
 
Μεγαλακάκης Μιχάλης 

Μεγαλακάκης Βαγγέλης 



 



ΥΛΙΚΟ 
 
Το γεφύρι αποτελείται από μάρμαρο και πέτρα 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
    Έχει «ξαναχτιστεί» με καμάρα πάνω και κάτω από την 

οποία περνά δρόμος. 
    Επίσης έχει ζωγραφιστεί. 



ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ 
 Μήκος: 3,42m 
 Πλάτος: 5,70m 
 Ύψος: 6,5m 



ΧΡΗΣΗ 
    Όπως ειπώθηκε και παραπάνω χρησιμοποιείται σαν 

δρόμος από πάνω και κάτω, αλλά και σαν ρέμα. 



ΚΤΗΡΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
    Εκεί κοντά υπάρχουν διάφορα «κτίσματα», όπως: 
 Πηγάδια 
 Σπίτια 
 Μαγαζιά 
 Ένα  γεφύρι 
 Δρόμοι 



ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 Έγινε αναπαλαίωση από τον όμιλο ΕΡΜΗ τον Απρίλιο 

του 2008. 
 Το κατάστρωμα του γεφυριού είναι άσφαλτος. 
 Υπάρχουν φυτά μόνο εκεί που υπάρχει πέτρα. 

 



 
Επιμέλεια 

Ναταλία Περατικού 
Μαρία Αποστολοπούλου 

Αλεξάνδρα Ξανθοπούλου 
Ανδριάννα Ξαγοράρη 

Ειρήνη Κιουπίδη 
 
 





 Υλικό 
Πέτρα, μάρμαρα, μπετόν 
 
 Μονότοξο, έχει πολλά «κλειδιά» 
 
 Χρήση 
Αυτοκινητόδρομος 



Διαστάσεις 
Μήκος: 9,50μ. 
Πλάτος: 6,55μ. 
Ύψος: 5,40μ. 
 
Άλλα: 
 Μπάζωσαν το ρέμα 
 Έχει ασφαλτοστρωθεί, και αναπαλαιώθηκε το 

Νοέμβριο του 2004 
 Κάτω από το γεφύρι έχει μπαζωθεί το ρέμα και δίπλα 

του είναι χτισμένα σπίτια. 
  



Λίγο πιο πάνω από το γεφύρι υπάρχουν τα 
ερείπια ενός χαμάμ, που αποκαλύφθηκαν 
κατά την διάνοιξη του δρόμου πάνω στο 
ρέμα της Λαλακιάς. Είναι συγκρότημα με 2 
αίθουσες, η μία με θόλο και η άλλη με 
τρούλο. 





Των Αλκαίου Νικολάου  
και Γιώργου Χατζηγεωργίου 



  Το γεφύρι βρίσκεται στην περιοχή του Άγιου Ταξιάρχη 
και παλιά γεφύρωνε την ρεματιά. Το χρησιμοποιούσαν 
κυρίως τα εργοστάσια της περιοχής για να μεταφέρουν 
υλικά & εμπορεύματα. 

  Το γεφύρι είναι μισό από πέτρα και μάρμαρο ( η αρχική 
του μορφή) και μισό από μπετόν καθώς το… 
φαρδύνανε.      
 

Χαρακτηριστικά  



   Αυτό που αξίζει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι το 
παλιό , πέτρινο κομμάτι του είναι μια χαρά ενώ το νέο 
τσιμεντένιο κοντεύει να γκρεμιστεί.  

  Η πέτρινη μεριά του γεφυριού είναι μονότοξη ενώ η 
τσιμεντένια τετράγωνη (και κάπως άχαρη κατά τη 
γνώμη μας) 

  Ύψος 5μ. Μήκος 8,5 μ. Πλάτος 9,3 μ.  

Και άλλα χαρακτηριστικά 



Και να το γεφύρι… 



Επιμέλεια 
Χριστίνα Κεράνη 

Ελευθερία Μαυρικάκη 
Γιώργος Χατζηγεωργίου 

Αλκαίος Νικολάου 



 



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 ΥΨΟΣ: 2,89μ. 
 ΜΗΚΟΣ: 7,50μ. 
 ΠΛΑΤΟΣ 2,1μ. 
 
 Είναι χτισμένο στην δεξιά πλευρά του μεγάλου τρίτοξου 

γεφυριού της Λαλακιάς, πάνω από το ρέμα που έρχεται 
από τον Ταξιάρχη. 

 Υπάρχει επιγραφή ότι το γεφύρι έγινε με δαπάνη του Ι. 
Καλαμάρη. 



 ΥΛΙΚΟ: Πέτρα 
 ΧΡΗΣΗ: Περνούσαν τα γαιδούρια που μετέφεραν τα 

πράγματα των κατοίκων στην άλλη πλευρά της 
περιοχής. 

 ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
   Τα φυτά και η βλάστηση που υπάρχουν γύρω απ’ αυτό 

το γεφύρι αποδεικνύουν ότι περνούσε πολύ νερό. 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΠΡΙΝΤΕΖΗ 

ΒΑΣΙΑ ΦΩΣΤΕΡΗ 







  Το γεφύρι αυτό έχει «κλειδί» και είναι φτιαγμένο 
από πέτρα και μάρμαρο. 

 
 Το μήκος του είναι 12,8m και το πλάτος του είναι 

4,46m. Έχει ύψος 5,04m. 
 
 Χαρακτηριστικά : φυτά και πέτρες 
  
 Η χρήση του είναι να ενώνει τον Ταξιάρχη με τη 

Φλέβα. 



Επιμέλεια 
Αντώνης Νάσιος 
Μαρία Φουάση  

Χαρά Σίμου-Ντορν 
Μαριάννα Βασιλικού 

Μαρία Δελασούδα 





Το γεφύρι στους πρόποδες του 
λόφου της Άνω Σύρου 
 Αχρονολόγητο , μονότοξο. Πεζογέφυρα από πέτρα, 

γεφυρώνει ρέμα και ενώνει  Άνω-Σύρο και Ερμούπολη. 
 Το τόξο έχει άνοιγμα 6,28μ. και ύψος 6,70μ. Το 

συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 32μ. 
 Το κατάστρωμα είναι πέτρινο και λίγο ανηφορικό.  
 Έχουν πέσει πέτρες, έχουν αναπτυχθεί φυτά στα πλάγια 

και πάνω στο γεφύρι και διακρίνονται οι τρύπες για τις 
σκαλωσιές όταν κατασκευαζόταν. 



Επιμέλεια 
Μαρία Πρίντεζη 
Βάσια Φωστέρη 

 





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  Το γεφύρι είναι πέτρινο με 2 στρώσεις, στο οποίο έχουν 
φύγει από τη θέση τους αρκετές πέτρες. 

  Είναι χτισμένο πάνω σε πέτρες και ανάμεσα τους έχουν 
φυτρώσει διάφορα φυτά. 

 Το πλάτος του είναι 3,27m και έχει μήκος 21,9m. Έχει 
ύψος 5,88m. 

 Στα παλιότερα χρόνια ήταν ο δρόμος για το Κίνι. 
 



Επιμέλεια 
Βαγγέλης Μιχαλόπουλος 

Βάσω Φίλιππα 





Το συγκεκριμένο γεφύρι βρίσκεται στον Αγ. 
Δημήτρη .  

Πήρε αυτό το όνομα από ένα θρύλο της 
περιοχής ο οποίος λέει ότι μέσα στο τούνελ 
κάτω από αυτό το γεφύρι χάθηκε ένα κορίτσι 
με το όνομα Χαρίκλεια. Από τότε 
υποστηρίζεται ότι κάθε βράδυ ακούγονται οι 
φωνές του κοριτσιού που φωνάζει για να τη 
σώσουν. 

 



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 Έχει μήκος 14.5 μέτρα,  

 πλάτος 5.03 μέτρα και  

 ύψος 5.24 μέτρα. 

 



 Είναι μονότοξο γεφύρι φτιαγμένο από πέτρα και 
φαίνεται χαρακτηριστικά το κλειδί του. Σήμερα 
χρησιμοποιείται ως δρόμος ενώ παλαιότερα βοηθούσε 
στη μεταφορά μεταλλευμάτων.  

 
 Ο χώρος γύρω απο αυτό είναι γεμάτος από πυκνή 

βλάστηση με κυρίως πεύκα ενώ μπορούμε να 
διακρίνουμε κάποιους σωλήνες πάνω σε αυτό.  
 
 









Αναλογίες και χαρακτηριστικά 
 Έχει ύψος 5,90m 
 Έχει μήκος 11,50m 
 Έχει φάρδος 5,25m 
 Είναι μονότοξο 
 Συνδυάζει μπετό και πέτρα μαζί 

 
 



Χρήση 

 Παλιά το χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν τα υλικά 
για το εργοστάσιο άνθρακα 

 Τώρα το χρησιμοποιούν όπως και τα περισσότερα 
γεφύρια σα δρόμο για τα αυτοκίνητα και τους πεζούς 

 



Χαρακτηριστικά περιβάλλοντα 
χώρου 
 Πάνω στο γεφύρι βλέπουμε να κρέμονται σωλήνες. 
 Από φυτά βλέπουμε μόνο αγριόχορτα που έχουν 

φυτρώσει μέσα από τις πέτρες. 
 
 Στα δεξιά του υπάρχει ένα μικρό οίκημα για 

αποθήκευση άνθρακα. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι δεν 
ήταν ακριβώς χώρος αποθήκευσης αλλά τελωνείο. 
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