
Μιτάτο της Αμοργού

2ο Εργαστήριο Ξερολιθιάς «Η Αμοργιανή Μαστοριά»

10-14 Οκτωβρίου 2022

Εισήγηση
"Η πέτρα ως δομικό υλικό- Ιστορία, φύση, τεχνολογική εξέλιξη" 

Γιαννίρης Ηλίας, 
πρώην Επίκουρος καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων, 

Πρόεδρος του «Πράσινου Ινστιτούτου» AMKE



Εισαγωγικά σχόλια (Ιστορία, φύση, τεχνολογική εξέλιξη)

Ο άνθρωπος επεκτείνεται στο χώρο, συναντά τη φύση και τότε την αντιμετωπίζει με την τεχνολογία. 
ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Η έννοια της κατάλληλης τεχνολογίας

Ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τις δυσκολίες (κατασκευάζει εργαλεία, χτίζει σπίτια, οργώνει χωράφια κλπ.) 
Φτιάχνει και πέτρινες κατασκευές από απλές έως σύνθετες 

Αυτή είναι η αρχή διαμόρφωσης του τεχνητού περιβάλλοντος 
Σήμερα ο μισός πληθυσμός της Γης ζει στις πόλεις και δεν υπάρχει γύρω του παρά ελάχιστο φυσικό περιβάλλον- τα δέντρα του 
πεζοδρομίου, κάποια λουλούδια σε γλάστρα, ο αέρας, ο ήλιος, ο άνεμος. Το αφύσικο περιβάλλον.
Ο άνθρωπος αυξάνει τις ανάγκες του.
Μεταβάλλεται η σχέση της κοινωνίας με τη φύση.
Διάκριση των ανθρώπινων κοινωνιών με βάση το επίπεδο της τεχνολογίας τους, των επικοινωνιών και της οικονομίας:

• κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες,
• απλή αγροτική κοινωνία/οικονομία,
• προηγμένη αγροτική,
• Βιομηχανική (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV)
• ειδική (π.χ. κοινωνίες που βασίζονται στην αλιεία). 

Αποτελεί ιδιαίτερη κοινωνική αξία η κατανόηση των προηγούμενων τεχνολογικών επιπέδων
Διαπίστωση 1η: Πάντα υπήρχαν πέτρινες κατασκευές στην ύπαιθρο με αποκορύφωμα τα πέτρινα γεφύρια που είναι 
τεχνολογικές κατασκευές της προβιομηχανικής εποχής (προηγμένη αγροτική) που  αντιμετωπίζουν την ανάγκη της μετακίνησης 
όλο το χρόνο. 
Διαπίστωση 2η: Σήμερα η γνώση και μελέτη των πέτρινων κατασκευών και ειδικά των καλντεριμιών και των πέτρινων γεφυριών 
είναι η γνωριμία με το τεχνολογικό περιβάλλον της Εποχής που προηγήθηκε της σημερινής. 
Διαπίστωση 3η: Υπάρχει σήμερα τεχνολογικός αναλφαβητισμός- όχι μόνο για σύγχρονα τεχνουργήματα αλλά και για εκείνα της 
προηγούμενης Εποχής (των προηγούμενων Εποχών). 

Το Μιτάτο της Αμοργού είναι προς τη θετική κατεύθυνση.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1


Η καμάρα 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 πλινθους
από πηλό, στην Κίνα 
ξύλινους κορμούς.
Στην περιοχή μας το κύριο 
δομικό υλικό είναι η πέτρα. 

Το εκφορικό 
σύστημα

Μεσοποταμία

Κίνα

http://sfrang.com/photogr/Nafplio/imagepages/mykines4.htm
http://www-oi.uchicago.edu/OI/MUS/ED/TRC/MESO/architecture_largewindow.html




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.h

tml

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


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.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Hagia_Sophia_Interior_Dome.jpg


Ας δούμε πιο προσεκτικά την τεχνολογία.

«Σε όλη τη ζωή του ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την τεχνολογία για να 
ξεπεράσει τα προβλήματα που καθημερινά συναντούσε. 

Για το λόγο αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο αριθμό περισσότερο ή 
λιγότερο σύνθετων κατασκευών. 

Τους τελευταίους αιώνες οι κατασκευές αυτές έγιναν όλο και πιο 
σύνθετες.

Ιδιαίτερα τα τελευταία πενήντα χρόνια ο άνθρωπος κατάφερε να 
δημιουργήσει πράγματα που παλιότερα ήταν μόνο στη φαντασία
του, διευκολύνοντας έτσι τις συνθήκες ζωής του. 

Παράλληλα όμως το πρόβλημα της κακής χρήσης της τεχνολογίας 
έγινε όλο και πιο έντονο. Ιδέες και δημιουργήματα που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο στην επίλυση πολλών 
προβλημάτων του, χρησιμοποιήθηκαν σαν πολεμικές μηχανές, 
επηρέασαν αρνητικά το περιβάλλον, περιόρισαν τις ελευθερίες του.»

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α' Γυμνασίου)



Πρέπει να πάω στο 
λιμάνι
Το μέρος είναι κακοτρά-
χαλο και με βλάστηση, 
θέλει συχνό καθάρισμα
Θα πρέπει να περνάνε 2 
μουλάρια φορτωμένα
Πρέπει να 
ξαναστρώνεται το χώμα 
μετά από κάθε βροχή
Να φτιάξουμε ένα 
καλντερίμι
Να βρούμε τα σημεία 
της διαδρομής
Να βρούμε τα κατάλληλα 
υλικά (πέτρα κλπ)
Η κατασκευή να είναι 
κατάλληλη 
Κάθε καλντερίμι είναι 
μοναδικό

Η κοινωνία
• Κόστος; 
• Ποιος 

πληρώνει;
• Κατασκευή 

ποιος το 
φτιάχνει;

(συνήθως συλλογική 

εργασία)

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α' Γυμνασίου)

Ο μάστορας 

εμείς



Kαλντερίμι: < (άμεσο  δάνειο) τουρκική kaldırım < αρχαία ελληνική καλός + δρόμος (αντιδάνειο)
Λιθόστρωτος δρόμος του οποίου οι πέτρες δεν είναι κατεργασμένες
Ντουσεμές: λιθόστρωτος δύσβατος ανηφορικός δρόμος (Άλλο λιθόστρωτος άλλο πλακόστρωτος)

Ερώτημα: ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ; 
Με ένα πρώτο ψάξιμο δεν βρήκα ούτε στον ΑΤΟΕ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ούτε στον ΕΛΟΤ

(https://elot.gr/sites/default/files/migfiles/1501-05-02-02-00_TP_ENQ_170526.pdf Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών)

τιμολόγηση για καλντερίμι. Αναφέρεται ως DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για φυσικές πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους, φυσικές 

πλάκες κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος.

Στη Μονεμβασιά έγινε έργο για κατασκευή ξηρολιθοδομής από λίθους λατομείου πάχους 0,30 έως 0,35 m, χωρίς αρμολόγηση, για την 

προστασία του φυσικού εδάφους από διάβρωση, με επιμελημένη διαμόρφωση της επιφανείας. Για την επιμέτρηση λαμβάνονται 3 m2 έτοιμης 

ξηρολιθοδομής ως ένα κυβικό μέτρο. 

Οι δρόμοι της Αγιάσου καλύπτονται με λιθόστρωτο (άσπρη πέτρα) που 
λέγεται ντουσεμές. 

Πλακόστρωση με 
κυβόλιθους. Είναι στα όρια 

του καλντεριμιού

https://el.wiktionary.org/wiki/kald%C4%B1r%C4%B1m%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC_(tr)
https://elot.gr/sites/default/files/migfiles/1501-05-02-02-00_TP_ENQ_170526.pdf


Παρατήρηση: Καλντερίμι είναι 
και η στρώση πάνω στα γεφύρια. 



Εγκιβωτισμένος 
μαίανδρος. Στα ορεινά 
και ημιορεινά. Εδώ 
κατασκευάζονται 
καλντερίμια στα 
επικλινή εδάφη. 
Επίσης εδώ βρίσκουμε 
πέτρινα γεφύρια.

Πεδινός μαίανδρος. 
Εδώ συνήθως δεν 
κατασκευάζονται 
καλντερίμια

http://www.geo.auth.gr/courses/gg
e/gge427y/pdf/mathima5.pdf

Σε μη επικλινή εδάφη δεν 
κατασκευάζονται 
καλντερίμια

http://www.geo.auth.gr/courses/gge/gge427y/pdf/mathima5.pdf


Καλντερίμια και γεφύρια έχουν στενή ιστορική σχέση μεταξύ τους. 
Φυσικά υπάρχουν καλντερίμια που δεν σχετίζονται με γεφύρια, ιδίως στα νησιά, όπου δεν 
υπάρχουν μεγάλα ποτάμια.

Ιστορία
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, θαλάσσιοι και στεριανοί, 
είχαν μεγάλη άνθιση.

Στη θάλασσα η κατάλυση του κράτους των πειρατών (Αλγέρι) το 1813 σήμανε το τέλος της 
μεγάλης πειρατείας στη Μεσόγειο και την κατάρρευση των πειρατικών μικροδικτύων που 
τροφοδοτούσαν την αγορά σκλάβων στο Αλγέρι.  Μαζική κάθοδος και σχηματισμός 
ημιορεινών και μετέπειτα πεδινών οικισμών. Νέοι δρόμοι εμπορίου αναπτύσσονται και 
τοπικές οικονομίες ανθίζουν. 

Οργασμός κατασκευής γεφυριών και καλντεριμιών 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 ]

http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.gr/2012/03/blog-post.html


Ένα καλντερίμι είναι ένα σύνθετο έργο, μια σύνθετη κατασκευή, μια μηχανή.

Υλικά, απλά, της φύσης

Αξιοποίηση των ιδιοτήτων των υλικών 
• Πέτρα (σκληρότητα, μεγέθη, άλλα υλικά)
• Τοποθέτηση – «καδένες»
• Σειρά συγκράτησης με πέτρες, ρίχτι
• Κατάλληλα εργαλεία

Αξιοποίηση των ιδιοτήτων της τοποθεσίας (κλίσεις εδάφους, περάσματα νερού, προϋπάρχουσα κατάσταση, 
παραγωγικό-οικιστικό περιβάλλον)

Ένα  καλντερίμι απελευθερώνει,  αμβλύνει τους περιορισμούς της φύσης, δημιουργεί νέες δυνατότητες.

Κρίσιμες αποφάσεις:

Πώς θα συνεργάζεται με το νερό της βροχής (τα άλλα φυσικά φαινόμενα τα αντιμετωπίζει η πέτρα)

Πώς θα προσαρμοστεί στο έδαφος ώστε να έχει όσο το δυνατό πιο σταθερή κλίση

Τι θα περνάει από πάνω (Πεζοπόροι, φορτωμένα ζώα, κάρα) καθορίζει πόσο φαρδύ θα είναι και πώς θα είναι το 
οδόστρωμα (μονοπάτι, φορτωμένο ζώο, διασταύρωση φορτωμένων ζώων) 

Δυνατότητα κατασκευής- οικονομία κατασκευής (σταδιακή κατασκευή, μήκος όσο χρειάζεται)

Τι θα συνδέει –περάσματα με ανάγκη γεφύρωσης (χωριά μεταξύ τους, χωριά με μύλους, χωριά με χωράφια,  
γενικό εμπόριο)

Σχέση της πέτρας με σύγχρονα υλικά



Τα δυο υπαρξιακά προβλήματα ενός 
καλντεριμιού, και μια αλήθεια

(κάτω) Το νερό της βροχής με 
κατατρώει-θέλω συντήρηση

(πάνω) νέα εύκολα και φτηνά υλικά 
όπως το τσιμέντο με αντικαθιστούν

Αλήθεια:

(το τσιμέντο δεν είναι αιώνιο υλικό. 
Αντέχει 100-200 χρόνια. 

Το καλτερίμι αν συντηρείται αντέχει 
για πάντα)



Καλντερίμι στη Βαώνη
Ικαρίας (περίπου 1830)

Σε απότομη κλίση εδάφους

Για ένα φορτωμένο μουλάρι

Συνδέει το κεντρικό μονοπάτι 
με μικρό οικισμό και το 
λιοτρίβι

Δεν ήταν για τροχήλατη 
μεταφορά αγαθών

Είχε στροφές για προσαρμογή 
στη σταθερή κλίση εδάφους

Το νερό κυλάει επιφανειακά

Πριν 10 χρόνια, μετά από 
νεροποντή έγινε επιδιόρθωση 
σε ένα σημείο.

Κατηφόρα

Ανηφόρα

Μητρικό πέτρωμα σκαλί συγκράτησης -ρίχτι

στροφή



Καλντερίμι στη Βαώνη
Ικαρίας (περίπου 1830)

Σε απότομη κλίση εδάφους

Για ένα φορτωμένο μουλάρι

Συνδέει το κεντρικό μονοπάτι 
με μικρό οικισμό και το 
λιοτρίβι

Δεν ήταν για τροχήλατη 
μεταφορά αγαθών

Είχε στροφές για προσαρμογή 
στη σταθερή κλίση εδάφους

Το νερό κυλάει επιφανειακά

Πριν 10 χρόνια, μετά από 
νεροποντή έγινε επιδιόρθωση 
σε ένα σημείο.

στροφή σκαλί συγκράτησης-ρίχτι

στροφή



Καλντερίμι στη Βαώνη Ικαρίας (περίπου 1830)

Η προσαρμογή στο περιβάλλον είναι πολύ μεγάλη



Γεφύρι στην Πλατανωπή Ικαρίας που συνδέει δυο χωριά Ακαμάτρα-
Δρούτσουλα (σπάνιο για όλη την Ελλάδα, γιατί είναι με εκφορικό
σύστημα). Δεν έχει χρονολογηθεί. Πρέπει να είναι πάρα πολύ παλιό. 

Καλντερίμι πολύ παλιό περνάει από το γεφύρι και συνδέει τα δυο 
χωριά που είναι απέναντι, και με τα παράλια.



Μετά την κατασκευή γεφυριών και καλντεριμιών υπάρχουν σημαντικές επιδράσεις

• Επεκτείνεται το δίκτυο σε νέα μονοπάτια καλντερίμια και μουλαρόστρατες. 

• Αναπτύσσονται δίκτυα σύνδεσης με άλλες περιοχές, πόλεις, μοναστήρια και λιμάνια.

• Ανάπτυξη εμπορίου, ανταλλαγών, καλλιεργειών, βιοτεχνικών μονάδων. 

• ανάπτυξη παραγωγικής στεφάνης επαγγελμάτων (π.χ. πεταλωτής, σαμαράς), 

• Παραγωγική εξειδίκευση. Πολλά χωριά βρέθηκαν σε κομβικές θέσεις εμπορίου και άνθισαν (π.χ. 
Ανδρίτσαινα). Άλλα απέκτησαν σημαντικές παραγωγικές εξειδικεύσεις. Η Μακρινίτσα επεξεργασία 
δερμάτων (35 βυρσοδεψεία!), η Άμφισα- δέρμα, η Πορταριά νηματουργία και σχέσεις με την 
Αλεξάνδρεια, τα Αμπελάκια βαφή νημάτων.

• ανάπτυξη ενδοχώρας, μεταποίηση (π.χ. άλεσμα, εργαλεία, υφαντά π.χ. κάπες του Ναπολέοντα) 

• Συσσώρευση πλούτου (Πήλιο, Αμπελάκια, Μονεμβασιά –πρινοκόκκι, μαστοροχώρια, κλπ)

• Οικονομικές ανακατατάξεις, κοινωνικές ανακατατάξεις, πολιτικές ανακατατάξεις

• Εθνικές διαμορφώσεις

Προετοιμασία της επόμενης τεχνο-οικονομικο-κοινωνικο-στρατιωτικής ΕΠΟΧΗΣ, της βιομηχανικής. 

Ακολουθούν νέες τεχνολογικές καινοτομίες, άλλοι δρόμοι, άλλες μορφές μετακίνησης, άλλοι 
οικισμοί και πόλεις, άλλοι όροι εμπορίου, μετανάστευση. 

Σήμερα ψάχνεις να βρεις που είναι τα Αμπελάκια. Σήμερα ψάχνουμε να εντοπίσουμε που είναι τα 
πετρογέφυρα

Σήμερα επαναξιολογούνται όλα   



Οι μεταπολεμικές εξελίξεις

Τον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα τη μεταπολεμική 
περίοδο μεταβλήθηκε ριζικά σε όλη τη 
Μεσόγειο το χωρικό σύστημα μέσα στο 
οποίο λειτουργούν οι πόλεις και οι 
μετακινήσεις.



Η υποχώρηση του πέτρινου πολιτισμού

Πρέπει να υπάρξει ειδική πολιτική στην κατεύθυνση για την ανάδειξη 
του πέτρινου πολιτισμού, κάτι που κάνει ο ιδιωτικός τομέας, ο 

τουρισμός, οι αγοραστές, οι αποκαταστάτες.



Ας ξανασκεφτούμε τον πέτρινο πολιτισμό που έχουμε στα χέρια μας

Από μια καταγραφή του γράφοντα υπολογίζονται:
• Πέτρινα γεφύρια:  περί τα 1.000- 1.500
• Καλντερίμια: 5-7.000 χιλιόμετρα
• Νερόμυλοι: περί τους 15.000
• 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 ΥΠΕΝ: Εκατοντάδες.



Πρέπει να δημιουργηθεί μια σχολή για «πετράδες»
Το αντικείμενο των αποφοίτων μιας σχολής για την πέτρα (πετράδων)

Τα πέτρινα γεφύρια, τα καλντερίμια, οι πέτρινοι νερόμυλοι, οι πέτρινοι ανεμόμυλοι, τα 
πέτρινα χωριά, τα πέτρινα μοναστήρια, τα πέτρινα κάστρα, τα πέτρινα μονοπάτια 
αποτελούν ένα ιστορικό αποτύπωμα της προηγούμενης Εποχής.

Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Μνημεία.   

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 μαστόρων πέτρας (πετράδων) αποτελεί κομβικό εργαλείο για την 
προστασία και ανάδειξη του κτισμένου πολιτιστικού περιβάλλοντος  της χώρας μας 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). 



Προηγούμενες εισηγήσεις μου, αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Μακρινίτσας, ως ομιλητής και μέλος της 
συντονιστικής  επιτροπής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας» του ΥΠΕΠΘ.

1. Ηλίας Γιαννίρης «Η πόλη και η επαρχία, ιεράρχηση οικιστικού δικτύου, ο ρόλος των πόλεων»,  Σεμινάριο: «Αειφορική Αρχιτεκτονική χθες και σήμερα: 

παραδοσιακοί οικισμοί και σύγχρονες ανάγκες», ΚΠΕ Κρεστένων, 15 Φεβρουαρίου 2013, 

2. Ηλίας Γιαννίρης «Η σημασία του τόξου ως επινόηση στις κατασκευές και η  χρησιμότητα της μελέτης των πετρογέφυρων στη σύγχρονη 

γεφυροποιία», Eπιμορφωτικό σεμινάριο Β΄ επιπέδου, ΚΠΕ Μακρινίτσας, 29 & 30/03/2013, 

3. Ηλίας Γιαννίρης «Χωροταξική και Αρχιτεκτονική προσέγγιση των πέτρινων γεφυριών» Σεμινάριο «Γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα. Η σημασία 

της διάσωσης και ανάδειξης ιστορικών πετρογέφυρων του τόπου μας: Η περίπτωση της γέφυρας Κοράκου» ΚΠΕ Μουζακίου σε συνεργασία με το ΚΠΕ 

Μακρινίτσας, 28 & 29 Μαρτίου 2014

4. Ηλίας Γιαννίρης «Αρχιτεκτονικές και χωροταξικές επισημάνσεις για τα πετρογέφυρα και  προϋποθέσεις για μια πολιτική προστασίας και ανάδειξης 

της πολιτιστικής  κληρονομιάς» Σεμινάριο “Τα πετρογέφυρα του Ευρυτανικού τοπίου- χθες, σήμερα, αύριο…” Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Καρπενησίου, 24-25-26 Απριλίου  2015

5. Ηλίας Γιαννίρης Ι. «Αρχιτεκτονική των πετρογέφυρων», ΙΙ. «Η σημερινή αναγκαιότητα για τη συστηματική εκπαίδευση των μαστόρων της πέτρας», 

ΗΜΕΡΙΔΑ Τα Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον, αίθουσα εκδηλώσεων του Κινηματοθέατρου «Αχίλλειον», Βόλος 

ΚΠΕ Μακρινίτσας, 25 Ιουνίου 2015 

6. Ηλίας Γιαννίρης, «Αρχιτεκτονική λειτουργία των πετρογέφυρων - Κλιματική αλλαγή και Πετρογέφυρα: Προϋποθέσεις για την προστασία τους», 

Σεμινάριο «Διαβαίνοντας τα Πετρογέφυρα στο χώρο και στο χρόνο» Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας, 29, 30 και 31 Ιανουαρίου 2016 

7. Ηλίας Γιαννίρης «Ι. «Η εξέλιξη της γεφυροποιίας» ΙΙ. «Τα γεφύρια στο νησιωτικό χώρο» ΙΙΙ. «Σύγχρονες ανάγκες δόμησης και πετράδες.», Τριήμερο 

επιμορφωτικό σεμινάριο «Η τέχνη της πέτρας στο διάβα του χρόνου: Πετρογέφυρα και Λαγκαδιανοί μάστορες» ΚΠΕ Καστρίου, 20, 21 και 22 Απριλίου 

2018 

8. Ηλίας Γιαννίρης, «Πετρογέφυρα: Ο ρόλος της φύσης και της τεχνολογίας», Σεμινάριο διαδικτυακό, «Πετρογέφυρα: Όταν η φύση προκαλεί τον 

άνθρωπο», ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ, Τρίτη 17 Μαΐου 2022


