
Κάντε κλικ στο 
εικονίδιο για να 
προσθέσετε μια 
εικόνα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΕΕΕΚ ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

«ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ 
ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ 
ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ...» 
ΣΧ. ΕΤΟΣ ‘13-’14 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

1. ΨΑΡΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ 11 
2. ΝΤΟΥΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ 18-12 



ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

1. ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
2. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ 
3. ΕΛΜΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
4. ΚΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 
5. ΠΛΥΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
6. ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 1). Να μάθουν να δουλεύουν ομαδικά και συνεργατικά. 

 2). Να αναπτύξουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

 3). Να συνδυάσουν το φυσικό περιβάλλον με τον πολιτισμό. 

 4). Να έρθουν σε επαφή με τον τόπο τους, την παράδοση, την 
ιστορία κατασκευής των γεφυριών (ποιοι το έχτισαν, πότε, πόσο 
κόστισε, γιατί το έχτισαν, κλπ) 
 5). Να εξασκηθούν στην παρατήρηση, καταγραφή και οργάνωση 
στοιχείων. 

 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 6). Να εξασκηθούν στην μέτρηση όλων των αρχιτεκτονικών  
γεωμετρικών χαρακτηριστικών, μήκος, πλάτος, αριθμός τόξων, 
ύψος και άνοιγμα τόξων, κλπ. 

 7). Να μάθουν για τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια «του» σήμερα 
 (η χρήση τους, ο ρόλος τους, κλπ). 
8). Να αναγνωρίσουν την αισθητική και συναισθηματική αξία της 
παραποτάμιας φύσης σε συνδυασμό με τα γεφύρια. 
 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

1). Να παρατηρήσουν, να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν 
τις αξίες και λειτουργίες των γεφυριών στην περιοχή τους. 
 
2).  Να μετρήσουν και να υπολογίσουν τα φυσικά 
χαρακτηριστικά των γεφυριών. 
 
3). Να προσεγγίσουν τις παραδοσιακές, οικονομικές, 
παραγωγικές, ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις των 
γεφυριών της περιοχής. 
 



ΓΕΦΥΡΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ  
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

 
    Το γεφύρι είναι πέτρινο, στο οποίο έχουν φύγει 
από τη θέση τους αρκετές πέτρες. Είναι χτισμένο 
πάνω σε πέτρες και ανάμεσα τους έχουν φυτρώσει 
διάφορα φυτά. Παλιά ήταν ο μοναδικός δρόμος για 
να φτάσει κανείς στην Βάρη.  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Ύψος 3,40μ  
Πλάτος 5,00μ  
Μήκος 7,00μ 









ΓΕΦΥΡΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ  
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Χρησιμοποιείται ως δρόμος για τα αυτοκίνητα και τους 
πεζούς. Παλιά το χρησιμοποιούσαν, για να μεταφέρουν τα 
υλικά για το εργοστάσιο άνθρακα. Πάνω στο γεφύρι βλέπουμε 
να κρέμονται σωλήνες. Έχει μόνο  αγριόχορτα που έχουν 
φυτρώσει μέσα από τις πέτρες. Στα δεξιά του υπάρχει ένα 
μικρό οίκημα για αποθήκευση άνθρακα. Κάποιοι πιστεύουν ότι 
ήταν τελωνείο. Είναι μονότοξο και συνδυάζει μπετό και πέτρα 
μαζί.  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Ύψος 5,90μ  
Πλάτος 5,25μ  
Μήκος 11,50μ  
 









ΓΕΦΥΡΙ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ 
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

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. Τα παλιότερα 
χρόνια ήταν ο δρόμος για το Κίνι.  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Πλάτος 3,27μ 
Μήκος 21,9μ 
Ύψος 5,88μ  







ΓΕΦΥΡΙ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ 
ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 

 

Αχρονολόγητο. Πεζογέφυρα από πέτρα, που ενώνει την 
Άνω-Σύρο και την Ερμούπολη. Έχουν φυτρώσει φυτά στα 
πλάγια και πάνω στο γεφύρι διακρίνονται οι τρύπες για τις 
σκαλωσιές όταν κατασκευαζόταν. Το κατάστρωμα είναι 
πέτρινο.  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  
Μήκος 32μ  
Πλάτος 6,28μ 
Ύψος 6,70μ 
 











ΓΕΦΥΡΙ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ  
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 

 Είναι χτισμένο στην δεξιά πλευρά του μεγάλου τρίτοξου 
γεφυριού της Λαλακιάς.  
Πάνω του υπάρχει επιγραφή που αναφέρει ότι το γεφύρι 
έγινε με δαπάνη του Ι. Καλαμάρη.  
Είναι κατασκευασμένο από πέτρα και από πάνω περνούσαν 
γαϊδούρια που μετέφεραν τα πράγματα των κατοίκων στην 
άλλη πλευρά της περιοχής. Τα φυτά και η βλάστηση που 
υπάρχουν  γύρω απ’ αυτό το γεφύρι, αποδεικνύουν ότι 
περνούσε πολύ νερό.  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Ύψος: 2,89μ  
Μήκος: 7,50μ  
Πλάτος 2,10μ  
 
 









ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ  
ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

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  (μετά από διαπλάτυνση). 
Η πέτρινη μεριά του γεφυριού είναι μονότοξη ενώ η 
τσιμεντένια τετράγωνη. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Ύψος 5μ 
Μήκος 8,5μ  
Πλάτος 9,3μ  
 
 

 









ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗ ΦΛΕΒΑ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ 
ΣΤΗ ΦΛΕΒΑ 

 

 

Το γεφύρι αυτό έχει «κλειδί» και είναι φτιαγμένο από 
πέτρα και μάρμαρο.  
Περιβάλλεται από φυτά και πέτρες ενώ η χρήση του 
είναι να ενώνει τον Ταξιάρχη με τη Φλέβα.  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Μήκος 12,8μ 
Πλάτος 4,46μ 
Ύψος 5,04μ  

 







ΓΕΦΥΡΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΟΥ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 

Το συγκεκριμένο γεφύρι βρίσκεται στον Αγ. Δημήτρη.  
Είναι μονότοξο, φτιαγμένο από πέτρα και φαίνεται 
χαρακτηριστικά το κλειδί του. Σήμερα χρησιμοποιείται 
ως δρόμος ενώ παλαιότερα βοηθούσε στη μεταφορά 
μεταλλευμάτων. Ο χώρος γύρω από αυτό είναι γεμάτος 
από πυκνή βλάστηση  κυρίως με πεύκα ενώ μπορούμε 
να διακρίνουμε κάποιους σωλήνες πάνω σε αυτό.  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Μήκος 14.5μ  
Πλάτος 5.03μ  
Ύψος 5.24μ  

 
 



Ο θρύλος... 

    Πήρε το όνομά του από 
ένα θρύλο της περιοχής ο 
οποίος λέει ότι μέσα στο 
τούνελ (δίπλα σ' 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.  

 

 τούνελ…. 









ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ 



 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ 

ΓΕΦΥΡΙΩΝ 
 

Το γεφύρι αποτελείται από μάρμαρο και πέτρα. 
Έχει «ξαναχτιστεί» με καμάρα πάνω και κάτω από την 
οποία περνά δρόμος. Επίσης έχει ζωγραφιστεί.  
Χρησιμοποιείται σαν δρόμος από πάνω και κάτω. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Μήκος: 3,42μ  
Πλάτος: 5,70μ  
Ύψος: 6,5μ  

 











ΦΡΑΓΚΟΓΕΦΥΡΟ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΦΡΑΓΚΟΓΕΦΥΡΟΥ 

 
Το γεφύρι αποτελείται από πέτρα, μάρμαρα, μπετόν. 
Είναι  μονότοξο και έχει πολλά «κλειδιά».  
Χρησιμοποιείται ως αυτοκινητόδρομος.  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Μήκος: 9,50μ  
Πλάτος: 6,55μ  
Ύψος: 5,40μ 



 

 

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.  
 







ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ «ΤΑ 
ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  



Τα πέτρινα γεφύρια κατασκευάζονται για να διευκολύνουν: 
• Τους δρόμους του εμπορίου, κυρίως για εξαγωγές προς τα 
Βαλκάνια και την Κωνσταντινούπολη. 
• Τις μετακινήσεις από ένα χωριό προς την παραγωγική ζώνη του, 
προς τα χωράφια, το νερόμυλο, τη νεροτριβή. 
• Τις μετακινήσεις μέσα σε ένα χωριό. 
• Τις μετακινήσεις των ανθρώπων αλλά και των κοπαδιών της 
νομαδικής κτηνοτροφίας από τα ορεινά στα πεδινά και αντίστροφα. 
Τα πέτρινα γεφύρια χρησιμοποιούνταν ως σημεία ελέγχου αλλά και 
για στρατιωτικές επιχειρήσεις. 
Σήμερα, χρησιμοποιούνται στον εναλλακτικό τουρισμό και ως πηγή 
μελέτης και γνώσης. 
Πηγή: Ηλίας Γιαννίρης, τ. επίκουρος καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 
Τμ. Αρχιτεκτόνων, Τίτλος εισήγησης «Χωροταξική και Αρχιτεκτονική 
προσέγγιση των πέτρινων γεφυριών»,  28 & 29 Μαρτίου 2014, 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου Καρδίτσας. 







ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΓΕΦΥΡΑ 
ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
 

 Η γέφυρα αποτελείται από τις εξής κατασκευές: 
• Την κυρίως γέφυρα, δηλαδή μια καλωδιωθώ γέφυρα 
πολλαπλών ανοιγμάτων μήκους 2.252 μέτρων, με ανοίγματα 
μήκους  
286m-560m-560m-560m-286m. 
• Δύο γέφυρες πρόσβασης μήκους 392 μέτρων στην πλευρά 
του Ρίου (σύμμεικτο κατάστρωμα) και 239 μέτρων στην 
πλευρά του Αντιρρίου (προεντεταμένες αμφιέρειστες 
δοκούς). 
Σχετικά με τα υλικά, τα περισσότερα στοιχεία της γέφυρας 
είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.  
Πηγή: http://www.gefyra.gr/?page_id=262 







ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ 

 

Η κατασκευή της μακέτας 
πραγματοποιήθηκε στο 
μάθημα των Καλλιτεχνικών 
και δημιουργήθηκε κυρίως 
από ανακυκλώσιμα υλικά 
(χαρτί και χάρτινα κουτιά). 
Ως χρώμα επιλέξαμε τις 
νερομπογιές ενώ 
προστέθηκαν παιδικά 
παιχνίδια και πέτρες. 















ΓΕΦΥΡΑ…ΣΤΗΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ… 



ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  
ΜΕ ΓΕΦΥΡΙΑ 





ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ: 

 ΝΥΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  
 ΕΕΕΕΚ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
 ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 ΜΟΣΚΟΦΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 ΚΕΦΑΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟ 
 ΦΥΣΑΚΗ ΦΙΛΙΩ – Ε.Β.Π 
 ΤΖΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Ε.Ε.Π 
 ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΝΑ – Ε.Ε.Π 
 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΒΕΝΤΟΥΡΗ και την  
 Κα ΙΩΑΝΝΑ 
 




