεο ησλ 

αθξφβαζξσλ πνπ πάληα βξίζθνληαη ζηνλ πγηή βξάρν.  

 

 

5. Αλσδνκή – Υιηθά θαηαζθεπήο ηνπ πεηξνγέθπξνπ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ηελ πξψηε ρξνληά θαηαζθεπήο ηνπ 

πεηξνγέθπξνπ δηελεξγνχληαλ νη πξνεξγαζίεο. Σε δεχηεξε ρξνληά κεηά 

ηελ παξέιεπζε ηνπ ρεηκψλα θαη ηελ πηψζε ηεο ζηάζκεο ηνπ πνηακνχ 

νη ηερλίηεο φξζσλαλ θαηά ζεηξά ηα αθξφβαζξα, ηα κεζφβαζξα, 

δεκηνπξγνχζαλ μπιφηππνπο ησλ ηφμσλ θαη ησλ θακάξσλ θαη 

νινθιήξσλαλ ηελ θέξνπζα αλσδνκή.  

Σα θχξηα ζηνηρεία αλσδνκήο ησλ πεηξνγέθπξσλ είλαη : 

α. ηα αθξφβαζξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκηεκβφισλ ή 

πιαγηνπηεξπγίσλ  

β. ηα κεζφβαζξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκβφισλ  

γ. νη αλαθνπθηζηηθέο θακάξεο έλαληη ελεξγνχο ψζεζεο πνπ δέρεηαη ε 

αλσδνκή απφ ηελ ξνή ηνπ πνηακνχ. 

ηα ηφμα θαη ηηο θακάξεο ν αξκφο κεηαμχ ησλ ιίζσλ είλαη ν 

κηθξφηεξνο δπλαηφο. Οη αξκνί φισλ ησλ ιίζσλ ησλ ηφμσλ εθφζνλ 

επεθηαζνχλ λνεηά απνηεινχλ νκφθεληξεο αθηίλεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ηφμνπ. 

Πξάγκα πνπ δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή αλάιεςε ζιηπηηθήο 

δχλακεο θαηά κήθνο ηεο γελέηεηξαο. Πέξαλ απηήο ηεο πξψηεο νξαηήο 

ζεηξάο ιίζσλ ζηε γελέηεηξα ηνπ ηφμνπ ζπλήζσο πθίζηαηαη θαη δεχηεξε 

αλψηεξε ζεηξά ρηηζκέλε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Άιινηε είλαη εκθαλήο 

απηή ε ζεηξά ζηηο φςεηο ησλ ηφμσλ θαη άιινηε ελππάξρεη ζηε κάδα 

θαη απνθξχπηεηαη ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. Η ηερληθή απηή 

ζπλήζσο εθαξκφδεηαη ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπ κεγαιχηεξνπ ηφμνπ 

ηνπ θνξέα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνθξχπηεηαη ζηηο φςεηο. ην 

πεηξνγέθπξν Ρνδνρσξίνπ ζην δεχηεξν ηφμν πνπ είλαη θαη ην 

κεγαιχηεξν θέξεη νξαηή δεχηεξε αλαθνπθηζηηθή ζεηξά ιίζσλ 

δηαηεηαγκέλε θαηά ηηο αθηίλεο ζε φιν ην κήθνο ηεο γελέηεηξαο. 

ηνηρείν ηεο θέξνπζαο αλσδνκήο απνηειεί ην ακθίπιεπξν ιίζηλν 

ζηεζαίν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ πεηξνγέθπξνπ ην νπνίν άιινηε 

νξζψλεηαη κε πςηθνξκνπο ιίζνπο (αξθάδεο) θαη άιιεο θνξέο ρηίδεηαη 

πιαθνεηδψο ζπλήζσο ζε κηθξή πξνεμνρή (θξχδη) απφ ηηο ππνθείκελεο 

επηθάλεηεο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί σο λεξνζηαιαθηεο.  



Ιδηαίηεξε πξνζνρή έδηλαλ νη ηερλίηεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ιηζφζηξσηνπ. Πάληα θαηαζθεπάδεηαη νξζνδνκηθά κε ζθελνεηδείο 

ιίζνπο θαηά ην δπλαηφλ κε ηνπο κηθξφηεξνπο αξκνχο. Αξκνινγείηαη 

επηκειψο πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαλνπνηεί έλαληη εηζξνήο φκβξησλ ηα 

ππνθείκελα ιηζνζψκαηα. 

ηηο πιεπξηθέο απνιήμεηο ηνπ ιηζφζηξσηνπ επί ησλ ζηεζαίσλ 

ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη ζε εζνρή δηακήθεο κηθξφ απιάθη ζπιινγήο 

θαη απνξξνήο ησλ φκβξησλ (λεξνζνπξκή) πξνο ηα πέξαηα ησλ 

αθξφβαζξσλ. ην θέληξν ηνπ ην ιηζφζηξσην ζπλήζσο ππεξπςψλεηαη 

ειαθξά πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε απνξξνή πξνο ηελ 

λεξνζνπξκή. 

Σν πιηθφ ηνπ θνληάκαηνο δφκεζεο είλαη αζβεζηνθνλίακα κε ρξήζε 

θαζαξήο δηαβαζκηζκέλεο πνπδνιαληθεο άκκνπ πνπ πξνζδίδεη φςηκεο 

αληνρέο ζηα θνληάκαηα. Η άκκνο απηή ζπλαληηέηαη ζε φιν ηνλ άλσ 

ξνπ ηνπ Αιηάθκνλα. Παξφηη δελ είλαη γλσζηή ε ζχλζεζε ησλ 

θνληακάησλ δφκεζεο ησλ πεηξνγέθπξσλ (θαη πξνο ηνχην απαηηείηαη 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε) ε αληνρή ηνπο θαηά ηελ αξρηθή θηήζε πξέπεη 

λα ππεξέβαηλε θαηά πνιχ ηα 0.20Μpa ζε ζιίςε θαη εθειθπζκφ. 

ήκεξα παξά ηελ επηθαλεηαθή θζνξά πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα 

θνληάκαηα δφκεζεο δηαπηζηψλνληαη αληνρέο κε κέζν φξν 0.10Mpa 

θαη ζρεηηθά κηθξέο απνθιίζεηο θαηά ζέζε δεηγκαηνιεςίαο. 

Οη ιίζνη θαηαζθεπήο ησλ πεηξνγέθπξσλ είλαη ςακκηηηθνί νθηνιηζνη 

πνπ ζε αθζνλία ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνΐνπ θαη ησλ 

Γξεβελψλ. Οη ιίζνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζήκεξα ζε φιε 

ηελ πεξηνρή κε νλνκαζία πξνέιεπζεο ΄΄Πέηξα Οκαιήο΄΄. Απαληψληαη 

ζρεδφλ επηθαλεηαθά θαη εμνξχζζνληαη ηδηαίηεξα εχθνια θαζφζνλ ην 

κεηξηθφ πέηξσκα θέξεη νξηδφληηεο δηαθιάζεηο ζε νξηνζεηεκέλεο 

ηζφπαρεο πιαθνεηδείο ζηξψζεηο πξάγκα πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

απαηηνχκελε κφξθσζε θαη θαηεξγαζία ηνπο πνπ παξφια απηά (αλ θαη 

κηθξή) είλαη επίπνλε εθφζνλ εθηειείηαη ρεηξσλαθηηθά. Υηίδνληαη 

πιαθνεηδψο φπσο αθξηβψο εμνξχζζνληαη θαη δελ ζξπκκαηίδνληαη. 

Αληίζεηα ζηελ θνίηε ησλ πνηακψλ ζπλαληψληαη σο πιαθνεηδείο 

θξνθάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο.  

Οη ςακκίηεο απηνί θαηαηάζζνληαη ζηα ζθιεξά πεηξψκαηα ζηελ 

θαηεγνξία R4 – R5 κε αληνρή ζε ζιίςε 50 έσο 100Mpa γηα ηελ 

πξψηε θαηεγνξία θαη 100 έσο 250Mpa γηα ηε δεχηεξε. Η αληνρή ηνπο 

ζε ζεκεηαθή ζιίςε είλαη 2 – 4Mpa γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία θαη 4 – 

10Mpa αληίζηνηρα γηα ηε δεχηεξε. Η αληνρή ζε εθειθπζκφ είλαη ίζε 

κε ην 1/15 έσο ην 1/10 ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο θαη θπκαίλεηαη απφ 3,5 

έσο 25Mpa. Οη ςακκηηηθνί ιίζνη παξνπζηάδνπλ εηδηθφ βάξνο 20 έσο 

22KN/m³, κέηξν ειαζηηθφηεηαο 18Gpa θαη ιφγν Poisson ίζν κε 0.20. 

Σφζν ε ζιηπηηθή αληνρή ησλ ιίζσλ φζνλ θαη ε εθειθπζηηθή είλαη 

ππεξβνιηθά πςειέο γηα λα αλαιάβνπλ ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 



ζηε κάδα ησλ ιηζνζσκάησλ ηφζν ιφγσ ηνπ ίδηνπ βάξνπο φζν θαη 

ιφγσ ηεο εμσηεξηθήο επηθφξηηζεο ησλ πεηξνγέθπξσλ. 

πλνςίδνληαο ηα ππφ εμέηαζε ζηνηρεία ηεο αλσδνκήο θαη ησλ πιηθψλ 

δφκεζεο ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ρηίζηκν ελφο πεηξνγέθπξνπ απαηηνχζε 

πνιιαπιέο εχζηνρεο επηινγέο πιηθψλ, πιήξε γλψζε ηεο αληνρήο ησλ 

πιηθψλ, επειημία ζρεδηαζκνχ, ζπκβαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε επηινγήο θαη απφιπηε πξνζαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

ηεο ηέρλεο ησλ ιηζνζσκάησλ κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζθεπήο. 

 

6.  Η Απνθαηάζηαζε θαη Αλάδεημε πεηξνγέθπξσλ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα πεηξνγέθπξα ησλ Γξεβελψλ θαη ηνπ Βνΐνπ 

απνηεινχλ ελφηεηα κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ ηδηαίηεξα πςειήο 

κλεκεηαθήο αμίαο. Δγγξάθνπλ ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη 

παξάιιεια σο ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη εγγξάθνπλ ην 

πιένλ δηαρξνληθφ ζηνηρείν ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ : ηελ ηζηφξεζε 

δηα ηεο ηέρλεο. Μαδί κε ηξίθιηηεο βαζηιηθέο εθθιεζίεο απνηεινχλ ην 

θχξην πνιηηηζηηθφ απφζεκα ηεο πεξηνρήο. 

Οη ζχγρξνλεο δξάζεηο δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

απνζέκαηνο είλαη νη θάησζη : 

α. ε κλεκεηαθή απνθαηάζηαζε 

β. ε απηόλνκε αλάδεημε ελόο έθαζηνπ κλεκείνπ 

γ. ε ελνπνηεκέλε αλάδεημε θαηά ελόηεηα κλεκεηαθώλ θαηαζθεπώλ 

θαη ηζηνξηθή πεξίνδν 

δ. ε παξάιιειε αλάδεημε. 

 

Η Μλεκεηαθή απνθαηάζηαζε 

 

Με ηνλ φξν κλεκεηαθή απνθαηάζηαζε ελλννχκε ηηο ζηεξεσηηθέο 

εξγαζίεο πνπ αλαραηηίδνπλ ηε θζνξά ηνπ κλεκείνπ, ηηο αλαθηεηηθέο 

εξγαζίεο, ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, θαζψο θαη άιιεο αλαζηξέςηκεο 

εξγαζίεο επηζθεπήο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππφ απνθαηάζηαζε κλεκείνπ. Σν ηειηθφ 

δεηνχκελν ηεο απνθαηάζηαζεο είλαη ε αλαγλσζηκφηεηα θαη 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο κλεκεηαθήο θαηαζθεπήο ζε ηθαλφ βάζνο 

ρξφλνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο 

πξνζιακβάλνπλ δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα, πεξηερφκελν θαη εθαξκνγή 

γηα θάζε θαηεγνξία κλεκεηαθήο θαηαζθεπήο. 

Η απνθαηάζηαζε ησλ πεηξνγέθπξσλ ζε επίπεδν κειέηεο 

πεξηιακβάλεη ηα θάησζη : 

1. Σελ αξραηνινγηθή έξεπλα θαη ηελ ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ππφ 

απνθαηάζηαζε πεηξνγέθπξνπ. 



2. Σελ πιήξε κνξθνινγηθή θαη δνκηθή θαηαγξαθή ηνπ πεηξνγέθπξνπ 

ζε ζρέδηα θαηφςεσλ, φςεσλ, ηνκψλ θαη ηνπνγξαθηθήο 

απνηχπσζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

3. Σελ απνηχπσζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο παζνινγίαο ηεο 

θαηαζθεπήο, ηελ απνηχπσζε ησλ νξαηψλ θζνξψλ, ηελ εθηίκεζε 

ηεο απνκέλνπζαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ηνλ έιεγρν επζηάζεηαο 

ησλ πξαλψλ. 

4. Σελ ζηαηηθή επίιπζε ηνπ θνξέα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνηχπσζεο (θάηνςε – φςεηο – ηνκέο) ζε 

πξφγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ κε ηξηζδηάζηαηε κνξθή, ηελ 

επίιπζε ηνπ θνξέα γηα ηελ εχξεζε ηεο δπζκελέζηεξεο 

θαηαπφλεζεο απφ ίδην βάξνο, εμσηεξηθή επηθφξηηζε θαη επηξξνή 

ζεηζκηθήο ηέκλνπζαο. Σν απνηέιεζκα ηεο ζηαηηθήο επίιπζεο είλαη 

ε εχξεζε ησλ ηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαηη ζε θάζε ζεκείν ηεο 

αλσδνκήο θαη ησλ ζεκειίσλ ηνπ πεηξνγέθπξνπ. 

5. Ο ζθνπφο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο πνπ 

πξναλαθέξακε είλαη ε δηαηχπσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κλεκεηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε κνξθή κηαο πνιππαξακεηξηθήο εμίζσζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ κε γλψκνλα ηελ βειηηζηνπνίεζε φιεο νη 

απαξαίηεηεο απνθάζεηο πνπ νξίδνπλ ην πέκπην ζηάδην ηεο κειέηεο 

πνπ νλνκάδεηαη πξόηαζε απνθαηάζηαζεο. ηελ πξφηαζε 

απνθαηάζηαζεο ηεθκεξηψλνληαη θαηά ζεηξά εθηέιεζεο φιεο νη 

εξγαζίεο πνπ νξίδνπλ ην ζηεξεσηηθφ θαη ην αλαθηεηηθφ έξγν. 

Δηδηθά γηα ηα πεηξνγέθπξα νη ζπλήζεηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

είλαη : ε αλαβάζκηζε ηνπ θνληάκαηνο δφκεζεο ησλ ιηζνζσκάησλ 

κε ελέκαηα θαη αξκνινγήκαηα, ε ζηεγαλνπνίεζε ηεο αλσδνκήο 

έλαληη εηζξνήο φκβξησλ κε ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο πνπ 

εθηεινχληαη ζην ιηζφζηξσην θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο ησλ πξαλψλ 

απφ δέλδξα πνπ απνδεδεηγκέλα πξνζβάιινπλ κε ην ξηδηθφ ηνπο 

ζχζηεκα ηα αλψηεξα ηκήκαηα ηεο ζεκειίσζεο ησλ αθξφβαζξσλ. 

Πέξαλ απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαηά πεξίπησζε δηελεξγνχληαη 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξαλψλ, εξγαζίεο απνκάθξπλζεο 

λεφηεξσλ άζηνρσλ επεκβάζεσλ θαη άιιεο. 

 

Η Απηόλνκε αλάδεημε 

 

Με ηνλ φξν απηφλνκε αλάδεημε ελφο κλεκείνπ ελλννχκε ηελ πγηή 

ζθελνγξαθηθή πξνβνιή ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη κλεκεηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνλ εμ’ απηνχ νξηδφκελν κλεκεηαθφ ρψξν. 

Δίλαη πξάμε έκπξαθηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηα κλεκεηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα απνξξέεη απφ 

ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπο. 



Παξάιιεια κε ηνλ ίδην φξν ελλννχκε ηηο κηθξήο θιίκαθαο 

θαηαζθεπέο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ πεηξνγέθπξνπ πνπ έρνπλ 

ζθνπφ ηελ ζηνηρεηψδε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ. Δηδηθά γηα ηα 

πεηξνγέθπξα ε απηφλνκε αλάδεημε ηνπο θχξηα πεξηιακβάλεη  

α. ηελ άκεζε πξνβνιή ηνπο ζην θπζηθφ θάιινο ηνπ πεξηβάιινληα 

ρψξνπ γηα ην νπνίν πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ, 

β. ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ακθίπιεπξεο πξφζβαζεο πξνο ην 

θαηάζηξσκα κε πεδνδξφκνπο ζε ηθαλφ κήθνο ζηνλ άμνλα ησλ 

δηαδξνκψλ θαη κνλνπαηηψλ ηεο αξρηθήο ηνπο θηήζεο θαηά 

ηξφπνλ πνπ λα απνδίδεηαη ε νδηθή ζπλέρεηα. 

 

Ελνπνηεκέλε αλάδεημε 

 

Με ηνλ φξν Δλνπνηεκέλε αλάδεημε ελλννχκε ηελ θαηάηαμε ησλ 

κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ ζε ελφηεηεο θαηά ηζηνξηθή πεξίνδν, θαηά 

ζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή. ηφρνο ηεο 

Δλνπνηεκέλεο αλάδεημεο είλαη ε απφδνζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο, 

ε δηαρξνληθή απνηχπσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

γίγλεζζαη, νη πνιηηηζκηθέο επηξξνέο, ε ηνπηθή Παξαδνζηαθή 

Αξρηηεθηνληθή θαη ηα θνηλά αλαγλψζηκα ραξαθηεξηζηηθά. 

Σα πεηξνγέθπξα ησλ Γξεβελψλ θαη ηνπ Βνΐνπ απνηεινχλ εληαία 

πνιηηηζκηθή ελφηεηα νδηθήο ζπλέρεηαο ηεο ίδηαο ηζηνξηθήο 

πεξηφδνπ κε πνιιαπιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Γηαρξνληθά 

εκπλένπλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πξνο ηα 

ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη απνηεινχλ θαχρεκα γηα 

ηελ πεξηνρή. 

Η ελνπνηεκέλε αλάδεημε ηνπο επηβάιιεηαη ηφζν ιφγσ ηεο 

κλεκεηαθήο ηνπο αμίαο φζν θαη σο ζηνηρείν ζπζρέηηζεο ησλ 

Ννηηφηεξσλ νδεχζεσλ ηεο δηαρξνληθήο Δγλαηίαο Οδνχ κε ηνλ 

ζχγρξνλν απηνθηλεηφδξνκν. Καη’ απηή  ηελ έλλνηα ε Δλνπνηεκέλε 

αλάδεημε ησλ πεηξνγέθπξσλ είλαη πξάμε δηαζηνιήο ηνπ 

κλεκεηαθνχ ρψξνπ δηα ηεο πνιηηηζκηθήο ζπζρέηηζεο θαη επρεξνχο 

αλαζθφπεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Ιδηαίηεξν ζηνηρείν ηεο 

Δλνπνηεκέλεο Αλάδεημεο δχλαηαη λα απνηειέζεη ε αλαβίσζε 

νδεχζεσλ θαη κνλνπαηηψλ ηνπ ηζηνξηθνχ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ 

ηεο πεξηνρήο θαη άιισλ ηερληθψλ έξγσλ ηεο ίδηαο επνρήο. 

 

Παξάιιειε Αλάδεημε 

 

Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηελ πνιηηηζκηθή ζπζρέηηζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηεο δηαξθνχο κλεκεηαθήο απνηίκεζεο κε εηθφλεο – 

παξαζηάζεηο – δξψκελα θαη αγαζά ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκηθνχ 



καο βίνπ. Πνιηηηζκηθή ζπζρέηηζε πνπ πξέπεη λα λνείηαη ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο Πνιηηηζκηθήο Αλάηαμεο ηεο πεξηνρήο, πάληα 

αζχκβαηα κε θνιθινξηθέο πξνζεγγίζεηο θαη άιιεο ιατθίζηηθεο 

ζηξεβιψζεηο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. 

Σα πεηξνγέθπξα σο ζηνηρεία ηεο αξκνληθήο ζρέζεο πνπ 

αλαπηχρζεθε ζην παξειζφλ κεηαμχ ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο εγγξάθνπλ ην ζπνπδαίν πνιηηηζκηθφ 

πεξηερφκελν απηήο ηεο ζρέζεο. Με ηελ παξάιιειε αλάδεημε 

νθείινπκε λα πξνβάιινπκε ηελ ίδηα αξκνληθή ζρέζε πνπ 

εγγξάθεηαη ζηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα, ζηνπο ηξφπνπο θαη 

κεζφδνπο παξαγσγήο ηνπο, ζηελ δηαρείξηζε ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ, 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο θαη 

έζηκα. Παξάιιεια κπνξνχκε θαη πξέπεη λα πξνβάιινπκε ηα 

κλεκεηαθά πιηθά, ην ίδην ην έξγν απνθαηάζηαζεο θαη ηηο 

ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθέο αλαδεηήζεηο. Οθείινπκε λα 

θαιιηεξγήζνπκε ηνλ πινχην ησλ ηδεψλ ψζηε ε Παξάιιειε 

Αλάδεημε λα απνηειέζεη ζηνηρείν ηφζν ηεο Πνιηηηζκηθήο Αλάηαμεο 

φζν θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δλζσκάησζεο πφξσλ ζηελ πεξηνρή. 

Πφξνη δπζεχξεηνη πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα λα ζηεξίμνπλ ην έξγν 

ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ δξάζεσλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα δελ πξέπεη λα 

καο ελδηαθέξεη ε πξνζέιθπζε ηνπ πεξηεγνχκελνπ ηνπξίζηα. Μαο 

ελδηαθέξεη ε πνιηηηζκηθή επηζθεςηκφηεηα. Ο επηζθέπηεο πνπ 

έξρεηαη θαη μαλαέξρεηαη ζηελ πεξηνρή γηαηί ε έιεπζε ηνπ 

αληηπξνζσπεχεη κηα θαη’ αξρή ΄΄πνιηηηζκηθή απφδξαζε΄΄ ζε έλαλ 

ηφπν κε θεθηεκέλα πνιηηηζκηθά αγαζά. Παξάιιεια κπνξνχκε θαη 

πξέπεη λα εληάμνπκε ην έξγν ηεο Απνθαηάζηαζεο ηεο πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο ζην εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο βαζκίδαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ιδξπκάησλ ηεο πεξηνρήο κε ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ 

λα ζηεξίδεηαη ηφζν ε ζπλέρεηα φζν θαη ε πξνβνιή ηνπ. Καη ηνχην 

γηαηί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αλάδεημε ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα 

νξίζνπλ γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο ην αμηαθφ ζχζηεκα αλαθνξάο 

ηνπ ηφπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

 

Αγαπεηνί θίινη  

Κνηλή επηδίσμε ηνπ ΣΔΔ ΣΓΜ, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ. θαη ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο απνηειεί ε 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ Απνθαηάζηαζεο θαη 

Αλάδεημεο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο. 

Παξάιιεια ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία θαη αμηνπνηψληαο ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία νθείινπκε 



λα απνκεηψζνπκε ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο 

θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πινπνίεζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ 

απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο.  

Μπνξνχκε θαη πξέπεη λα εμνηθνλνκήζνπκε πφξνπο κε θάζε 

δηαζέζηκν ηξφπν αιιά θαη κε ηεξάξρεζε ζηφρσλ ψζηε ην έξγν 

απηφ λα ζπλερηζηεί. Σν ΣΔΔ ΣΓΜ επηζπκεί λα ζπκβάιιεη ζε απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. 

 


