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ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

«Ô[ÈÎËÙ‹ÚÈÔÓ Ù~?ˆ
[·Ó‰Ú~ˆÓ, [·ÚÂÙ‹Ó ÌÂÙÈﬁÓÙˆÓ», κτίστηκε στο

ο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου,

Τ¿Ï·È

μεσοδιάστημα των χρόνων 1270 - 1275 στους πρόποδες του
Μενοικίου όρους. Ο πρώτος κτήτορας της Βασιλικής και
Σταυροπηγιακής Μονής Ιωαννίκιος, συνοδευόμενος από
μαθητές του και τον μικρό του ανεψιό Ιωακείμ, αφού διέτρεξε
τις πλαγιές του βουνού του Μενοικέως, κατέληξε στην
ερειπωμένη εκκλησία του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και
Βαπτιστού. Ικανοποιημένος από την ησυχία του χώρου,
περιποιήθηκε την εκκλησία και οικοδόμησε κελιά για τους
αδελφούς του. Αυτή τη μικρή σε αριθμό μοναχών κοινότητα ο
κτήτορας Ιωαννίκιος φρόντισε έως και το 1290, οπότε και
εξελέγη Επίσκοπος Εζεβών. Το Μοναστήρι του Τιμίου
Προδρόμου, με τη φροντίδα του δεύτερου κτήτορα Ιωακείμ,
που από το 1288 έγινε Επίσκοπος Ζιχνών, αυξήθηκε, έδειξε την
πνευματική του δύναμη και άρχισε να επηρεάζει θετικά τους
χριστιανούς που κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή.
Στο ταξίδι μέσα στον χρόνο, η Μονή του Τιμίου Προδρόμου
δοκιμάστηκε από διάφορες περιστάσεις σφοδρά, αλλά άντεξε
χάρη στην προστασία και συνδρομή των Σερραίων και των
αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου,
Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνού και Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου,
που ανακήρυξε με χρυσόβουλά του, τον Ιούνιο του 1321 και

Πανοραμική άποψη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου.

τον Ιανουάριο του 1329, το Mοναστήρι σε Πατριαρχικό. Τον
ιερό αυτό τόπο επέλεξε ο πρώτος μετά την άλωση της
Κωνσταντινουπόλεως Οικουμενικός Πατριάρχης Γεννάδιος ο
Σχολάριος για να εφησυχάσει, ενώ ο Πατριάρχης Καλλίνικος
το Νοέμβριο του 1698 όρισε το Mοναστήρι ως Σταυροπηγιακό.
Οι Τούρκοι, παρά την προστασία των σουλτανικών εγγράφων,
ερήμωσαν το Mοναστήρι το 1571, ενώ το 1917 η Μονή έπαθε
τη χειρότερή της καταστροφή. Οι Βούλγαροι, αφού εξόρισαν
τους 19 πατέρες, έκλεψαν πάνω από τριακοσίους τόμους
περγαμηνών και χαρτώων χειρογράφων, καθώς και όλα τα
ανεκτίμητα κειμήλιά της. Το καθολικό της Μονής,
αρχιτεκτονικά, είναι μονόκλιτη βασιλική με τρούλο και είναι
κτίσμα του 14ου αιώνα. Οι αρχαιότερες από τις τοιχογραφίες
του καθολικού έγιναν το 1319, ενώ η τεχνοτροπία τους
σχετίζεται με την ελληνιστική παράδοση της Κωνσταντινουπόλεως. Εξαιρετικής τέχνης είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του
ναού, έργο του 1804, καθώς και τα βημόθυρα της Ωραίας
Πύλης που κατασκευάσθηκαν το 1555. Την αυλή του
Mοναστηριού στολίζει η Φιάλη, ένα κομψό πολυγωνικό

72

Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών

αρχιτεκτόνημα, έργο του 1854. Στα ιερά λείψανα του
Mοναστηριού υπάρχουν η κάρα του αγίου Ιωάννου του
κτήτορα και το ιερό λείψανο του Οικουμενικού Πατριάρχου
Γενναδίου του Σχολαρίου. Από το 1986 εγκαθίσταται στο επί
εξακόσια χρόνια «Î·ÙÔÈÎËÙ‹ÚÈÔÓ [·Ó‰Ú~ˆÓ, ÎÔÈÒÓÙˆÓ Î·›

[·ÁˆÓÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ‰‡Ó·ÌÈÓ Úﬁ˜ Ùﬁ Ù˘¯Â~ÈÓ Ù~ˆÓ [ÂÓ
[Â·ÁÁÂÏ›·È˜ [·Á·ı~ˆÓ» μια μικρή συνοδεία μοναστριών.
ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

πτακόσια μέτρα βόρεια από την είσοδο της Μονής
βρίσκεται το σημείο εξόδου της φυσικής σήραγγας του
ποταμού, τα νερά του οποίου, με τεχνητό πέτρινο τούνελ,
οδηγούνταν ανατολικά της Μονής και στη συνέχεια
αγκάλιαζαν όλο το νότιο τείχος της. Πίσω ακριβώς από το σπίτι

Ε

Η περιοχή
του Ουζουντζά.

του Εμμανουήλ Παπά υπάρχει η γέφυρα του Μυλωνά, ενώ,
ακολουθώντας τον ρου του ποταμού προς τα κάτω, συναντάμε
πέντε γεφύρια, από τα οποία το ένα είναι κατεστραμμένο και
δύο υδρογέφυρες, από τις οποίες σώζεται μόνο η μία. Επάνω
από το τούνελ που μετέφερε το νερό υπάρχει ένα μικρό πέτρινο
γεφύρι, κάτω από το οποίο περνάει σήμερα ο σιδερένιος
αγωγός που οδηγεί το νερό στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της
ΔΕΗ που βρίσκεται, μετά την έξοδό μας από το μοναστήρι,
δεξιά και σε απόσταση περίπου εκατό μέτρων. Το εργοστάσιο
αυτό, που τροφοδοτούσε με ηλεκτρική ενέργεια την πόλη των
Σερρών, ήταν ιδιοκτησίας της Ηλεκτρικής Εταιρείας Σερρών
Κ. Νάσιουτζικ Α.Ε. κτίσθηκε το 1928 και ήταν ένας από τους
πρώτους υδροηλεκτρικούς σταθμούς που λειτούργησαν στην
Ελλάδα. Μετά την καταστροφή του το 1949, η λειτουργία του
αποκαταστάθηκε με δυο μεγαλύτερους υδροστροβίλους και
γεννήτριες, ενώ το 1953 αγοράσθηκε από τη ΔΕΗ. Σήμερα η
λειτουργική κατάσταση του σταθμού, που έχει εγκατεστημένη
ισχύ 500 KW, είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Σε κάθε έργο,
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γέφυρα, βρύση ή οτιδήποτε άλλο που κατασκεύαζαν στη Μονή
και γύρω από αυτή, τοποθετούσαν σε εμφανές σημείο μια
μαρμάρινη πλάκα στην οποία έγραφαν τον χορηγό, την
ημερομηνία κατασκευής και άλλα στοιχεία, τα οποία
ταυτόχρονα μετέφεραν και στους κώδικες της Μονής. Από
αυτούς αντλούμε πολλές πληροφορίες για τα κτίσματα, αφού οι
περισσότερες εντοιχισμένες πλάκες έχουν αφαιρεθεί. Η πρώτη
επίσκεψη και φωτογράφηση της περιοχής έγινε στις 11.2.1990,
η δεύτερη στις 28.3.2004 με τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης
Ιωάννη Σαπουντζή και η τελευταία στις 4.4.2004.

37. Το γεφύρι δίπλα στην κεντρική πύλη
της Μονής
ίναι το γεφύρι επάνω από το οποίο περνούσε το παλιό
καλντερίμι νοτιοδυτικά της Μονής, κάτω ακριβώς από το
φερόμενο ως εξοχικό σπίτι του Εμμανουήλ Παπά και οδηγούσε
στην κεντρική πύλη της Μονής. Είναι μονότοξο με άνοιγμα
καμάρας 3 μ., μήκος 6 μ., πλάτος 2,80 μ. και ύψος από την
κατάντη πλευρά 2,55 μ. Επάνω στην τοιχοποιία του, στην
αριστερή πλευρά του κατάντη, σώζεται ακόμη εντοιχισμένη
κτητορική μαρμάρινη πλάκα που μας πληροφορεί για το
χορηγό και την ημερομηνία κατασκευής του γεφυριού.
Η μαρμάρινη πλάκα έχει διαστάσεις 30 επί 25 εκ. και
επάνω της είναι χαραγμένα τα εξής:

Ε

37a. Το γεφύρι
δίπλα στην
κεντρική πύλη
της Μονής.

ΕΡΓΟΝ ΚΑΙ ΔΑ
ΠΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΩ
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΜΟ
ΝΑΧΟΥ ΒΡΟΝ
ΤΙΝΟΥ 1835.
(Γ. Καφταντζή: Ιστορία της πόλεως Σερρών και της
περιφέρειάς της, τ. 1ος, Αθήνα 1967, σ. 243). Σύμφωνα με την
επιγραφή χορηγός ήταν ο μοναχός Ιωαννίκιος που κατάγονταν
από την Βροντού και η ημερομηνία κατασκευής του γεφυριού
ήταν το 1835.

37β. Η
εντοιχισμένη
πλάκα στο γεφύρι
δίπλα στην
κεντρική πύλη
της Μονής.
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38. Το πρώτο γεφύρι στη νότια πλευρά
του τείχους της Μονής
ότια της κεντρικής πύλης της Μονής, παράλληλα με το τείχος,
συναντάμε το πέτρινο γεφύρι που μας οδηγεί απέναντι από το
ρέμα κι από εκεί στους κήπους, στην εκκλησία της Παναγίας και
στο κοιμητήριο. Το γεφύρι είναι μονότοξο, με άνοιγμα καμάρας
5,30 μ., μήκος 7,50 μ., πλάτος 2,10 μ. και ύψος 4,50 μ. Τα δύο
βάθρα στηρίζονται σε βράχους ύψους 1,50 μ. ο καθένας και η

καμάρα απέχει από τη βάση της 1,80 μ. Πάνω στην αριστερή
τοιχοποιία και στην κατάντη πλευρά υπήρχε εντοιχισμένη πλάκα η
οποία αποκολλήθηκε. Οι θολίτες της καμάρας αποτελούνται από
πελεκητούς σχιστόλιθους της περιοχής.

Ν

38.Το πρώτο
γεφύρι στη
νότια πλευρά
του τείχους
της Μονής.

39. Η γέφυρα του παραπορτιού της Μονής
έκα μέτρα πιο κάτω το μονοπάτι μάς οδηγεί σε ένα άλλο
γεφύρι από το οποίο περνάμε επίσης στην απέναντι πλευρά

Δ
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του ρέματος. Το γεφύρι αυτό, που βρίσκεται κάτω από το τείχος
της Μονής, σχηματίζει γωνία ενενήντα μοιρών με ένα άλλο που
εφάπτεται του τείχους και μας οδηγεί ακριβώς στο παραπόρτι.
Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε, γιατί η αρχική γέφυρα
καταστράφηκε το 1874 από τα νερά του χειμάρρου κι επειδή
στην ανατολική όχθη δεν υπήρχε βράχος για να γίνει η
θεμελίωση του βάθρου, κατασκεύασαν μια συμπληρωματική
γέφυρα 5 μ., στο βόρειο μέρος της οποίας έγινε η θεμελίωση
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της κυρίως γέφυρας, ενώ στη δυτική όχθη η θεμελίωση έγινε
επάνω σε βράχο. Η γέφυρα είναι μονότοξη με άνοιγμα καμάρας
4,60 μ., μήκος 8 μ., πλάτος 2,30 μ., ύψος από την ανάντη
πλευρά 4,85 μ. από τα οποία τα 2,50 μ. είναι βράχος, ακολουθεί
η τοιχοποιία που συγκρατεί τη βάση της καμάρας με ύψος 1,75
μ. και υπάρχουν άλλα 60 εκατοστά τοιχοποιίας μέχρι το
κατάστρωμα του γεφυριού. Από την κατάντη πλευρά το ύψος
είναι 6,85 μ., από τα οποία τα 2 μ. είναι βράχος. Η καμάρα είναι

39α. Η γέφυρα του
παραπορτιού της
Μονής.
Σελ. 76.
39β.
Η γέφυρα του
παραπορτιού της
Μονής από άλλη
οπτική γωνία.
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καλοκτισμένη με πελεκητές πέτρες από ασβεστόλιθο και
γρανίτη, ενώ όλη η αψίδα είναι σοβατισμένη με ασβεστοκονίαμα που διακρίνεται έντονα. Στην δεξιά τοιχοποιία στην
ανάντη πλευρά υπήρχε εντοιχισμένη πλάκα που αποκολλήθηκε
και στην οποία ήταν χαραγμένα τας εξής:
ΑΝΗΓΕΡΘΗ ’ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ: Χ# ΔΑ
ΝΙΗΛ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΡΤΖΙΣΤΙΝΟΥ: ΔΙ ‘ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΓΕΡΩ ΘΕΟΔΟΣΙΟY ΤΕΡΠΙΣΙΝΟΥ
1874
Σχετικά με το ίδιο γεφύρι μάς αναφέρουν και οι Β.
Κατσαρός και Χ. Παπαστάθης, παραθέτοντας την ακόλουθη
σημείωση, όπως καταχωρήθηκε στον κώδικα της Μονής. «Δ‹Ó

·Ú¿ Ù~?ˆ ·Ú·ÔÚÙ›?ˆ ÙÔ~˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, ‰È¿ Ù~Ë˜ ]ÔÔ›·˜ ‰È·‚·›ÓÔ˘ÛÈÓ Ô]È ·Ù¤ÚÂ˜ ÙÔ~˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ‰È¿ Ùﬁ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔÓ Â[È˜ Ù‹Ó
·Ú' ·[˘Ù~?ˆ] πÂÚ¿Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó [·Ú¯·›·Ó Á¤Ê˘Ú·Ó Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â Î·Ù¿
Ùﬁ 1874 ]Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ [ÂÎ ıÂÌÂÏ›Ô˘, Î·› ¿ÏÈÓ [ÂÎ ıÂÌÂÏ›Ô˘

[·ÓËÁ¤ÚıË ÛÙ·ıÂÚ¿, ]ˆ˜ ]ÔÚ~·Ù·È Û‹ÌÂÚÔÓ, [ÂÎ ¯ÚËÌ·ÙÈÎ~Ë˜
ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ~˘ Ì·Î·Ú›ÙÔ˘ Ã·(Ù˙~Ë) ¢·ÓÈ‹Ï ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘
™Ù·ÚÙÛÈÛÙÈÓÔ~˘ Û˘Á¯ÚﬁÓˆ˜ ‰¤ [·ÓËÁ¤ÚıË Î·› Ùﬁ Î¿ÙˆıÂÓ
ÏÈıﬁÎÙÈÛÙÔÓ ]˘‰Ú·ÁˆÁÂ~ÈÔÓ ‰È¿ ÙÔ‡˜ Î‹Ô˘˜ ]ˆ˜ ]Ë [ÂÈÁÚ·Ê‹ ·[˘Ù~ˆÓ
‰ËÏÔ~È». Από αυτή την καταγραφή πληροφορούμαστε ότι η
κύρια και η συμπληρωματική γέφυρα κατασκευάσθηκαν το
1874 με χρήματα του Χατζή Δανιήλ, Προηγουμένου,
Σταρτσιστινού, όταν Ηγούμενος στο Μοναστήρι ήταν ο
Γέροντας Θεοδόσιος, που διοίκησε το Μοναστήρι του
Προδρόμου τα έτη 1854 έως 1875 και ήταν μια ξεχωριστή
προσωπικότητα του καιρού του. (Β. Κατσαρός - Χ.
Παπαστάθης: «Ο "Νέος Μέγας Κώδηξ" της Μονής Τιμίου
Προδρόμου Σερρών», Σερραϊκά Ανάλεκτα, τ. 1ος, Σέρρες 1992,
σ. 208). Ίχνη της παλιάς γέφυρας αλλά και της υδρογέφυρας
διακρίνονται πέντε και τρία μέτρα αντίστοιχα βόρεια της
σημερινής.

40. Η συμπληρωματική γέφυρα
στο παραπόρτι της Μονής
συμπληρωματική γέφυρα στο παραπόρτι της Μονής είναι
μονότοξη με άνοιγμα καμάρας 3,20μ., μήκος 7 μ., πλάτος
2 μ., ενώ το ύψος είναι 6,50μ. από τα οποία τα 5 μ. είναι η βάση
και το 1,50μ. η καμάρα. Στο σημείο που ενώνονται οι δύο
γέφυρες του παραπορτιού της Μονής και σχηματίζουν γωνία 90
μοιρών, για να διευκολύνεται το πέρασμα από τη μία γέφυρα
στην άλλη, τοποθέτησαν διαγώνια μία λιθόπλακα μήκους 2 μ.

Η

και πλάτους 1 μ. Η γέφυρα αυτή οδηγεί το μονοπάτι ανατολικά
και παράλληλα με το τείχος της Μονής κατευθείαν στην είσοδο
του παραπορτιού. Η καμάρα του είναι καλοκτισμένη με
πελεκητές πέτρες από ασβεστόλιθο και γρανίτη, υλικά που τα
συνέλεξαν από το ποτάμι. Όλη η αψίδα του είναι σοβατισμένη
με ασβεστοκονίαμα.

Σελ. 78.
40. Η συμπληρωματική γέφυρα
στο παραπόρτι της
Μονής.
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41. Η παλιά (κατεστραμμένη) γέφυρα του
παραπορτιού της Μονής
πό την κύρια παλιά γέφυρα του παραπορτιού σώζεται
σήμερα το βόρειο βάθρο της που ήταν συγχρόνως το
ανατολικό της συμπληρωματικής, το οποίο είχε κατεύθυνση
δυτική και όχι νότια που είχε η κύρια. Από στοιχεία που
άντλησα από τα αρχεία της Μονής, και ύστερα από επιτόπια
έρευνα, εντόπισα το βόρειο βάθρο της γέφυρας και την αρχή
της καμάρας που εξέχει μερικά εκατοστά, αφού όλο το
υπόλοιπο τμήμα παρασύρθηκε από τον χείμαρρο το 1874. Η
γέφυρα εκτιμώ ότι ήταν μονότοξη με άνοιγμα καμάρας 5 μ.,
μήκος 10 μ., πλάτος 1,50 μ. και ύψος περίπου 7 μ.

Α

41. Η παλιά
(κατεστραμμένη)
γέφυρα του
παραπορτιού της
Μονής.

42. Το γεφύρι πάνω από την τεχνητή σήραγγα
ιακόσια περίπου μέτρα βόρεια της Μονής και επάνω στο
μονοπάτι που οδηγεί στο στόμιο της φυσικής σήραγγας, που
ξεκινάει από την περιοχή Ουζουντζάς, συναντάμε ένα ακόμη
πέτρινο γεφύρι. Κάτω από αυτό
το γεφύρι τοποθέτησαν έναν
μεταλλικό σωλήνα που οδηγεί το
νερό από τις δεξαμενές με ορμή
στους στροβίλους για την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Το γεφύρι είναι μονότοξο με
άνοιγμα καμάρας 1,80 μ., μήκος
3 μ., πλάτος 2 μ., ενώ το ύψος
από την κάτω πλευρά είναι 2,55
μ. από τα οποία το 1,5 μ. είναι η
βάση του, 70 εκ. η καμάρα και τα
υπόλοιπα 30 εκ. οι θολίτες,
δηλαδή οι πέτρες που σχηματίζουν την καμάρα.

Δ

42α. Το γεφύρι
πάνω από την
τεχνητή σήραγγα.
42β. Ο διάδρομος
διάβασης στο
γεφύρι
πάνω από την
τεχνητή σήραγγα.
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43. Το δίτοξο γεφύρι κάτω από το στόμιο εξόδου
του νερού
άτω ακριβώς από το στόμιο της φυσικής σήραγγας, στα
βόρεια της Μονής, συναντάμε ένα μικρό δίτοξο πέτρινο
γεφύρι, που διευκόλυνε το πέρασμα, στην περίπτωση που τα
νερά που προορίζονταν είτε για την τεχνητή σήραγγα είτε για
τη δεξαμενή που κατασκευάστηκε το 1928 κυλούσαν προς τα
κάτω και χύνονταν στο ποτάμι. Το γεφύρι έχει δύο καμάρες από
τις οποίες η βορειοανατολική είναι μεγαλύτερη με άνοιγμα
τόξου 1,70 μ. και ύψος 2 μ., ενώ η βορειοδυτική έχει άνοιγμα
τόξου 1,20 μ. και ύψος 1,65 μ. Τα δύο τόξα απέχουν μεταξύ
τους 5,50 μ., ενώ το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 10 μ.
και το πλάτος 1,25 μ.

Κ

ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

ο ποτάμι της Βροντούς πηγάζει από τη βoρειοδυτική
πλευρά του βουνού, περνάει έξω από το ομώνυμο χωριό,
διασχίζει το μεγάλο φαράγγι του χωριού Λάκκος, περνάει
κάτω ακριβώς από την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου,
στη συνέχεια με την είσοδό του στον κάμπο περνάει δίπλα
από το χωριό της Οινούσας και, αφού ενωθεί με τα ποτάμια
του Αϊ Γιάννη, του Ελαιώνα και των Αγίων Αναργύρων,
χύνονται όλα μαζί στον Κρουσοβίτη (τάφρος Μπέλιτσας) και
εκείνος με την σειρά του στον ποταμό Στρυμόνα. Το ποτάμι
στην κατάβασή του, και σε μια απόσταση τεσσάρων
χιλιομέτρων βόρεια από το χωριό Λάκκος και έξι από το
Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, συναντάει στα αριστερά
του το στόμιο μιας καταβόθρας (φυσικής σήραγγας), η οποία
οδηγεί το νερό κάτω ακριβώς από την κοίτη του ποταμού και
στα δεξιά του, περνάει κάτω από το κατεστραμμένο χωριό
Λάκκος και βγαίνει περίπου 700 μ. πριν την είσοδο της
Μονής και μάλιστα στο ίδιο επίπεδο ύψους με αυτή, ενώ η
κοίτη του ποταμού βρίσκεται τουλάχιστον 90 μ. χαμηλότερα.
Στο σημείο εξόδου των νερών από τη φυσική σήραγγα και

Τ

43. Το δίτοξο γεφύρι κάτω από το στόμιο εξόδου του νερού.

επάνω ακριβώς από την κοίτη του ποταμού, κατασκευάστηκε
η υδρογέφυρα της πηγής που μετέφερε μία ποσότητα νερού
στα απέναντι υψώματα. Η περιοχή όπου βρίσκεται το στόμιο
της φυσικής σήραγγας ονομάζεται Ουζουντζάς. Την περιοχή
επισκέφθηκε ο Γάλλος πρόξενος Marie Esprit Cousinery το
1815 ή το 1816 το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπως μας
αναφέρει ο Νίκος Ζ. Νικολάου (Ν. Νικολάου: Μνήμη του
Ε.Μ. Cousinery και του Voyage dans Macedoine", Σερραϊκά
Χρονικά, τ. 9ος, Αθήναι 1982, σ.σ. 185-224). Ο M. E. Cousinery στο έργο του κάνει αναφορά για το Μοναστήρι με
πρωτότυπο τίτλο "Επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αϊ Γιάννη
του Προδρόμου". (E. M. Cousinery: Voyage dans La Macedoine, Paris 1831, σ.σ. 212-214). Πληροφοριακά αναφέρουμε
ότι, σύμφωνα με την απογραφή του Ελληνικού Στρατού το
1912, η κοινότητα της Άνω Βροντούς είχε 4.500 χιλιάδες
κατοίκους, το χωριό Λάκκος 275 και η Οινούσα, που λεγόταν
παλαιά Ντερβέσιανη, είχε 1.000. Συνολικά 13 πέτρινα γεφύρια είχαν κατασκευαστεί στο ποτάμι της Βροντούς. Η πρώτη
φορά πού επισκέφθηκα την περιοχή ήταν το 1990 και η
τελευταία στις 14.3.2004.
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44. Το γεφύρι της Οινούσας
ίναι το πρώτο πέτρινο γεφύρι, ανεβαίνοντας τον ρου του
ποταμού της Άνω Βροντούς. Βρίσκονταν ακριβώς στο
σημερινό σύγχρονο γεφύρι που συνδέει τις Σέρρες με την
Οινούσα. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μονότοξο και από
εδώ περνούσε το παρακλάδι της Εγνατίας που συνέδεε την
Αμφίπολη με τις Σέρρες. Δυστυχώς, δεν σώζονται ίχνη του,
όμως 200 μ. πιο νότια σώζεται ένα άλλο πέτρινο γεφύρι,
ακριβώς κάτω από το χωριό Οινούσα, και το σωζόμενο μάς
οριοθετεί το παρακλάδι της Εγνατίας οδού.

Ε

45. Το γεφύρι κάτω από την Ιερά Μονή
του Τιμίου Προδρόμου
κολουθώντας το χωματόδρομο που ξεκινάει από την πύλη
της Μονής με κατεύθυνση προς βορρά, φτάνουμε στο
ποτάμι και σε μια ακόμη γέφυρα. Είναι μονότοξη, με άνοιγμα
καμάρας 3,70 μ., μήκος 17,50 μ., πλάτος 3,50 μ., ενώ το ύψος

Α

44. Το γεφύρι της Οινούσας.

είναι 5 μ. από τα οποία τα 4,20 μ. είναι το ύψος της καμάρας.
Υπάρχουν πτερυγότοιχοι μήκους 3,50 μ. από τη δυτική και 7 μ.
από την ανατολική πλευρά. Οι θολίτες της καμάρας είναι από
σχιστόλιθους της περιοχής. Το κατάστρωμα είναι λιθόστρωτος
δρόμος που οδηγεί στις απέναντι πλαγιές και στη συνέχεια στο
χωριό Λάκκος. Η πρώτη επίσκεψη και φωτογράφηση έγινε στις
1.1.1990, η δεύτερη με τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης Ιωάννη
Σαπουντζή στις 28.3.2004 και η τελευταία στις 4.4.2004.

45. Το γεφύρι
κάτω από την
Ιερά Μονή του
Τιμίου
Προδρόμου.
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46. Το γεφύρι πάνω από την
Αγία Παρασκευή
ε απόσταση εκατόν πενήντα μέτρων ανατολικά από την
υδρογέφυρα της Πηγής βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας
Παρασκευής και τριακόσια μέτρα πιο πάνω η ομώνυμη
λιθόκτιστη δίτοξη γέφυρα. Το βορειοδυτικό τόξο έχει άνοιγμα
2,30 μ. και συνολικό ύψος 5,60 μ., από τα οποία τα 2 μ. είναι

Σ

46α. Το γεφύρι
πάνω από την
Αγία
Παρασκευή.

βράχος που ξεκινάει από την κοίτη του ποταμού όπου
στηρίζονται τα βάθρα της καμάρας, το ύψος της οποίας είναι
2,80 μ., ενώ από πάνω της υπάρχει τοιχοποιία μέχρι το
κατάστρωμα της γέφυρας, ύψους 80 εκ. Το νοτιοδυτικό τόξο
έχει άνοιγμα καμάρας 1,10 μ. και συνολικό ύψος 3,90 μ. από τα
οποία το 1 μ. είναι το ύψος των βράχων, το 1,70 μ. η καμάρα
και τα υπόλοιπα 1,20 μ. η τοιχοποιία μέχρι το κατάστρωμα της
γέφυρας. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 13,50 μ. και το
πλάτος 2 μ. Ανάμεσα στις δύο καμάρες, επάνω στην τοιχοποιία
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και από την κατάντη πλευρά, υπάρχει εντοιχισμένη μαρμάρινη
πλάκα που σώζεται ακόμη σήμερα και αναφέρει σύμφωνα με
τον Γ. Καφταντζή τα εξής:
Ε'ΙΣ ΜΝΗ[ΜΟ]CUΝΟΝ ΤΟU
ΓΕΩΡΓΙΟU ΠΕΤΚΟU ΚΕ 1ΖΗ
ΚΕΧΕΓΙΑ ΤΟU ΜAΝΑΣΤΗΡΙΟU
1855 ΙΟΥΝΙΟU 2.
(Γ. Καφταντζή: Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς
της, τ. 1ος, Αθήνα 1967, σ. 243, επιγ. 394).
Επίσης οι Β. Κατσαρός - Χ. Παπαστάθης αναφέρουν την

46β. Ο διάδρομος διάβασης στο γεφύρι πάνω από
την Αγία Παρασκευή.

επιγραφή, όπως αυτή καταχωρήθηκε στον κώδικα της Μονής,
ως εξής:

[ ∂ÈÁÚ·Ê‹ Ù~Ë˜ ÁÂÊ‡Ú·˜ {·ÓˆıÂÓ Ù~Ë˜] ∞Á›·˜ ¶·Ú·ÛÎÂ˘~Ë˜.
∂[È˜ ÌÓËÌﬁÛ˘ÓÔÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶¤ÙÎÔ˘ ÎÂÙÛ~Ë ÎÂ¯·ÁÈ~· ÙÔ˘
ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ μÚÔÓÙ›ÓÔ˘. 1855 [ πÔ˘Ó›Ô˘ 20.
(Β. Κατσαρός - Χ. Παπαστάθης: «"Ο Νέος Μέγας Κώδηξ" της
Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών», Σερραϊκά Ανάλεκτα, τ. 1ος,
Σέρρες 1992, σ. 208). Η πρώτη επίσκεψη στο γεφύρι έγινε στις
29.8.1982, όταν κατασκηνώσαμε στην περιοχή με τους Χρόνη
Πεχλιβανίδη και Γιάννη Βαλτόπουλο. Το φωτογράφισα στις
1.1.1990 και στις 4.4.2004.

46γ. Η εντοιχισμένη πλάκα στο γεφύρι
πάνω από την Αγία Παρασκευή.
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47. Το γεφύρι κάτω από την εκκλησία
του χωριού Λάκκος
ο γεφύρι αυτό βρίσκεται εβδομήντα μέτρα χαμηλότερα από
την εκκλησία του χωριού Λάκκος και το επισκέφτηκα για
πρώτη φορά στις 1.1.1990 και μετά από δεκατέσσερα χρόνια
στις 4.4.2004. Δίπλα στο γεφύρι, στην κατάντη πλευρά, υπήρχε
μύλος που χτίστηκε το 1855, όπως αναφέρει η ημερομηνία που
βρίσκεται χαραγμένη στα χαλάσματά του. Είναι δίτοξο με τη
νοτιοδυτική καμάρα να έχει άνοιγμα 6 μ. και ύψος 5,90 μ. από
την επιφάνεια του νερού, από τα οποία τα 2,50 μ. είναι βράχος,
στον οποίο στηρίζεται η βάση της καμάρας που έχει ύψος 3 μ.,

Τ

47. Το γεφύρι
κάτω από την
εκκλησία του
χωριού
Λάκκος.

ενώ το ύψος των θολιτών που φθάνουν μέχρι το κατάστρωμα
της γέφυρας είναι 40 εκ. Η βορειοδυτική καμάρα είναι μικρή με
άνοιγμα 1,20 μ. και συνολικό ύψος 5,30 μ. από τα οποία τα 2 μ.
είναι βράχος στον οποίο στηρίζεται η ύψους 80εκ. βάση της
καμάρας, που έχει ύψος 1,50 μ. και στη συνέχεια υπάρχει 1 μ.
τοιχοποιία που φθάνει μέχρι το κατάστρωμα της γέφυρας. Το
συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 14 μ. και το πλάτος 1,80 μ.
Δεν υπάρχουν ίχνη εντοιχισμένης πλάκας που θα μας
ενημέρωνε για τους χορηγούς και την ημερομηνία κατασκευής
της. Οι θολίτες της είναι από πελεκητούς σχιστόλιθους και
άλλες πέτρες από την τριγύρω περιοχή.

Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών
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48. Το γεφύρι του χωριού Λάκκος
ο γεφύρι βρίσκεται ογδόντα μέτρα χαμηλότερα από το
χωριό Λάκκος και φαντάζει επιβλητικό, καθώς κανείς το
κοιτάζει από την αυλή της εκκλησίας του χωριού. Η πρώτη
επίσκεψη έγινε στις 1.1.1990 και η φωτογράφηση έγινε πολύ
αργότερα στις 4.4.2004. Είναι το γεφύρι με το μεγαλύτερο
άνοιγμα καμάρας - φθάνει τα 10,50 μέτρα - από όλα τα πέτρινα
γεφύρια που υπάρχουν στο φαράγγι που διασχίζει ο ποταμός
της Βροντούς, ανάμεσα στο βουνό της Βροντούς και το
Μενοίκιο όρος. Είναι μονότοξο με συνολικό μήκος 21 μ. και
πλάτος 2,90 μ. Το ύψος του είναι 6 μ. από τα οποία 5 μ. είναι η
καμάρα και ακολουθεί 1 μ. τοιχοποιία μέχρι το κατάστρωμα
του γεφυριού, σχηματίζοντας έτσι διάδρομο ανάβασης με
κλίση πάνω από 1,50 μ. στο κέντρο της καμάρας. Στο γεφύρι

Τ

48α. Τo σημείο
που υπήρχε η
εντοιχισμένη
πλάκα στο
γεφύρι του
χωριού
Λάκκος.

48β. Το γεφύρι
του χωριού
Λάκκος
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υπάρχουν ίχνη που μαρτυρούν ότι παλιότερα υπήρχε στηθαίο
από αρκάδες. Στη νοτιοανατολική πλευρά του ανάντη υπήρχε
εντοιχισμένη πλάκα που αποκολλήθηκε, γνωρίζουμε όμως,
σύμφωνα με τους Β. Κατσαρό - Χ. Παπαστάθη, το περιεχόμενό
της, όπως καταχωρήθηκε στον κώδικα της Μονής:

109
[∂ÈÁÚ·Ê‹ Ù~Ë˜ ÁÂÊ‡Ú·˜ Î¿ÙˆıÂÓ ÙÔ~˘ ¯ˆÚ›Ô˘ §¿ÎÎÔ˘˜.
¢·¿Ó?Ë [ π·ÎÒ‚Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚÔÌ›ÙÔ˘ [ πˆ·ÓÓ›ÙÔ˘.
1863 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2.
(Β. Κατσαρός - Χ. Παπαστάθης: «"Ο Νέος Μέγας Κώδηξ" της
Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών», Σερραϊκά Ανάλεκτα, τ. 1ος,
Σέρρες 1992, σ. 208).
Οι θολίτες είναι από πελεκητές πέτρες ασβεστόλιθου και
γρανίτη, ενώ ο διάδρομος ανάβασης είναι καλντερίμι από
λευκές πέτρες μαρμάρου και γρανίτη, που αφθονούν στην
κοίτη του ποταμού. Η αψίδα του γεφυριού είναι σοβατισμένη
με μεγάλη ποσότητα ασβεστοκονιάματος, ορατή ακόμη και
σήμερα. Κατά μήκος του τόξου υπάρχουν τρεις σιδεριές
(τζινέτια) ή κλειδιά διαμπερή, με άγκιστρα στις εξωτερικές
όψεις. Το νοτιοδυτικό βάθρο έχει διαβρωθεί επικίνδυνα και
χρειάζεται επειγόντως επισκευή. Όπως κατεβαίνουμε από το
χωριό προς το γεφύρι, στην απέναντι όχθη και βόρεια,
βρίσκονταν η βρύση του χωριού, από την οποία ακόμη και
σήμερα τρέχει μεγάλη ποσότητα νερού.

49α. Ο διάδρομος διάβασης στο γεφύρι μετά το χωριό Λάκκος.

49. Το γεφύρι μετά το χωριό Λάκκος
ο γεφύρι αυτό βρίσκεται δυόμισι περίπου χιλιόμετρα
βόρεια του χωριού Λάκκος και παλιότερα εξυπηρετούσε
τους κατοίκους να περάσουν απέναντι, όπου ήταν τα
βοσκοτόπια και τα χωράφια τους. Είναι ένα από τα ομορφότερα
πέτρινα μικρά γεφύρια που έχω επισκεφθεί, την ύπαρξη του
οποίου γνώριζα από το 1985, ενώ η τελευταία φορά που το
επισκέφθηκα ήταν στις 4.4.2004. Είναι μονότοξο με άνοιγμα
τόξου 5 μ., μήκος 15,50 μ., πλάτος 2 μ., ενώ το ύψος από την

Τ

49β. Ο Α. Τιλκίδης επάνω στο γεφύρι μετά το χωριό Λάκκος.
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νοτιοανατολική ανάντη πλευρά είναι 5,80 μ., από τα οποία τα
3,10 μ. είναι βράχος στον οποίο στηρίζεται η βάση της καμάρας
με ύψος 2,40 μ. και ακολουθούν οι θολίτες, το ύψος των οποίων
είναι 30 εκ., που φθάνουν μέχρι το κατάστρωμα της γέφυρας.
Στη βορειοανατολική ανάντη πλευρά το ύψος είναι πάλι 5,80
μ., από το οποίο τα 2,60 μ. είναι βράχος, στον οποίο στηρίζεται

87

η βάση της καμάρας με ύψος 2,90 μ. και ακολουθούν οι
θολίτες. Από την κατάντη πλευρά έχει ύψος 7,50 μ., από τα
οποία τα 3,40 μ. είναι βράχος στον οποίο στηρίζεται η βάση της
καμάρας με ύψος 3,80 μ. και ακολουθούν οι θολίτες. Οι θολίτες
του είναι από σχιστόλιθους της περιοχής, ενώ δεν υπάρχουν
ίχνη για την ύπαρξη εντοιχισμένης πλάκας.

49γ. Το γεφύρι
μετά το χωριό
Λάκκος.
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Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΥΖΟΥΝΤΖΑ

ατά τη διαδρομή του το ποτάμι, και συγκεκριμένα πέντε
χιλιόμετρα βόρεια από το χωριό Λάκκος και περίπου έξι
χιλιόμετρα από το Mοναστήρι, συναντάει στα αριστερά του το
στόμιο μίας καταβόθρας (φυσικής σήραγγας), η οποία με τη
σειρά της οδηγεί το νερό του ποταμού κάτω ακριβώς από την
κοίτη του ποταμού και στα δεξιά του, περνάει κάτω από το
κατεστραμμένο χωριό Λάκκος και βγαίνει περίπου 700 μ. πριν
την είσοδο της Μονής και μάλιστα στο ίδιο επίπεδο ύψους, ενώ
η κοίτη του ποταμού βρίσκεται τουλάχιστον 90 μ. χαμηλότερα.
Το νερό στην υπόγεια αυτή διαδρομή του χρειάζεται 18 ώρες
για να φτάσει στην έξοδο της φυσικής σήραγγας, που έχει
ονομαστεί Πηγή. Στο σημείο της εξόδου του νερού έχει
κατασκευαστεί το 1755 από τον Σερραίο Χατζηπέτκο
Σπανδωνή, βασματζή (υφασματοπώλη), που ήταν επίτροπος
της Ιεράς Μονής, μία τεχνητή σήραγγα που το οδηγεί υπογείως
μέσα στο Mοναστήρι. Κάτω ακριβώς από το στόμιο εξόδου των
νερών της φυσικής σήραγγας και πάνω από την κοίτη του
ποταμού, κατασκευάστηκε η υδρογέφυρα της Πηγής που
μετέφερε μία ποσότητα νερού στα απέναντι υψώματα του
ποταμού. Η περιοχή όπου βρίσκεται το στόμιο της φυσικής
σήραγγας, που οδηγεί τα νερά του ποταμού κοντά στο
Mοναστήρι, ονομάζεται Ουζουντζάς.

Κ

συνέχεια με σωλήνα το οδηγούσαν σε στροβίλους για την
παραγωγή ρεύματος. Το εργοστάσιο χρησιμοποιείται και σήμερα
από τη ΔΕΗ σαν εφεδρική μονάδα με ισχύ 500 KW. Το γεφύρι
είναι μονότοξο με οξυκόρυφο σχήμα. Έχει άνοιγμα καμάρας 8 μ.
και συνολικό μήκος που φθάνει τα 21 μ. μέτρα μαζί με τα τοιχία
αντιστήριξης. Οι πτερυγότοιχοι της βορειοανατολικής πλευράς
φθάνουν τα 5,20 μ., της βορειοδυτικής τα 6 μ. και της νοτιοδυτικής
τα 8 μ. Το πλάτος του είναι 2,80 και το ύψος 5,30 μ. Αξιοσημείωτο
είναι ότι το "κλειδί", δηλαδή η πέτρα που ασφαλίζει την καμάρα,
δεν έχει σχήμα σφήνας αλλά είναι στρογγυλό, κάτι που συναντάμε
πρώτη φορά σε κατασκευή πέτρινου γεφυριού. Οι θολίτες του
είναι πελεκητές πέτρες από γρανίτη και ασβεστόλιθο της περιοχής.
Επισκέφτηκα το γεφύρι για πρώτη φορά το 1989, όταν με λύπη
μου διαπίστωσα ότι από τη νοτιοδυτική πλευρά έλειπε η
εντοιχισμένη πλάκα, που μάλλον αφαιρέθηκε πρόσφατα.
Ευτυχώς, όμως, δίπλα διασώθηκε το μονόγραμμα της Μονής, που
είναι κατασκευασμένο από κεραμικό υλικό. Ο αείμνηστος Νίκος

50. Το μεγάλο γεφύρι στην περιοχή Ουζουντζά
ε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων βόρεια του χωριού
Λάκκος βρίσκεται η περιοχή Ουζουντζάς. Όπως ήδη
αναφέραμε, στην περιοχή υπάρχει το στόμιο της φυσικής
σήραγγας από την οποία οδηγούνται τα νερά του ποταμού, που
συγκεντρώνονται σε ένα μικρό τεχνητό φράγμα, στο σημείο
εξόδου, εφτακόσια μέτρα πριν τη Μονή και ενενήντα επάνω από
την κοίτη του ποταμού. Το πλεονέκτημα αυτό εκμεταλλεύτηκε ο
Σερραίος επιχειρηματίας Κ. Νάσιουτζικ, ο οποίος το 1928
κατασκεύασε μία μεγάλη δεξαμενή κοντά στη Μονή για να
συγκεντρώνει το νερό που έβγαινε από τη σήραγγα, που στη

Σ
Σελ. 89 50β.
Το μεγάλο
γεφύρι στην περιοχή
Ουζουντζά (κατάντη).

50a. Το μεγάλο γεφύρι στην περιοχή Ουζουντζά (ανάντη).
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Νικολάου μάς αναφέρει ότι επισκέφτηκε το γεφύρι στις 19
Σεπτεμβρίου 1982, είδε τυχαία την εντοιχισμένη πλάκα, τη
φωτογράφισε και διαπίστωσε ότι αναγράφονταν ως ημερομηνία
κατασκευής το 1874 (Ν. Νικολάου: “Μνήμη του Ε.Μ. Cousinery
και του Voyage Dans Macedoine”, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 9ος,
Αθήναι 1982, σ. 217). Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ο Ε. Μ.
Cousinery δεν αναφέρει στο έργο του την ύπαρξη του γεφυριού,
αφού επισκέφτηκε την περιοχή πολλά χρόνια πριν και
συγκεκριμένα το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου του 1815 ή
1816. Στη μελέτη του ο Νίκος Νικολάου αναφέρει ότι η επιγραφή
είναι σε τετράγωνη πλάκα από γκρίζο μάρμαρο της περιοχής,
διαστάσεων 44 επί 44 εκ., την οποία φιλοτέχνησε με μεγάλη
επιμέλεια καλός τεχνίτης, με χαραγμένα, στη δημοτική γλώσσα
και με βυζαντινίζοντα χαρακτήρα, γράμματα ύψους 4 εκ. και με
απόσταση γραμμών 2 εκ. Το κείμενο της επιγραφής έχει ως εξής:
ΤΟ [ΓΕΦYΡ]Ι ΤΟYΤΟ ΕΓΙΝΕ
ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΟY ΘΕΟΔΟΣΙΟY
ΗΓΟYΜΕΝΟY ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΤΟY ΤΙΜΙΟY ΠΡΟΔΡΟΜΟY ΚΑΙ ΤΟY
ΓΕΡΩ ΜΑΡΙΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΟY
ΑYΤΗΣ 1874.
Η επιγραφή αυτή σύμφωνα με τους Β. Κατσαρό - Χ.
Παπαστάθη καταχωρήθηκε στον κώδικα της Μονής ως εξής:
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50γ. Το επάνω μέρος της καμάρας
από το μεγάλο γεφύρι
στην περιοχή Ουζουντζά.

50δ. Λεπτομέρεια της
καμάρας από το μεγάλο
γεφύρι στην περιοχή
Ουζουντζά.

110
[ ∂ÈÁÚ·Ê‹ Ù~Ë˜ ÁÂÊ‡Ú·˜ ÙÔ~˘ ÔÙ·ÌÔ~˘ Î¿ÙˆıÂÓ ÙÔ~˘ ÛÂ˚Ù~·Ó
ÎÈÔ˘ÚÂÛ›, ‰È¿ Ù~Ë˜ Ô] Ô›·˜ Ô]È Ô] ‰ÔÈﬁÚÔÈ ‰È·‚·›ÓÔ˘ÛÈ ÙﬁÓ ÔÙ·ÌﬁÓ.
∞\˘ÙË Â[ ÎÙ›ÛıË Ë] Á¤Ê˘Ú· ‰·¿ÓË ÙÔ~˘ °¤Úˆ ª·Ú›ÓÔ˘ μÚÔÓÙÈÓÔ~˘.
(Β. Κατσαρός - Χ. Παπαστάθης: «"Ο Νέος Μέγας Κώδηξ" της
Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών», Σερραϊκά Ανάλεκτα, τ. 1ος,
Σέρρες 1992, σ. 208).
Αυτή η ανακάλυψη του Νίκου Νικολάου έχει μεγάλη
σημασία, γιατί, όπως διαπιστώνουμε, ο μοναχός που κατέγραφε
τις επιγραφές στον κώδικα της Μονής παρέλειψε να αναγράψει
την ημερομηνία κατασκευής του συγκεκριμένου γεφυριού, ενώ
προσδιορίζει την ακριβή του θέση, λέγοντας ότι βρίσκεται κάτω
από το γεφύρι του Σεϊτάν Κιουπρεσί, που ονομάζεται και
Διαβολογέφυρο, γιατί είναι κτισμένο σε επικίνδυνο μέρος.

50ε. Το βάθρο από το μεγάλο γεφύρι στην περιοχή Ουζουντζά.
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50στ. Το μονόγραμμα της Μονής στο μεγάλο γεφύρι
στην περιοχή Ουζουντζά.

51α. Το μικρό γεφύρι στην περιοχή του Ουζουντζά (κατάντη).

51. Το μικρό γεφύρι
στην περιοχή του Ουζουντζά
ρίσκεται πενήντα μέτρα βόρεια από τη μεγάλη γέφυρα του
Ουζουντζά και μετά από το στόμιο της φυσικής σήραγγας
και το μικρό φυλάκιο με το φράγμα που έκτισε ο Κ. Νάσιουτζικ
το 1928. Είναι μονότοξο με άνοιγμα καμάρας 4,30 μ. και
συνολικό μήκος 9,50 μ., από τα οποία τα 5 μ. είναι πτερυγότοιχος που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του γεφυριού. Το πλάτος του είναι 2,40 μ. και το ύψος 2,90 μ. Η
δυτική πλευρά τελειώνει σε βράχο στην κοίτη του ποταμού,
διαστάσεων μήκους και πλάτους περίπου 4 μ. και ύψους 4,70 μ.
Τον παλιό καιρό το ποτάμι περνούσε κάτω από την γέφυρα,
αλλά μετά από μια διευθέτηση του ρου άλλαξε κατεύθυνση και
βρήκε διέξοδο ανατολικά του βράχου. Οι θολίτες του είναι από
σχιστόλιθους της περιοχής.

Β

51β. Το μικρό γεφύρι στην περιοχή του Ουζουντζά (ανάντη).
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ΓΕΦΥΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΥΖΟΥΝΤΖΑ

52. Το γεφύρι του Σεϊτάν Κιουπρεσί ή
Διαβολογέφυρο
ίναι το αμέσως επόμενο πέτρινο γεφύρι, μετά τα δύο της
περιοχής Ουζουντζά. Είναι κτισμένο ανάμεσα σε δύο ψηλούς

Ε

52α. Το γεφύρι
Σεϊτάν Κιουπρεσί ή
Διαβολογέφυρο.

απότομους βράχους ύψους, τουλάχιστον, δεκαέξι μέτρων, που
τους ενώνει το γεφύρι. Πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό θαύμα,
αν και μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να εξηγήσουν πώς
κατασκευάστηκε, αφού τα πρανή των δύο βράχων στους οποίους
θεμελιώθηκε είναι εντελώς κατακόρυφα. Δυστυχώς, για το μικρό
αυτό αριστούργημα δεν υπάρχουν στοιχεία για το πότε και ποιος
το κατασκεύασε, αφού δεν βρέθηκε εντοιχισμένη επιγραφή ούτε
υπάρχει σχετική καταγραφή στον κώδικα της Μονής. Εικάζω ότι
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53. Το γεφύρι στο 25ο χιλιόμετρο Σερρών Άνω Βροντούς
ο γεφύρι αυτό βρίσκεται ανατολικά της σημερινής σύγχρονης
γέφυρας στο 25ο χιλιόμετρο της οδού Σερρών - Άνω
Βροντούς. Η καμάρα του έχει καταστραφεί, σώζονται όμως τα
βάθρα από τα οποία το ανατολικό έχει πλάτος 3,70 μ. και μήκος
4 μ., ενώ το δυτικό 3,10 μ. και 4 μ. αντίστοιχα. Ήταν μονότοξο με
άνοιγμα τόξου περίπου 7 μ., ενώ το μήκος του πρέπει να έφτανε
τα 14 μ. περίπου.

Τ

52β. Ο μικρός Φώτης Τιλκίδης επάνω στο Διαβολογέφυρο.

το κατασκεύασαν τεχνίτες από την Άνω Βροντού, αφού όλα τα
σπίτια του παλιού χωριού, που καταστράφηκε το 1913, ήταν από
πέτρα. Το ότι υπήρχαν καλοί τεχνίτες στην Άνω Βροντού εκείνη
την εποχή αποδεικνύεται από τις ωραίες καμάρες που σώζονται
μέχρι σήμερα στην είσοδο της παλιάς εκκλησίας που κάηκε κι
αυτή το 1913. Το γεφύρι είναι μονότοξο με άνοιγμα καμάρας
περίπου 3 μ., μήκος 7 μ., πλάτος 1,50 μ. και ύψος μέχρι την κοίτη
του ποταμού 16 μ. Το ύψος της καμάρας φθάνει περίπου τα 1,30
μ., ενώ τα ακρόβαθρα, που στην κυριολεξία κρέμονται στα
απότομα πρανή, φθάνουν τα 3 μ. ύψος. Για να φτάσει κανείς
σήμερα στο Διαβολογέφυρο, αρκεί να ακολουθήσει το
χωματόδρομο που ξεκινάει δεξιά από το σημείο που βρίσκεται η
ταβέρνα του Δημήτρη και της Άννας Λεϊλεκτσόγλου (παλιό
φυλάκιο Άρτεμις) στο 17ο χιλιόμετρο του δρόμου Σερρών - Άνω
Βροντούς και να κατέβει στη χαράδρα. Στο τέλος του δρόμου
παίρνουμε το μονοπάτι που είναι αρκετά δύσβατο και επικίνδυνο
και με τη βοήθεια των σημαδιών φτάνουμε στο γεφύρι. Το γεφύρι
το επισκέφτηκα πρώτη φορά το 1990 και δέκα χρόνια αργότερα
στις 12.3.2000 με τη συνοδεία του επτάχρονου γιου μου Φώτη
που, παρά το δύσβατο της περιοχής, τελικά τα κατάφερε.

53. Το γεφύρι
στο 25ο χλμ.
Σερρών Άνω Βροντούς.

54. Το γεφύρι στην τοποθεσία Χάνια
ο γεφύρι αυτό οδηγούσε στην Κάτω Βροντού που ανήκει
στον νομό Δράμας, βρίσκεται στο 28ο χιλιόμετρο της οδού
Σερρών - Άνω Βροντούς και σε απόσταση 100 μ. από τη
διασταύρωση Άνω και Κάτω Βροντούς και 3 μ. βόρεια της
σύγχρονης γέφυρας. Δυστυχώς, και σ' αυτό το γεφύρι έχει
καταστραφεί η καμάρα, σώζονται όμως τα βάθρα από τα οποία
το ανατολικό έχει πλάτος 5,70 μ. και ύψος 4 μ., ενώ το δυτικό έχει
ύψος περίπου 5 μ. Το άνοιγμα της καμάρας πρέπει να έφθανε τα
5 μ.

Τ
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55. Το γεφύρι στη θέση Κουρί
ο γεφύρι αυτό καταστράφηκε πρόσφατα. Ήταν μικρό και
καλοφτιαγμένο, με άνοιγμα καμάρας 2 μ., μήκος 3,30 μ.,
πλάτος 0,90 μ. και ύψος 1,15 μ. Το επισκέφτηκα πρώτη φορά,
πριν καταστραφεί, το 1990 και το φωτογράφισα. Βρισκόταν
στο 32ο χιλιόμετρο της οδού Σερρών - Άνω Βροντούς και σε
απόσταση 5 μ. δυτικά του δρόμου από την τελευταία σύγχρονη
γέφυρα, πριν φτάσουμε στο χωριό. Στο σημείο αυτό ενώνονταν
τα δύο ρέματα που έρχονταν ανατολικά και δυτικά της
κοινότητας και σχημάτιζαν τον ποταμό της Βροντούς.
Αυτό ήταν το τελευταίο από τα δώδεκα πέτρινα γεφύρια
πάνω στην κοίτη του ποταμού της Βροντούς. Από αυτά σήμερα
σώζονται ακέραια τα οκτώ και μια υδρογέφυρα.

Τ

54α. Το αριστερό βάθρο της γέφυρας στην τοποθεσία Χάνια.

54β. Το δεξί βάθρο της γέφυρας στην τοποθεσία Χάνια.

55α. Το γεφύρι στη θέση Κουρί (ανάντη)
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56. Το γεφύρι κάτω από την Οινούσα.

57. Το γεφύρι του Νέου Σουλίου
55β. Το γεφύρι στη θέση Κουρί (κατάντη).

ΑΛΛΑ ΓΕΦΥΡΙΑ

ρίσκονταν στον δρόμο που οδηγεί στην Αγία Βαρβάρα και
στο νεκροταφείο του χωριού. Το είχαν διαπλατύνει με
μπετόν και χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα που γκρεμί-

Β

56. Το γεφύρι κάτω από την Οινούσα
ρίσκεται νότια από την Οινούσα και επάνω στον παλιό δρόμο
που οδηγούσε στο Νέο Σούλι. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά
κατασκευής με τη γέφυρα του Νέου Σουλίου, που διαπλατύνθηκε
με μπετόν, και οδηγεί σήμερα στο νεκροταφείο, καθώς και με το
γεφύρι που βρίσκεται στο παλιό χωριό Ζιλί και με τα γεφύρια της
Συκιάς. Όλα αυτά τα γεφύρια οριοθετούν τον κάθετο άξονα της
Εγνατίας οδού που ξεκινούσε από την Αμφίπολη και έφτανε στην
Σίρι, καθώς και τα παρακλάδια της. Το γεφύρι είναι μονότοξο με
άνοιγμα καμάρας 4,50 μ., μήκος 7 μ., πλάτος 3 μ., και ύψος 2,50
μ. Οι θολίτες του είναι από πελεκητές πέτρες, πολύ καλά
λαξευμένες, χαρακτηριστικό των ρωμαϊκών και βυζαντινών
γεφυριών. Το επισκέφθηκα στις 10.1.1990.

Β

57α. Το γεφύρι του Νέου Σουλίου.

57β. Η καμάρα
της γέφυρας
του Νέου
Σουλίου.
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στηκε. Ήταν μονότοξο με άνοιγμα καμάρας 5 μ., μήκος 10 μ.,
πλάτος 3 μ., και ύψος 3 μ., από τα οποία τα 50 εκ. ήταν το ύψος
του βράχου που στηρίζονταν, ενώ το ύψος της καμάρας ήταν
2,50 μ. Οι θολίτες του ήταν από πολύ καλά λαξευμένες πέτρες

της περιοχής. Το επισκέφθηκα στις 10.1.1990 και πρόσφατα
τον Οκτώβριο του 2005, όταν και διαπίστωσα ότι καταστράφηκε.

ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

58. Το γεφύρι ανάμεσα στη Δράνοβα και Μούκλιανη
ο χωριό Δράνοβα βρισκόταν πέντε χιλιόμετρα περίπου
βόρεια του Αγίου Πνεύματος, ενώ η Μούκλιανη τέσσερα
χιλιόμετρα βόρεια του Εμμανουήλ Παπά. Τα χωριά αυτά κατα-

Τ

58. Το γεφύρι
ανάμεσα στη
Δράνοβα και
Μούκλιανη.

στράφηκαν το 1913. Τα δύο χωριά είχαν το 1912 πληθυσμό από
200 περίπου κατοίκους, οι οποίοι ήταν Σλαβόφωνοι
σχισματικοί. Το γεφύρι βρίσκεται πάνω στο ρέμα του Αγίου
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Πνεύματος ανάμεσα στα δύο χωριά. Είναι μονότοξο με άνοιγμα
καμάρας 2,50 μ., μήκος 5,50 μ., πλάτος 1,20 μ. και ύψος 2,50
μ., από τα οποία το 1 μ. είναι βράχος όπου στηρίζεται, ενώ η
καμάρα έχει ύψος 1,50 μ. Οι θολίτες του είναι από
σχιστόλιθους της περιοχής.

59. Το γεφύρι στη θέση πλάτανος
του Βαδιάκα στο Άγιο Πνεύμα
ύμφωνα με πληροφορίες που μου έδωσε ο Δημήτριος
Κούτρος (κάτοικος Αγίου Πνεύματος) το γεφύρι ήταν
μονότοξο και καταστράφηκε γύρω στο 1950.

Σ

60. Το γεφύρι στην κεντρική πλατεία
του Αγίου Πνεύματος

61α. Η καμάρα και το κλειδί της γέφυρας στη θέση Ζιλί.

ύμφωνα πάλι με τον Δημήτριο Κούτρο το γεφύρι ήταν
μονότοξο και κατά πάσα πιθανότητα σκεπάστηκε κατά τη
διάρκεια της κατασκευής οχετού.

Σ

61. Το γεφύρι στη θέση Ζιλί
ο γεφύρι βρίσκεται στο δρόμο Χρυσού - Αγίου Πνεύματος
και, συγκεκριμένα, πίσω από μια τετράγωνη ποτίστρα με
βρύση, ενώ στην απέναντι πλευρά του ρέματος διακρίνονται τα
χαλάσματα του κατεστραμμένου χωριού Ζιλί. Από τον
χαρακτηριστικό τρόπο κατασκευής του, με την άψογη καμάρα
και τοιχοποιία, συμπεραίνουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για ρωμαϊκό γεφύρι. Είναι μονότοξο με άνοιγμα καμάρας
5,80 μ., μήκος 10 μ., πλάτος 3 μ., συνολικό ύψος 3,40 μ., από τα
οποία τα 3 μ. είναι το ύψος της καμάρας και τα υπόλοιπα 40 εκ.
είναι το ύψος των θολιτών. Οι θολίτες είναι τέλεια λαξευμένοι,
σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο σχήμα ύψους 40 εκ. και πάχους

Τ

61β. Η εσωτερική επιφάνεια της καμάρας
της γέφυρας στη θέση Ζιλί.
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61γ. Το γεφύρι
στη θέση Ζιλί.

Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών

99

Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών

62. Το γεφύρι στην θέση Άγος.
61δ. Ο διάδρομος διάβασης της γέφυρας στη θέση Ζιλί.

από 18 έως 20 εκ. Το κλειδί των θολιτών, δηλαδή η πέτρα που
ασφαλίζει το τόξο, έχει σχήμα σφηνοειδές με ύψος 50 εκ. και
πάχος στο επάνω μέρος 15 εκ., ενώ εξέχει από τους υπόλοιπους
θολίτες της καμάρας αλλά και από όλο το κατάστρωμα κατά 10
εκ., σχηματίζοντας ένα είδος στέμματος. Το κάτω μέρος του
κλειδιού έχει πάχος 10 εκ. Στη βορειοδυτική πλευρά της όχθης
του ρέματος υπάρχει τοιχοποιία, παράλληλα με την κοίτη του
ποταμού, μήκους περίπου 15 μ., που κατευθύνει τα νερά κάτω
ακριβώς από την αψίδα της γέφυρας. Δίπλα στη γέφυρα υπάρχει
βρύση, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως
παλιότερα υπήρχε οδικός άξονας. Το εντυπωσιακό αυτό γεφύρι
το επισκέφθηκα στις 24.1.1990.

μας δείχνει την πορεία της οδού, που κατά πάσα πιθανότητα
οδηγούσε στην αρχαία κωμόπολη των Ολδηνών, όπου σήμερα
βρίσκεται ο Νέος Σκοπός. Είναι μονότοξο με άνοιγμα καμάρας
4,35 μ., μήκος 5 μ., πλάτος 3,40 μ., ενώ το ύψος από την
ανάντη πλευρά φθάνει τα 1,82 μ. από τα οποία το 1,50 μ. είναι
το ύψος της καμάρας και 0,32 μ. το ύψος των θολιτών, δηλαδή
της στεφάνης. Το ύψος από την κατάντη πλευρά είναι 1,67 μ.
από τα οποία το 1,35 μ. είναι το ύψος της καμάρας και τα 0,32
μ. το ύψος των θολιτών. Τα μέτρα αυτά είναι του τόξου που
σώζεται σήμερα και πιθανόν να είναι υπόλειμμα μεγαλύτερης
γέφυρας. Ο Σερραίος καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Δ. Σαμσάρης το αναφέρει ως ρωμαϊκό. (Δ.
Σαμσάρης: Ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας
κατά την αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 51). Το γεφύρι το
επισκέφθηκα στις 24.1.1190.

62. Το γεφύρι στην θέση Άγος
ο γεφύρι βρίσκεται νότια του Χρυσού και δίπλα στον
ομώνυμο Σιδηροδρομικό Σταθμό, ενώ η κατεύθυνσή του

Τ

ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ

πάρχουν τρία γεφύρια κοντά στον οικισμό της Συκιάς, που ανήκει στον Δήμο του Εμμανουήλ Παπά, και στο ομώνυμο ρέμα.

Υ
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63. Το γεφύρι βόρεια της Συκιάς
ίναι ένα μικρό μονότοξο γεφύρι, που δυστυχώς έχει
καταπλακωθεί από σωρούς χαλικιών που μετέφερε το νερό
από το παρακείμενο λατομείο. Το επισκέφτηκα στις 24.1.1990
και για να το φωτογραφίσω ξέθαψα ένα τμήμα του. Έχει
άνοιγμα καμάρας 1,90 μ., μήκος 3 μ., πλάτος 1,20 μ., ενώ το
τμήμα που εξέχει από το έδαφος έχει ύψος 0,45 μ. Το πιθανό
του ύψος ίσως να έφθανε το 1 μ.

Ε

64. Το γεφύρι νότια της Συκιάς.

64. Το γεφύρι νότια της Συκιάς
ρίσκεται στον ίδιο χείμαρρο και νότια, αλλά πολύ κοντά
στο χωριό. Επάνω στο κατάστρωμα έχουν τοποθετήσει
πλάκα από σκυρόδεμα, αυξάνοντας έτσι το πλάτος του και το
ύψος του. Είναι μονότοξο με άνοιγμα καμάρας 3,80 μ. έως 4
μ., μήκος 7,30 μ., πλάτος 2,90 μ., ενώ το σημερινό πλάτος
του είναι 5 μ., διότι έχει επεκταθεί με τσιμέντο κατά 1 μ. και
στις δύο πλευρές του, ενώ το ύψος του από 5 μ. με την
προσθήκη μπετόν έφθασε τα 5,30 μ. Από το συνολικό ύψος
των 5,30 μ. τα 2,50 μ. είναι η βάση της καμάρας που είναι
κατασκευασμένη από πέτρα, το 1,80 μ. είναι το ύψος της
καμάρας, οι θολίτες έχουν ύψος 40 εκ., ενώ η προσθήκη
μπετόν έχει πάχος 30 εκ. Οι θολίτες του είναι από πελεκητούς
γρανιτένιους σχιστόλιθους. Ο καθηγητής Δ. Σαμσάρης το
αναφέρει ως ρωμαϊκό. (Δ. Σαμσάρης: Ιστορική γεωγραφία της
Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη
1976, σ. 52).

Β

63. Το γεφύρι βόρεια της Συκιάς.
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65. Το γεφύρι στον κάμπο της Συκιάς
ρίσκεται ένα χιλιόμετρο νότια στον κάμπο του χωριού
και γεφυρώνει τον ίδιο στενό και βαθύ χείμαρρο. Είναι
μονότοξο με άνοιγμα καμάρας 4 μ., μήκος 8,50 μ., πλάτος 3
μ., που το έτος 1947 αυξήθηκε στα 5,30 μ. με την προσθήκη
ενός νέου τμήματος γεφυριού επάνω στο παλιό. Το συνολικό
του ύψος φθάνει τα 3,60 μ. Οι θολίτες είναι από πελεκητούς
σχιστόλιθους δύο διαστάσεων ύψους, 40 εκ. και 32 εκ. με

Β
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φάρδος 19 εκ., τοποθετημένοι εναλλάξ. Σύμφωνα με τον Γ.
Τσότσο το γεφύρι αυτό επισκευάσθηκε από δύο τεχνίτες της
πέτρας από το χωριό Μέταλλα, τον Σάββα Λεσγίδη και τον
Φώτιο Τουλαχλαρίδη, οι οποίοι χάραξαν και την χρονολογία
1947 σε μια από τις πέτρες του τόξου. Οι δύο αυτοί τεχνίτες
ήρθαν πρόσφυγες από το χωριό Γκιουμισμεντέν της
περιοχής της Τραπεζούντας, ένα χωριό που ήταν φημισμένο
για τους κτίστες του, οι οποίοι ξενιτεύονταν μέχρι την
Κωνσταντινούπολη για να κτίσουν σπίτια και γεφύρια.

65α. Το γεφύρι
στον κάμπο της
Συκιάς.
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Μάλιστα ο Φ. Τουλαχλαρίδης, σύμφωνα με προφορική
παράδοση, κατόρθωσε να στηρίξει τρούλο εκκλησίας σε
περιοχή του Πόντου, πράγμα το οποίο κανένας τεχνίτης δεν
είχε καταφέρει μέχρι τότε (Γ. Τσότσος: Μακεδονικά γεφύρια,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 154).

66. Το σημείο που βρισκόνταν το γεφύρι του Τράϊκου
στο κέντρο του χωριού Δαφνούδι.

οδού με κατεύθυνση βόρεια προς τη Συκιά. Το επισκέφτηκα,
ύστερα από υπόδειξη του Κωνσταντίνου Θεοδόση, πρώτη
φορά στις 24.1.1990 και μια δεύτερη μετά δεκατέσσερα χρόνια
στις 8.2.2004.

67. Το γεφύρι δίπλα στα μνήματα
στο χωριό Δαφνούδι

65β. Η χαραγμένη ημερομηνία στο γεφύρι στον κάμπο της Συκιάς.

ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

66. Το γεφύρι του Τράικου στο κέντρο
του χωριού Δαφνούδι
ο γεφύρι βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και είναι
καλυμμένο, όπως και όλο το ρέμα, από μπετόν. Πήρε το
όνομά του από το καφενείου του Τράικου που βρισκόταν σε
κοντινή απόσταση. Διακρίνεται το πάνω μέρος του τόξου, ενώ
στο κατάστρωμα τοποθετήθηκε άσφαλτος για να περάσει ο
δρόμος. Πρόκειται για ένα μεγάλο γεφύρι με άνοιγμα καμάρας
6 μ., μήκος 11 μ., πλάτος 3 μ., διαστάσεις που μετρώνται μόνο
από το κατάστρωμα που φαίνεται χαρακτηριστικά. Δεν
γνωρίζουμε πότε κατασκευάστηκε, ίσως όμως περνούσε από
εκεί και μέσα από το Δαφνούδι ένα παρακλάδι της Εγνατίας

ύμφωνα με την μαρτυρία του Κωνσταντίνου Θεοδόση, το
γεφύρι αυτό βρισκόταν στο ίδιο ρέμα βόρεια του χωριού,
δεν σώζονται όμως ίχνη του.

Σ

Τ

67. Το Το σημείο που βρισκόνταν το γεφύρι
δίπλα στα μνήματα στο χωριό Δαφνούδι.
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68. Το γεφύρι στη θέση Λόφκα του Γαζώρου
ρίσκεται στο δρόμο Σερρών - Αμφίπολης στη διασταύρωση προς Άγιο Χριστόφορο, σε απόσταση 50 μ. από τον
οδικό άξονα. Δίπλα στο γεφύρι υπάρχει πλάτανος και βρύση
που συνηγορούν ότι ίσως από το σημείο εκείνο περνούσε
αρχαίος δρόμος, αφού το γεφύρι είναι ρωμαϊκό με πολλές
ομοιότητες με τα αντίστοιχα που βρίσκονται νότια, όπως αυτό
στη διασταύρωση της Νέας Ζίχνης με το Θολό και το Σφελινό.
Το ρέμα όπου βρίσκεται το γεφύρι είναι πολύ μικρό γι' αυτό
και σώθηκε, ενώ άλλα αρχαία, ρωμαϊκά ή βυζαντινά, γεφύρια
που ήταν κτισμένα σε μεγαλύτερους χειμάρρους έχουν
καταστραφεί. Αυτό οφείλεται στο ότι στα μεγάλα ρέματα το
νερό, μετά από μια έντονη νεροποντή, κατέβαινε ορμητικό,
παρασέρνοντας διάφορες φερτές ύλες και κορμούς δέντρων,
που έφραζαν τη δίοδο του νερού που ασκούσε μεγάλη πίεση
στα γεφύρια με αποτέλεσμα την κατάρρευσή τους. Το
χαρακτηριστικό αυτών των γεφυριών είναι ότι οι πέτρες της

Β

68β. Το γεφύρι στη θέση Λόφκα του Γαζώρου (κατάντη).

68α. Το γεφύρι στη θέση Λόφκα του Γαζώρου (ανάντη).

68γ. Το γεφύρι στη θέση Λόφκα του Γαζώρου μετά τη συντήρησή του.
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68δ. Το γεφύρι
στη θέση
Λόφκα
του Γαζώρου
μετά τη
συντήρησή του.
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τοιχοποιίας αγκαλιάζουν τους θολίτες και εξέχουν τουλάχιστον 5 εκατοστά, προστατεύοντας έτσι τους αρμούς από
ενδεχόμενη εισροή νερού, που σε περίπτωση παγωνιάς θα
προκαλούσε μεγάλη ζημιά στο γεφύρι. Είναι μονότοξο με
άνοιγμα καμάρας 2,70 μ., μήκος 11 μ. και πλάτος που φτάνει
τα 4,50 μ. και που είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλάτη
καταστρώματος που συναντάμε σε πέτρινες γέφυρες. Το ύψος
του από το νότιο μέρος φθάνει τα 2,90 μ. και από το βόρειο τα
2 μ. Οι θολίτες του αποτελούνται από γρανιτένιες πέτρες πολύ
καλά λαξευμένες. Το επισκέφτηκα για πρώτη φορά το 1990,
δεύτερη μετά από δεκατέσσερα χρόνια στις 8.2.2004 και
τελευταία στις 20.10.2005, οπότε με έκπληξή μου διαπίστωσα
ότι έγιναν εργασίες αποκατάστασης από το Δημοτικό Διαμέρισμα Γαζώρου. Μετά την αποκατάσταση και την εμφάνιση
ολόκληρης της γέφυρας το ύψος είναι 3,40 μ. από τα οποία τα
3 μ. είναι από την κοίτη μέχρι τον θόλο και τα υπόλοιπα 40 εκ.
μέχρι το κατάστρωμα.

69. Το γεφύρι της παλιάς Ζίχνης
ρίσκεται στον ανατολικό χείμαρρο της κατεστραμμένης
παλιάς Ζίχνης, η κοίτη του οποίου έχει μεγάλο βάθος, γι'
αυτό και οι βάσεις του γεφυριού, που είναι τα μόνα τμήματα
που σώζονται, έχουν ύψος 5,20 μ. Το γεφύρι ήταν μονότοξο με
άνοιγμα καμάρας 6,60 μ., μήκος 13,10 μ., πλάτος από την
ανατολική πλευρά 3,20 μ. και από την δυτική 2,50 μ., ενώ το
ύψος του πρέπει να έφτανε τα 5,50 μ. Δίπλα από το γεφύρι
σώζεται το καλντερίμι που περνούσε από πάνω του. Το
επισκέφτηκα στις 29.2.2004 ύστερα από υπόδειξη του
Γεωργίου Σανδρή, κατοίκου Ν. Ζίχνης.

Β

69α. Τα βάθρα
της γέφυρας της
παλιάς Ζίχνης
(ανάντη).

68ε. Ο διάδρομος διάβασης της γέφυρας στη θέση Λόφκα του Γαζώρου.

69β. Τα βάθρα
της γέφυρας της
παλιάς Ζίχνης
(κατάντη).
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70. Το γεφύρι στο ρέμα Ξηρόλακκος
στην περιοχή Γαζώρου

71. Το γεφύρι βόρεια του Θολού

ρίσκεται στο 22ο χλμ. του δρόμου Σερρών-Αμφίπολης και
100 μ. ανατολικά από τη σημερινή σύγχρονη γέφυρα.
Σώζεται μόνο η νότια βάση της καμάρας με ύψος 1,80 μ.
πλάτος, 3,30 μ., μήκος 2,70 μ. και ο πτερυγότοιχος νοτιοδυτικά
της γέφυρας με μήκος 4,5 μ. και ύψος 1 μ.

ρίσκεται στον οδικό άξονα Σερρών - Αμφίπολης στη
διασταύρωση του Θολού και βόρεια του χωριού, σε
απόσταση 700 μ. από το δρόμο. Το γεφύρι είναι κατά πάσα
πιθανότητα ρωμαϊκό ή βυζαντινό και οριοθετεί τον αρχαίο οδικό
άξονα Σίριος - Αμφιπόλεως. Είναι μονότοξο με άνοιγμα
καμάρας 5,15 μ., μήκος μαζί με τους πτερυγότοιχους 21 μ. και
πλάτος 3,05 μ. που φθάνει τα 4 μ. μετά από μια διαπλάτυνση με
μπετόν. Το ύψος του έφθανε τα 4,10 μ. από τα οποία τα 3,50 μ.
είναι η καμάρα και τα υπόλοιπα 60εκ. τοιχοποιία, που
προστέθηκε προκειμένου να γίνει επίπεδος ο δρόμος που
περνάει επάνω από το κατάστρωμα της γέφυρας. Με τη
διαπλάτυνση που έγινε αυξήθηκε συγχρόνως και το ύψος που

Β

Β

71α. Το γεφύρι βόρεια
του Θολού.
70a. Το βάθρο
της γέφυρας
στο ρέμα
Ξηρόλακκος
στην περιοχή
Γαζώρου.

70β. Τμήμα του
πτερυγότοιχου
της γέφυρας
στο ρέμα
Ξηρόλακκος
στην περιοχή
Γαζώρου.
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σήμερα φτάνει τα 4,50 μ., ενώ έχουν προσθέσει σιδερένια
στηθαία στις δύο πλευρές του. Το κυρίως σώμα του γεφυριού
έχει μήκος 11 μ., ενώ οι πτερυγότοιχοι που το περιβάλλουν
έχουν διαστάσεις, ο βορειοανατολικός, από τον οποίο έχει
αποσπαστεί ένα μεγάλο τμήμα, 4,80 μ., ο βορειοδυτικός 6,10 μ.,
ο νοτιανατολικός 4 μ. και ο νοτιοδυτικός 6 μ. Οι πτερυγότοιχοι

κατασκευάστηκαν με σκοπό να κατευθύνουν το νερό κάτω από
την καμάρα, αφού η κοίτη του ποταμού είναι ρηχή και υπήρχε
κίνδυνος να αλλάξει ο ρους. Οι θολίτες του είναι από πελεκητό
πωρόλιθο. Το επισκέφτηκα για πρώτη φορά το 2000 και μετά
από τέσσερα χρόνια στις 8.2.2004.

72. Η γέφυρα στο ανατολικό ρέμα
της Αγριανής
ατασκευάσθηκε την εποχή της τουρκοκρατίας, βρίσκεται
νότια του χωριού, ενώνοντας ένα βαθύ φαράγγι και, ενώ
αρχικά χρησιμοποιούνταν σαν υδρογέφυρα, σήμερα εξυπηρετεί την διάβαση πεζών και ζώων στα απέναντι υψώματα.
Είναι μονότοξη έχει άνοιγμα καμάρας 6,80 μ., μήκος 21,80 μ.,
πλάτος 1,10 μ., ύψος 8,50 μ. και οι θολίτες της είναι από
πελεκητό πωρόλιθο. Την επισκέφθηκα πρώτη φορά στις
28.12.1992 με τον Ευάγγελο Φιλιππίδη και δώδεκα χρόνια
αργότερα στις 26.4.2004 με τον Μήτκα Γεώργιο.

Κ
71β. Ο διάδρομος διάβασης στο γεφύρι βόρεια
του Δημοτικού Διαμερίσματος του Θολού.

72. Η γέφυρα
στο ανατολικό
ρέμα της
Αγριανής.
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73. Η γέφυρα του Σφελινού
ύο χιλιόμετρα νότια του Σφελινού, αν ακολουθήσουμε το
μονοπάτι που βρίσκεται στα δεξιά του δρόμου, θα μας
οδηγήσει στο βαθύ φαράγγι, όπου βρίσκεται η γέφυρα την
οποία επισκέφθηκα στις 8.2.2004 ύστερα από υπόδειξη του
Χρήστου Κωνσταντινίδη. Είναι ρωμαϊκής εποχής και αυτό
διαπιστώνεται από τον τρόπο της κατασκευής της, που είναι

Δ

73α. Η γέφυρα
του Σφελινού.

όμοιος με τις άλλες γέφυρες της περιοχής, αλλά και από την
ύπαρξη βρύσης στα 200 μ. περίπου, ενώ βρίσκεται πάνω στον
αρχαίο άξονα Φιλίππων - Αλιστράτης - Σίριος. Είναι μονότοξη
με άνοιγμα καμάρας 5,10 μ., μήκος 13 μ., πλάτος 3,50 μ. και
ύψος 4,10 μ., από τα οποία το 1,10 μ. είναι η πέτρινη βάση, τα
2,60 μ. είναι η καμάρα και τα 40εκ. είναι το ύψος των θολιτών
που φθάνουν μέχρι το κατάστρωμα της γέφυρας. Οι θολίτες του
τόξου είναι από πελεκητό πωρόλιθο.
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74. Το γεφύρι της Αλιστράτης
ο γεφύρι της Αλιστράτης βρίσκεται ανατολικά, στους
πρόποδες των λόφων του χωριού από την πλευρά του
κάμπου της Δράμας, στη θέση Κουρού Τσεσμέ (= στεγνή
βρύση). Είναι κτισμένο επάνω στον αρχαίο οδικό άξονα
Φιλίππων - γέφυρας Συμβολής - Αλιστράτης - Σφελινού, ο
οποίος νότια των λόφων της Νέας Ζίχνης συναντιόταν με τον
άξονα που ξεκινούσε από την Αμφίπολη με προορισμό την
πόλη των Σερρών, όπως συμπεραίνουμε από τη θέση και την
κατεύθυνση όλων των γεφυριών της περιοχής. Ανήκει στην
μεταγενέστερη ρωμαϊκή εποχή, με ελαφριά κατασκευή από
πελεκητές πέτρες μικρών διαστάσεων, σε αντίθεση με
προηγούμενες εποχές που οι γέφυρες είχαν πιο βαριά κατασκευή, με πελεκητές πέτρες που χρησιμοποιούνταν στις τοιχοποιίες και τις καμάρες, οι διαστάσεις των οποίων έφταναν τα 60
εκ. μήκος και τα 35 εκ. ύψος. Είναι μονότοξο με άνοιγμα
καμάρας 3 μ., μήκος 8 μ. και πλάτος 2,20 μ. που με μεταγενέστερη προσθήκη από μπετόν φτάνει τα 4,30 μ. Το ύψος είναι
4,25 μ. από τα οποία τα 1,49 μ. είναι η πετρόχτιστη βάση, τα
1,22 μ. η καμάρα και τα υπόλοιπα 1,63 μ. καταλαμβάνουν οι
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73β. Το εσωτερικό της καμάρας της γέφυρας του Σφελινού.

73γ. Ο διάδρομος διάβασης της γέφυρας του Σφελινού.

74α.
Λεπτομέρεια από
την καμάρα της
γέφυρας της
Αλιστράτης.
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τρεις σειρές θολιτών που σχηματίζουν μια τριπλή καμάρα και η
τοιχοποιία που φτάνει μέχρι το κατάστρωμα, κάνοντας τη
διάβαση πιο επίπεδη. Η καμάρα του είναι κατασκευασμένη από

74β. Το γεφύρι
της Αλιστράτης.
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πελεκητές πέτρες πωρόλιθου. Υπάρχει πετρόχτιστη βρύση σε
απόσταση λίγων μέτρων από το γεφύρι. Το επισκέφτηκα στις
8.2.2004.
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75. Ένα φυσικό πέτρινο γεφύρι βόρεια
της Αλιστράτης
όρεια της Αλιστράτης στη θέση Ρόμπες ή Τρύπες
βρίσκεται αυτό το όμορφο φυσικό πέτρινο γεφύρι που
ενώνει τις πλευρές ενός μικρού ρέματος. Το τόξο που
σχηματίζεται έχει μήκος από την ανάντη πλευρά 6,40 μ., ύψος
2,40 και πάχος περίπου 1,20 μ. Από την κατάντη πλευρά έχει
μήκος 7,90 μ. και ύψος 3,40 μ. ενώ το πλάτος φθάνει τα 3,40 μ.
Το συνολικό μήκος φθάνει τα 8,50 μ. Το γεφύρι μου υπέδειξε ο
Κίμωνας Γ. Δούρλιος από την Αλιστράτη. Την περιοχή επισκέφτηκα στις 6.11.2005.

Β

75β. Ένα φυσικό
πέτρινο γεφύρι
βόρεια της
Αλιστράτης
(κατάντη).

75α. Ένα φυσικό πέτρινο γεφύρι βόρεια της Αλιστράτης (ανάντη).

75γ. Ο
διάδρομος
διάβασης στο
φυσικό πέτρινο
γεφύρι βόρεια
της Αλιστράτης.
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Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΓΓΙΤΗΣ

Ο Ρωμαϊκός σταθμός του Αγγίτη

Στον ποταμό Αγγίτη υπήρχαν επτά γεφύρια, από τα οποία
σήμερα σώζονται ακέραια τα πέντε.

Δ. Σαμσάρης μάς αναφέρει ότι υπήρχε ρωμαϊκός σταθμός
κοντά στην γέφυρα του Αγγίτη, που έγινε γνωστός από
τον Πευτιγγεριανό πίνακα με την ονομασία σταθμός Στρυμών.
Σύμφωνα πάντα με τον Δ. Σαμσάρη πρόκειται για λάθος, γιατί,
όπως ισχυρίζεται ο συγγραφέας, ο σταθμός βρισκόταν επάνω
στον οδικό άξονα Φίλιπποι - Σέρρες - Ηράκλεια Σιντική, ο
οποίος όμως σε κανένα σημείο της διαδρομής του δεν συναντά
τον ποταμό Στρυμόνα. Το μόνο ποτάμι που περνούσε από τον
σταθμό ήταν ο Αγγίτης, άρα ο συντάκτης του Πευτιγγεριανού
πίνακα από λάθος σημείωσε σταθμός Στρυμών αντί του
σωστού Αγγίτης. (Δ. Σαμσάρης: Έρευνες στην ιστορία, την
τοπογραφία και τις λατρείες των Ρωμαϊκών επαρχιών
Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 32).

76. Το κατεστραμμένο γεφύρι δίπλα στον σημερινό
δρόμο Σερρών - Αμφίπολης
ρισκόταν ανάμεσα στις δύο σύγχρονες γέφυρες του οδικού
άξονα Σερρών - Αμφίπολης. Σήμερα σώζονται μόνο τα
θεμέλιά του, γύρω από τα οποία υπήρχε γενική κοιτόστρωση
από λίθινες τετράγωνες πλάκες διαστάσεων 50 εκ., που
αποσκοπούσε στη σταθεροποίηση του εδάφους στο σημείο
εκείνο του ποταμού που ήταν προσχωσιγενές και ιλυώδες.
Αυτή τη μορφή θεμελίωσης χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι. Ο
Γεώργιος Χατζηκυριακού στο οδοιπορικό του αναφέρει το
γεφύρι σαν ξύλινο: «∫·Ù·ÏÂ›ÔÌÂÓ Ù‹Ó ∑ËÏÈ¿¯Ô‚·Ó, \ÈÓ·

Β

Î·ÙÂ˘ı˘Óı~ˆÌÂÓ Úﬁ˜ [∞ÌÊ›ÔÏÈÓ, ‰ÈÂÚ¯ﬁÌÂı· ¿ÏÈÓ [ÂÈÌ‹ÎËÓ
Í˘Ï›ÓËÓ Á¤Ê˘Ú·Ó ÙÔ~˘ [∞ÁÁ›ÙË». (Γ. Χατζηκυριακού: ™Î¤„ÂÈ˜ Î·›
[ÂÓÙ˘ÒÛÂÈ˜ [ÂÎ ÂÚÈÔ‰Â›·˜ [·Ó¿ Ù‹Ó [∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹Ó ª·ÎÂ‰ÔÓ›·Ó
1905-1906, έκδ. Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1962)

76. Τα θεμέλια
του κατεστραμμένου γεφυριού
δίπλα στον
σημερινό δρόμο
Σερρών Αμφίπολης.

Ο

77. Το γεφύρι του Αγγίτη ποταμού
ο πέτρινο γεφύρι του ποταμού Αγγίτη είναι το μεγαλύτερο
γεφύρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία. Το συνολικό του
μήκος μαζί με την μεταγενέστερη προέκταση φθάνει τα 61 μ., ενώ
το πλάτος του είναι 5,65 μ. Παλιότερα συνέδεε το νομό Σερρών
με αυτούς της Δράμας και Καβάλας. Αποτελείται από τέσσερα
τόξα και έχει κατεύθυνση από βορρά προς νότο. Κατά τη διάρκεια
της τουρκοκρατίας έγινε επέκταση του γεφυριού με την
προσθήκη στη νότια πλευρά μιας διόδου η οποία διευκόλυνε τη
ροή του ποταμού, αποσυμφόρησε την πίεση που ασκούσε το νερό
στα τέσσερα τόξα, ενώ παράλληλα βοήθησε τους Τούρκους στο
να ελέγχουν καλύτερα το πέρασμα του ποταμού. Η προσθήκη
αυτή είχε μήκος 4 μ. και ήταν απαραίτητη για τη διάβαση του
ποταμού που αλλιώς ήταν αδύνατη. Από την πρώτη μου επίσκεψη
και έρευνα απέκλεισα το ενδεχόμενο να υπήρχε ένα ακόμη τόξο,
το πέμπτο, το οποίο καταποντίστηκε για άγνωστη αιτία, αφού σε
μια τέτοια περίπτωση θα υπήρχαν ίχνη είτε της καμάρας είτε των
θολιτών, πράγμα που δεν συμβαίνει. Έτσι, λοιπόν, καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι επάνω στη δίοδο κατασκεύασαν μια
ανακλινόμενη γέφυρα, που στηριζόταν με αλυσίδες και την ημέρα
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κατέβαινε για όσους ήθελαν να περάσουν στην απέναντι όχθη,
ενώ τη νύχτα, αλλά και στις πολεμικές επιχειρήσεις, τη σήκωναν,
καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση της γέφυρας. Η ανακλινόμενη
γέφυρα του Αγγίτη αναφέρεται σε ένα λαϊκό τραγούδι που
εξυμνεί τα κατορθώματα του αγωνιστή Νικοτσάρα (Νίκος
Τσάρας 1770-1807) που σε μια μάχη με τους Τούρκους, στην
προσπάθειά του να περάσει στην απέναντι όχθη κι από κει στο
Πράβι (Ελευθερούπολη), έσπασε τις αλυσίδες που κρατούσαν
όρθια τη γέφυρα, που έπεσε μέχρι το άλλο βάθρο, δίνοντας έτσι
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τη δυνατότητα σ' αυτόν και τα παλικάρια του να διαφύγουν.
Ένα μικρό απόσπασμα, όπως το καταγράφει ο Π. Πέννας, είναι
το ακόλουθο:

77α. Το γεφύρι
του Αγγίτη
ποταμού
(δυτική άποψη).

77β. Το γεφύρι
του Αγγίτη
ποταμού
(ανατολική
άποψη).
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Τα παλληκάρια φώναξε στις τέσσερες ο Νίκος.
"Ακούστε, παλληκάρια μου, λίγα κι αντρειωμένα·
βάλτε τσελίκι στην καρδιά και σίδερο στα πόδια,
κι αφήστε τα τουφέκια σας και βγάλτε τα σπαθιά σας,
γιουρούσι για να κάμωμε να φτάσωμε στο Πράβι."
Τον δρόμο πήραν σύνταχα κι έφτασαν στο γεφύρι.
Ο Νίκος με το δαμασκί την άλυσό του κόφτει,
φεύγουν οι Τούρκοι σαν τραγιά, πίσω το Πράβι αφήνουν.
(Π. Πέννας: Ιστορία των Σερρών 1383-1913, Ι.Λ.Ε.Σ.Μ., έκδ.
2, Αθήνα 1966, σ.σ. 113-114).
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Η κοπή των αλυσίδων από τον Νικοτσάρα, όπως αναφέρεται
στο λαϊκό τραγούδι, αποτελεί για μένα την καλύτερη απόδειξη και
επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μου για την ύπαρξη ανακλινόμενης
γέφυρας στο σημείο εκείνο. Η μέθοδος της ανακλινόμενης αυτής
γέφυρας μάς θυμίζει τις πύλες των μεσαιωνικών κάστρων που
ήταν συγχρόνως και γέφυρες, κάτω από τις οποίες και γύρω από
τα κάστρα υπήρχε τάφρος με νερό, που ενίσχυε την άμυνά τους σε
διάφορες επιθέσεις. Μια τέτοια πύλη-γέφυρα συναντάμε στο
κάστρο του τάγματος των Ιωαννιτών ιπποτών στη Ρόδο, με την
ονομασία πύλη του Αμπουάζ και με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το
μεγάλο βάθος της τάφρου, που είναι περίπου 10 μ. από το
κατάστρωμα της γέφυρας, όταν είναι κατεβασμένη. Σήμερα
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επάνω στη δίοδο έχουν τοποθετήσει μερικές ράγες από την
παρακείμενη σιδηροδρομική γραμμή που παροπλίστηκε, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η διάβαση της γέφυρας.
Τα τόξα της γέφυρας είναι οξυκόρυφα και οι διαστάσεις
τους από βορρά προς νότο είναι οι εξής:
1. Το πρώτο τόξο έχει άνοιγμα καμάρας 5 μ. και η
επιφάνεια του νερού απέχει από το κατάστρωμα της γέφυρας 2,05
μ., ενώ το ύψος του νερού φθάνει τον θόλο της.
2. Το δεύτερο τόξο έχει άνοιγμα καμάρας 7,90 μ. και η
επιφάνεια του νερού απέχει από το κατάστρωμα της γέφυρας 2,80 μ.
3. Το τρίτο τόξο, που είναι και το μεγαλύτερο της γέφυρας,
έχει άνοιγμα καμάρας 10 μ. και η επιφάνεια του νερού απέχει από
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το κατάστρωμα της γέφυρας 4,10 μ.
4. Το τέταρτο τόξο έχει άνοιγμα 0,80 μ. και η επιφάνεια του
νερού απέχει από το κατάστρωμα της γέφυρας 3 μ., ενώ τα νερά
του ποταμού φθάνουν μέχρι το θόλο της.
Μετά το τέταρτο τόξο ακολουθεί η καινούργια δίοδος, που
δημιουργήθηκε με την κατασκευή δύο κατακόρυφων πέτρινων
βάθρων, ένα στη βόρεια πλευρά μέσα στο νερό και το άλλο σε
απόσταση 4 μ. από την όχθη. Επάνω στα βάθρα κατέβαινε η ανακλινόμενη γέφυρα, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διέλευση του
ποταμού από ανθρώπους και ζώα, αφού η γέφυρα είχε 5,65 μ. πλάτος.
Το γεφύρι είναι χτισμένο με πελεκητούς πωρόλιθους. Το
κατάστρωμα του διαδρόμου ανάβασης είναι λιθόστρωτο και στα

77γ. Το γεφύρι
του Αγγίτη
ποταμού
(γενική
άποψη).
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άκρα του αντί για αρκάδες υπάρχουν μεγάλες λιθόπλακες
διαστάσεων 1,20 μ. επί 0,50 μ., οι οποίες προεξείχαν της
υπόλοιπης τοιχοποιίας κατά 5 με 10 εκ., με σκοπό να
προστατεύουν τους αρμούς των θολιτών, ενώ τέλος τα κλειδιά από
τους θολίτες έχουν διαστάσεις 50 επί 15 εκ. Ένα άλλο ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του γεφυριού είναι ο πρωτότυπος τρόπος
κατασκευής του που δεν τον έχουμε συναντήσει αλλού μέχρι
σήμερα. Συνήθως μέχρι τώρα ξέραμε ότι το σώμα ανάμεσα στις
καμάρες καλυπτόταν με τοιχοποιία που έφθανε μέχρι το τόξο της
γέφυρας. Στο συγκεκριμένο γεφύρι, ανάμεσα στις καμάρες,
υπάρχουν τρεις παράλληλοι τοίχοι που ενώνονται με δύο αρμούς
πάχους 50 εκ. ο καθένας, τους οποίους στο κατάστρωμα της
γέφυρας κάλυψαν με λιθόπλακες. Με αυτόν τον τρόπο η γέφυρα
απέκτησε μεγαλύτερη ελαστικότητα και απορροφούσε
περισσότερο τους κραδασμούς από τα μεγάλα φορτία που
δέχονταν στο κατάστρωμά της. Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με το
γεφύρι της Συμβολής, με τη διαφορά ότι αυτό έχει πιο ελαφριά
κατασκευή.
Ο Σερραίος ιστορικός καθηγητής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Ξάνθης Δ. Σαμσάρης τοποθετεί την κατασκευή
του στην ρωμαϊκή περίοδο (Δ. Σαμσάρης: Ιστορική Γεωγραφία της
Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976,
σ. 49).
Ο Γεώργιος Χατζηκυριακού αναφέρει: «[ ∂Í [ ∞ÏÈÛÙÚ¿ÙË˜

Î·ÙÂÚ¯ﬁÌÂı· Â{ ÊÈÔÈ Î·› ÌÂÙ¿ ˆ\ Ú·˜ ÔÚÂ›·Ó ‰È·‚·›ÓÔÌÂÓ Ù‹Ó
ÏÈı›ÓËÓ Á¤Ê˘Ú·Ó, Î¿ÙˆıÂÓ Ù~Ë˜ Ô] Ô›·˜ Ú¤ÂÈ Ë{ ÚÂÌ· Î·› ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎ~ˆ˜
Ô] [ ∞ÁÁ›ÙË˜». (Γ. Χατζηκυριακού: ™Î¤„ÂÈ˜ Î·› Â[ ÓÙ˘ÒÛÂÈ˜ Â[ Î
ÂÚÈÔ‰Â›·˜ ·?Ó¿ Ù‹Ó ∞
[ Ó·ÙÔÏÈÎ‹Ó ª·ÎÂ‰ÔÓ›·Ó 1905-1906, Ι.Μ.Χ.Α.,
Θεσσαλονίκη 1962).

Ο Ζώτος Μολοσσός επίσης κάνει αναφορά στο γεφύρι (Ζ.
Μολοσσός: Δρομολόγιο Ελληνικής Χερσονήσου 1878).
Τέλος ο Γάλλος πρόξενος και περιηγητής E.M. Cousinery
αναφέρει επίσης το γεφύρι (E. M. Cousinery: Voyage dans La
Macedoine, τ. 2ος, Paris 1831, κεφ. Χ, σ. 5).
Την πρώτη φωτογράφηση πραγματοποίησα το 1990, ενώ σε
μια δεύτερη επίσκεψή μου, με τη συνοδεία του Κάσσανδρου
Παπαπαναγιώτου στις 26.4.2004, μέτρησα και τις διαστάσεις
του.
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Ο Νικοτσάρας και οι αλυσίδες της γέφυρας
ια τον Νικοτσάρα και τα κατορθώματά του αντλούμε
σημαντικές πληροφορίες από τον Π. Πέννα (Π. Πέννας:
Ιστορία των Σερρών 1383-1913, Ι.Λ.Ε.Σ.Μ, έκδ. 2α Αθήνα
1966). Τον συγγραφέα είχα την τιμή να γνωρίσω το 1989 σε
μια επίσκεψή μου στην Αθήνα, με σκοπό να τον ενημερώσω
για την έρευνά μου, οπότε και μου γνωστοποίησε μια ανάλογη
εργασία του Σπύρου Μαντά για τα ηπειρώτικα γεφύρια.
Ο Νικοτσάρας γεννήθηκε στα Γιαννωτά της Ελασσόνας
γύρω στα 1770 και έγινε αρματολός, διαδεχόμενος τον πατέρα
του. Από νωρίς άρχισε την αντίσταση και το 1807 αποδέχθηκε
τη συνεργασία που του πρότεινε ο Ρώσος ναύαρχος Σινιάβιν,
όταν συναντήθηκαν στην Τένεδο, για να ενισχύσει τον αγώνα
κατά των Τούρκων. Ο Νικοτσάρας αμέσως συγκρότησε ένα
σώμα με 550 περίπου αγωνιστές και κατέφθασε στη
Χαλκιδική. Για να δικαιολογήσει την παρουσία του στις
τοπικές αρχές, ισχυρίστηκε ότι ήταν απεσταλμένος του Αλή
πασά προς βοήθεια των Τούρκων που πολεμούσαν τους
Ρώσους στη Βουλγαρία. Όταν οι Τούρκοι τον υποψιάστηκαν,
αναγκάστηκε να φανερωθεί, οπότε και άρχισε η καταδίωξή
του. Από τη στιγμή εκείνη αρχίζει η ηρωική περιπέτεια του
Νικοτσάρα με τα καταπληκτικά κατορθώματά του και τις
νίκες που επέτυχε κατά του κατακτητή, που άγγιξαν τα όρια
του θρύλου, με αποτέλεσμα ο λαός σε ανταπόδοση να του
αφιερώσει ύμνους. Αφού διέσχισε τα βουνά της Κερκίνης,
μετά από αλλεπάλληλες μάχες στο νομό Σερρών, κατέφθασε
στις εκβολές του Στρυμόνα για να συναντήσει τον ρωσικό
στόλο. Δυστυχώς, όμως, ο ναύαρχος Σινιάβιν δεν κράτησε την
υπόσχεσή του κι έτσι ο Νικοτσάρας εγκλωβίστηκε στην
περιοχή με μόνη διέξοδο προς την ελευθερία τη γέφυρα του
Αγγίτη, την οποία όμως φρουρούσαν πολυάριθμοι Τούρκοι.
Τότε, λοιπόν, ο Νικοτσάρας με τα παλικάρια του πέταξαν τα
όπλα και με τα σπαθιά στα χέρια απώθησαν τους Τούρκους,
έκοψε ο ίδιος τις αλυσίδες που συγκρατούσαν το ανακλιμένο
κομμάτι της γέφυρας και, αφού πέρασαν από την
Ελευθερούπολη, έφθασαν στην Χαλκιδική κι από κει στο
Άγιο Όρος. Έτσι γράφτηκε η εποποιία της γέφυρας του
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Αγγίτη, που ήταν το προανάκρουσμα του μεγάλου ξεσηκωμού
και της εθνικής επανάστασης του 1821. Για το σπάσιμο των
αλυσίδων της γέφυρας του Αγγίτη αναφέρει ο Ν.
Κασομούλης: « ∏ ıÚ·~˘ÛÈ˜ Ù~Ë˜ ]·Ï‡ÛÔ˘ ÙÔ~˘ [ ∞ÁÁ›ÙÔ˘ [ÂÁ¤ÓÂÙÔ
‰È¿ ÂÏ¤ÎÂˆ˜». Σχετικά με την τύχη του πέλεκυ ο ίδιος
αναφέρει ότι: «ΔﬁÓ ¤ÏÂÎ· ÙÔ~˘ÙÔÓ ÙﬁÓ {ÂÊÂÚÂ ¿ÓÙ· Ì·˙‡ ÙÔ˘

{ÂÂÈÙ· ]Ô °Ô‡Ï·˜ ¢Ú¿ÛÎÔ˘ Ì¤¯ÚÈ Ùﬁ 1815, \ÔÔ˘ ÙﬁÓ Â@È‰· Î·›
ÌﬁÓÔ˜ ÌÔ˘ Â[È˜ Ù‹Ó ˙ÒÓË ÙÔ˘, Â[È˜ ™¤ÚÚ·˜». (Ν. Κασομούλης:
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ ∂
[ Óı˘Ì‹Ì·Ù·, τ. 1ος, Αθήνα 1941). Ο Νικοτσάρας πέθανε λίγο χρόνο μετά την εκστρατεία του σε ηλικία
τριάντα έξι ετών το Μάρτιο του 1807.

78. Το γεφύρι της Συμβολής
ή Κατίν Κιοπερσί
ρίσκεται στα σύνορα των νομών Σερρών και Δράμας και
συγκεκριμένα μεταξύ του οικισμού Άνω Συμβολής της

Β
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επαρχίας Φυλλίδας και Φωτολίβους Δράμας. Στην περίοδο της
.. ..
τουρκοκρατίας ήταν γνωστό με το όνομα Kadim Kοpru ή Κατίν
Κιοπερσί. Ο Γεώργιος Τσότσος μάς αναφέρει ότι ο πρώτος που
έγραψε για το γεφύρι ήταν ο Γάλλος Philippes Collart (P. Collart:
Ville de Macedoine, Paris 1937) και επίσης ότι η πρώτη καμάρα
από την δυτική πλευρά κατεδαφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1996
κατά την εκτέλεση αρδευτικών έργων, χωρίς όμως να
ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες (Γ. Τσότσος: Μακεδονικά
γεφύρια, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 158).
Το γεγονός αυτό διαπιστώσαμε με τον Διευθυντή της
Βιβλιοθήκης Ιωάννη Σαπουντζή, όταν επισκεφτήκαμε το γεφύρι
στις 15.2.2004. Αργότερα άλλαξε ο ρους του ποταμού που
σήμερα περνάει λίγα μέτρα δυτικότερα. Το γεφύρι ήταν τρίτοξο
και η πρώτη καμάρα από τα ανατολικά έγινε μεταγενέστερα.
Πρόκειται για μια βαριά κατασκευή, που μας παραπέμπει στην
αρχαϊκή ή την ελληνιστική ή την πρώιμη ρωμαϊκή εποχή, χωρίς
να μπορούμε να το προσδιορίσουμε επακριβώς, αφού σε όλες
αυτές τις περιόδους χρησιμοποιούσαν παρόμοια τεχνική στην
κατασκευή των γεφυριών. Το συνολικό μήκος του γεφυριού

78α. Το γεφύρι
της Συμβολής ή
Κατίν Κιοπερσί.
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φθάνει τα 37 μ. και το πλάτος τα 3 μ. Η κατεδαφισμένη καμάρα
και η πρώτη από τα δυτικά έχουν τις ίδιες διαστάσεις με άνοιγμα
τόξου 4,10 μ. και ύψος περίπου 1,50μ., ενώ το ύψος του γεφυριού
από τη βάση μέχρι το κατάστρωμα της γέφυρας είναι 2,90 μ.·
πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι έγινε προσθήκη στο κατάστρωμα
της γέφυρας που φθάνει τα 80 εκ. ύψος. Όλα τα τόξα ήταν
κτισμένα με βαριά κατασκευή, γι αυτό και οι θολίτες έχουν
διαστάσεις 40 εκ. ύψος και 20 εκ. πλάτος. Το τελευταίο τόξο και
πρώτο από την ανατολική πλευρά κατασκευάστηκε μεταγενέστερα και έχει άνοιγμα 4,20 μ. και ύψος 1,60 μ., ενώ το ύψος από
τη βάση της καμάρας μέχρι το κατάστρωμα της γέφυρας είναι σε
αυτό το σημείο 2,70 μ. Επάνω στους τελευταίους θολίτες των
τόξων και στην άκρη του καταστρώματος είχαν τοποθετήσει,
όπως και στο γεφύρι της Αγγίστας, μεγάλες ασύμμετρες
λιθόπλακες, που προεξείχαν από την υπόλοιπη τοιχοποιία κατά
πέντε με δέκα εκατοστά, προστατεύοντας έτσι τους αρμούς από

78β. Το γεφύρι
της Συμβολής ή
Κατίν Κιοπερσί
(δεξιό τόξο).
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διάβρωση. Το γεφύρι αυτό εκτιμούμε ότι βρισκόταν στον δρόμο
που ξεκινούσε από τους Φιλίππους, περνούσε από την
Αλιστράτη, τον Σφελινό και έξω από τη σημερινή Νέα Ζίχνη.

ΤΑ ΠEΤΡΙΝΑ ΓΕΦYΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟY
ΔΡAΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΓΙΤΗ

79. Το γεφύρι στην περιοχή των χωριών
Κοκκινόγεια και Γραμμένη του νομού Δράμας
το δρόμο από το χωριό Κοκκινόγεια προς Γραμμένη και
500 μ. βόρεια από τη σιδερένια γέφυρα επί του Αγγίτη,
ακολουθούμε προς τα δεξιά ένα χωματόδρομο ο οποίος μετά

Σ
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79α. Το γεφύρι
στην περιοχή
των χωριών
Κοκκινόγεια και
Γραμμένη του
νομού Δράμας
(κατάντη).
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από 400 μ. περίπου μας οδηγεί στο γεφύρι. Είναι δίτοξο με
συνολικό μήκος 18 μ., ενώ το αρχικό του πλάτος ήταν 2,40 μ.
Σήμερα το πλάτος του είναι 3,20 μ., διότι έγινε επέκταση με
πλάκα από σκυρόδεμα 40 εκ. και στις δύο πλευρές. Το δυτικό
τόξο έχει άνοιγμα καμάρας 4 μ. και ύψος 1 μ., ενώ από την
επιφάνεια του νερού μέχρι το κατάστρωμα της γέφυρας το
ύψος είναι 1,90 μ. Το ανατολικό τόξο έχει άνοιγμα καμάρας
4,90 μ. και ύψος 1 μ., ενώ από την επιφάνεια του νερού μέχρι

79β. Το γεφύρι
στην περιοχή
των χωριών
Κοκκινόγεια και
Γραμμένη του
νομού Δράμας
(ανάντη).
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το κατάστρωμα της γέφυρας το ύψος είναι επίσης 1,90 μ. Είναι
κατασκευασμένο από πελεκητό πωρόλιθο.

80. Το τετράτοξο γεφύρι του Μααρά
ρίσκεται 500 μ. από το σπήλαιο του Μααρά απ' όπου
πηγάζει ο Αγγίτης. Είναι τετράτοξο με συνολικό μήκος 26
μ., το αρχικό του πλάτος ήταν 2,50 μ., ενώ σήμερα φτάνει τα
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80α. Το
τετράτοξο
γεφύρι
του Μααρά
(κατάντη).

80β. Το
τετράτοξο
γεφύρι του
Μααρά (ανάντη).
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3,50 μ. μετά από προσθήκη πλάκας σκυροδέματος. Το
κατάστρωμα ασφαλτοστρώθηκε και κτίστηκαν στηθαία από
τσιμέντο, ενώ τοποθετήθηκαν σιδερένια κιγκλιδώματα,
αλλοιώνοντας έτσι την παραδοσιακή του μορφή. Το πρώτο
τόξο από τα νότια έχει άνοιγμα καμάρας 2,50 μ., το δεύτερο 4
μ., το τρίτο επίσης 4 μ. και το τέταρτο 2,30 μ. Το ύψος από την
στάθμη των νερών μέχρι το κατάστρωμα της γέφυρας είναι
2,50 μ. Σήμερα εξυπηρετεί τον δρόμο που οδηγεί στο σπήλαιο
του Μααρά.

συνολικό του ύψος μαζί με το τόξο είναι 0,90 μ. Εκτιμούμε ότι
το μικρό αυτό γεφυράκι μαζί με την τετράτοξη κατασκευάστηκαν την περίοδο της τουρκοκρατίας.

82. Το κατεστραμμένο γεφύρι του Μααρά
ύμφωνα με τον Γ. Τσότσο περίπου 100 μ. νότια από την
είσοδο του σπηλαίου Μααρά υπήρχε ακόμη ένα πέτρινο
γεφύρι το οποίο καταστράφηκε μετά το 1922 (Γ. Τσότσος:
Μακεδονικά γεφύρια, University Studio Press, Θεσσαλονίκη
1997, σ. 191).

Σ
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83. Το γεφύρι στη θέση Κρεμαστή
ρίσκεται στο δρόμο Μικρού Σουλίου - Ροδολίβους στη
θέση Κρεμαστή. Σώζονται μόνο το βορειοανατολικό βάθρο και ο πτερυγότοιχος μήκους 5 μ. στην ίδια πλευρά. Είχε

Β
81α. Το μικρό
γεφυράκι
του Μααρά.
81β.
Ο διάδρομος
διάβασης
στο μικρό
γεφυράκι του
Μααρά.

81. Το μικρό γεφυράκι του Μααρά
ρίσκεται 5 μ. δυτικά της νότιας πλευράς του τετράτοξου
γεφυριού από το οποίο απέχει περίπου 10 μ. Είναι επάνω σε
ένα μικρό ρέμα παράλληλο στον ποταμό Αγγίτη, το οποίο
σήμερα δεν έχει νερό. Έχει μήκος και πλάτος 2,60 μ., ενώ η
καμάρα του έχει άνοιγμα 1,70 μ. και ύψος 0,65 μ., το δε

Β

83α. Τμήμα του πτερυγότοιχου της γέφυρας στη θέση Κρεμαστή.
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μήκος 2, 25 μ. και ύψος 1,40 μ. Τις πληροφορίες μου έδωσε ο
Στέργιος Πάνκος του Αγγέλου, κάτοικος Ροδολίβους. Την περιοχή επισκέφτηκα στις 23.10.2005.

84. Το γεφύρι στο κεντρικό πηγάδι
του χωριού Λακκοβίκια
ρίσκονταν στο κεντρικό πηγάδι του χωριού Λακκοβίκια.
Σώζεται μόνο το επάνω μέρος της καμάρας από το οποίο
υπολογίζεται το πλάτος της γέφυρας που ήταν 2,40μ. Την
περιοχή επισκέφτηκα στις 23.10.2005.

Β

85. Το γεφύρι νότια
του χωριού Λακκοβίκια

83β. Το βορειοανατολικό βάθρο της γέφυρας στη θέση Κρεμαστή.

ρόκειται για βυζαντινό μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται
στο καλντερίμι από τα Λακκοβίκια προς τη θάλασσα.
Είναι ένα καλοδιατηρημένο και όμορφο γεφύρι που έχει μήκος
από δυτικά και την κατάντη πλευρά 16,20 μ. και από

Π

84. Το γεφύρι στο κεντρικό πηγάδι του χωριού Λακκοβίκια.

85α. Ο διάδρομος διάβασης στο γεφύρι νότια του χωριού Λακκοβίκια.

124

85β. Η κρύπτη
στο γεφύρι
νότια του
χωριού
Λακκοβίκια

85γ. Το γεφύρι
νότια του
χωριού
Λακκοβίκια.
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ανατολικά και την ανάντη πλευρά 18,40 μ. Το άνοιγμα της
καμάρας από την ανάντη πλευρά είναι 5,30 μ. και από την
κατάντη 5,25 μ. Το μέγιστο πλάτος του καταστρώματος είναι
3,75 μ. Είναι θεμελιωμένο επάνω σε βράχο, ο οποίος από την
κατάντη πλευρά και βορειοδυτικά έχει ύψος 1,40 μ. και
νοτιοδυτικά 2 μ., ενώ από την ανάντη πλευρά και
βορειοανατολικά έχει ύψος 1,83 μ. και νοτιοανατολικά 1,50 μ.
Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι η ύπαρξη στο νοτιοδυτικό μέρος
μιας κρύπτης διαστάσεων μήκους 3 μ, πλάτους 1,25 μ. και
ύψους 3,50 μ., η οποία ανακαλύφθηκε τυχαία από τη
διάβρωση και πτώση του τοίχου. Το ύψος της καμάρας από την
κοίτη μέχρι τον θόλο είναι 3,30 μ., ενώ το συνολικό ύψος από
την ανάντη πλευρά είναι 6,30 μ. και από την κατάντη 6,50 μ.
Οι θολίτες προστατεύονται από μαρκίζα που προεξέχει 6,5 εκ.
Την περιοχή επισκέφτηκα στις 23.10.2005.

86β.
Λεπτομέρεια
από την
καμάρα
της γέφυρας
νοτιοανατολικά
του χωριού
Λακκοβίκια.

86γ. Η κορυφή
της καμάρας
και το κλειδί
της γέφυρας
νοτιοανατολικά
του χωριού
Λακκοβίκια.
86δ. Ο διάδρομος
διάβασης της γέφυρας
νοτιοανατολικά του
χωριού Λακκοβίκια.

86. Το γεφύρι νοτιοανατολικά
του χωριού Λακκοβίκια
κολουθώντας τον άνω ρου του ποταμού με κατεύθυνση
ανατολικά και μετά 40 περίπου λεπτά βρίσκεται το
μονότοξο γεφύρι που έχει μήκος 15 μ., πλάτος 3,75 μ. και ύψος
από την ανάντη πλευρά 3,70μ. και από την κατάντη 3,75 μ. Το
άνοιγμα της καμάρας από την κατάντη πλευρά είναι 4,70 μ. και
από την ανάντη 4,65 μ. Το ύψος της καμάρας από την κοίτη
μέχρι τον θόλο είναι 2,90 μ. Στην βορειοανατολική πλευρά
υπάρχει πτερυγότοιχος 2,40 μ. Οι θολίτες έχουν διαστάσεις
μήκους και ύψους 45εκ. και προστατεύονται από μαρκίζα που
προεξέχει κατά 6-7 εκ. Την περιοχή επισκέφτηκα στις
23.10.2005.

Α

86α. Το γεφύρι νοτιοανατολικά του χωριού Λακκοβίκια.
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ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

87. Το γεφύρι στο ρέμα
«ο λάκκος του Γερούξαλη»
ρίσκεται 8 χιλιόμετρα νότια από το Αηδονοχώρι στον
χείμαρρο που ονομάζεται «λάκκος του Γερούξαλη» από το
όνομα ενός Τούρκου κτηνοτρόφου, που έμενε με τα κοπάδια
του στην περιοχή. Η τοποθεσία ονομάζεται Λημορούδια από το
λημόρια, παραφθορά του μνημόρια, δηλαδή μνήματα. Το
γεφύρι είναι μονότοξο με άνοιγμα καμάρας 5,60, μήκος 19,
πλάτος 2,20 και ύψος 3,60 μέτρα. Ο λίθος του κλειδιού έχει
ύψος 40 εκ, πλάτος στο επάνω μέρος 33 εκ. και στο κάτω 24 εκ.
Κατά πάσα πιθανότητα είναι ρωμαϊκής εποχής, με πολλά κοινά
χαρακτηριστικά με αυτά που θα αναφέρω παρακάτω, τα οποία
βρίσκονταν στον οδικό άξονα δυτικά του ποταμού Στρυμόνα,
που ξεκινούσε από την Αμφίπολη, περνούσε από τα ρωμαϊκά
λουτρά των Θερμών και ίσως κατέληγε στην πολιτεία της
Βέργης. Το επισκέφθηκα στις 13.3.2004 με τον Χρήστο
Σύκιαρη που με οδήγησε στο γεφύρι, γιατί ο δρόμος στην
κυριολεξία ήταν αδιάβατος.

Β

87β. Τμήμα καμάρας της γέφυρας στο ρέμα
"ο λάκκος του Γερούξαλη".

87α. Το
εσωτερικό της
καμάρας της
γέφυρας στο
ρέμα "ο λάκκος
του Γερούξαλη".
Σελ. 127.
87δ. Το γεφύρι
στο ρέμα "ο
λάκκος του
Γερούξαλη".

87γ. Το βάθρο της γέφυρας στο ρέμα
"ο λάκκος του Γερούξαλη".
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88. Το γεφύρι της Ντρίστας
ρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Αηδονοχώρι,
μέσα σε μια ρεματιά που ονομάζεται Καστρόλακκας. Είναι
δίτοξο με συνολικό μήκος 38 μ. και πλάτος 2,30 μ., ενώ το
ανώτερο ύψος από τη στάθμη των νερών φθάνει τα 7,40 μ. Το
δυτικό τόξο έχει άνοιγμα καμάρας 5,80 μ. και ύψος 3,25 μ., ενώ

Β

88α. Η μεγάλη
καμάρα
από το γεφύρι
της Ντρίστας.

το συνολικό ύψος αυτής της καμάρας από την βάση της μέχρι
το κατάστρωμα του γεφυριού είναι 3,80 μ. Το ανατολικό τόξο,
που είναι και μεγαλύτερο, έχει άνοιγμα καμάρας 10 μ., ύψος
από την κατάντη πλευρά 6,65 μ., ενώ το συνολικό ύψος από την
κατάντη πλευρά από την στάθμη των νερών μέχρι το
κατάστρωμα της γέφυρας είναι 7,40 μ. Από την ανάντη πλευρά
το ύψος της καμάρας είναι 6,50 μ., ενώ το συνολικό ύψος της
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88β. Το γεφύρι
της Ντρίστας.

ίδιας πλευράς είναι 7,25 μ. Το γεφύρι της Ντρίστας είναι το
δεύτερο μετά από αυτό του Γερούξαλη που βρίσκεται στον
οδικό άξονα δυτικά του ποταμού Στρυμόνα και που
κατευθύνεται προς τα βόρεια. Είναι κατά πάσα πιθανότητα και
αυτό ρωμαϊκής εποχής και έχει την ίδια τεχνική κατασκευής με
όλα τα γεφύρια αυτού του οδικού άξονα. Η ιδιομορφία τους

έγκειται στο ότι, πριν αρχίσει η κατασκευή του τόξου,
τοποθετούσαν μια πετρόχτιστη βάση και στις δύο πλευρές
ύψους περίπου 1,20 μ., επάνω στην οποία πατούσε το τόξο.
Από πάνω του περνούσαν πήλινοι σωλήνες ύδρευσης που
αργότερα αντικαταστάθηκαν με σιδερένιους. Τα τόξα του
γεφυριού είναι κατασκευασμένα από πελεκητές πέτρες από την
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κοίτη του χειμάρρου. Λίγο πιο πάνω βρίσκεται η πηγή από την
οποία υδροδοτείται το Αηδονοχώρι, που ονομάζεται Κορεάσμου, που σημαίνει κόρη του άσματος, και σύμφωνα με την
παράδοση υπάρχει ο εξής θρύλος γι' αυτή: «Στα παλιά χρόνια
ένας άνδρας από την χώρα των Ηδωνών, από την αρχαία
Τράγιλο, έκλεψε την κόρη της βασίλισσας των Εζεβών (σημερινή
Δάφνη) και την πήγε σε μια πλαγιά δίπλα στο γεφύρι. Από τον
θρήνο (άσμα) της κόρης συγκινήθηκε ο βράχος που ήταν δεμένη,
έσπασε και άρχισε να αναβλύζει νερό μέσα από μια σχισμή». Τον
μύθο αυτό δημοσίευσε ο Γ. Τσότσος, όπως του τον διηγήθηκε ο
Βασίλειος Λώτης κάτοικος Αηδονοχωρίου. (Γ. Τσότσος:
Μακεδονικά γεφύρια, University Studio Press, Θεσσαλονίκη
1997, σ. 162). Το γεφύρι το επισκέφθηκα στις 7.3.2004 με τον
Αθανάσιο Φουτσιτζή που κατάγεται από το χωριό Άγιος
Δημήτριος, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Αηδονοχώρι.

88γ. Τμήμα της μεγάλης καμάρας από το γεφύρι της Ντρίστας.

89. Το γεφύρι του Λευκοτόπου
ρίσκεται βορειοδυτικά του Λευκοτόπου. Εκτιμούμε ότι
είναι ρωμαϊκής εποχής, όπως και αυτό της Ντρίστας. Επί
τουρκοκρατίας εξυπηρετούσε το χωριό Ντερέ Μαχαλά που
κατοικούνταν μέχρι το 1912 από 150 περίπου μωαμεθανούς.
Μετά τον Αύγουστο του 1915 κατοικήθηκε από 180 Έλληνες,
από τους οποίους οι 54 ήταν από την γύρω περιοχή και οι
υπόλοιποι πρόσφυγες. Είναι μονότοξο με άνοιγμα καμάρας
3,30 μ. και ύψος από την κοίτη του ρέματος 2,40 μ., από τα
οποία τα 35 εκ. είναι το ύψος των θολιτών. Το συνολικό του
μήκος είναι 14 μ. και το πλάτος 2,75 μ. Το δυτικό βάθρο από
την κατάντη πλευρά έχει ύψος 0,90 μ. και από την ανάντη 0,70
μ. και επομένως το καθαρό ύψος της καμάρας μέχρι το
ψηλότερο σημείο του θόλου της από την κατάντη πλευρά είναι
1,15 μ. και από την ανάντη 1,35 μ. Είναι κατασκευασμένο από
πελεκητό πωρόλιθο. Το επισκέφθηκα στις 3.4.2004 με οδηγό
τον Ιωάννη Πιλιτζίδη.

Β

89α. Το γεφύρι του Λευκοτόπου (ανάντη).
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89β. Το
γεφύρι του
Λευκοτόπου
(κατάντη).
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90. Το γεφύρι του Σιτοχωρίου
ρίσκεται δυτικά του Σιτοχωρίου και λίγες εκατοντάδες
μέτρα βορειονατολικά από το γεφύρι του Λευκοτόπου.
Πρόκειται για ένα μικρό μονότοξο γεφύρι που, δυστυχώς,
καταστράφηκε μάλλον από τα χέρια κάποιου χρυσοθήρα. Είχε
μήκος 4,50 μ., πλάτος 2,50 μ. και ύψος 1 μ., ενώ σήμερα κάτω
από την κατεστραμμένη καμάρα του υπάρχει ένα νεροφάγωμα
ύψους 2,50 μ. Ήταν κατασκευασμένο από πελεκητό πωρόλιθο
της περιοχής. Το επισκέφτηκα στις 29.2.2004 με τους Ιωάννη
Θανασούδα και Στέφανο Δημητρίου. Ο Δ. Σαμσάρης το
τοποθετεί στην ρωμαϊκή εποχή μαζί με τον παρακείμενο
λιθόστρωτο δρόμο (Δ. Σαμσάρης: Ιστορική γεωγραφία της
Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη
1976, σ. 51, σημ. 2.2).

Β

90. Τμήμα βάθρων από το γεφύρι του Σιτοχωρίου.

91. Η πρώτη γέφυρα του Χουμνικού
ο πρώτο γεφύρι του Χουμνικού βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του χωριού στην περιοχή που ονομάζεται
Πηγάδι, πίσω από την αυλή ενός σπιτιού, και φαίνεται
ευδιάκριτα ο λιθόστρωτος δρόμος που περνούσε από πάνω του
με κατεύθυνση προς βορρά. Είναι μονότοξο με άνοιγμα
καμάρας 4,10 μ., ύψος από την στάθμη του νερού μέχρι το
ψηλότερο σημείο του θόλου της 3,40 μ., ενώ το συνολικό ύψος
της γέφυρας μέχρι το κατάστρωμά της είναι 3,70 μ. Το μήκος
της είναι 7 μ. και το πλάτος 2,60 μ., ενώ το κλειδί, δηλαδή η
πέτρα που ασφαλίζει την καμάρα, έχει ύψος 30 εκ., πλάτος από
την πάνω πλευρά 14 εκ. και από την κάτω 13 εκ., έτσι ώστε να
λειτουργεί σαν σφήνα με την πάνω πλευρά πάντα μεγαλύτερη
από την κάτω. Επάνω ακριβώς από τους θολίτες έχουν
τοποθετήσει μία σειρά από πλάκες που εξέχουν 5 με 8 εκ.,
προστατεύοντας τους αρμούς από τα νερά της βροχής. Είναι
κατασκευασμένο από πελεκητό πωρόλιθο της περιοχής. Στο
γεφύρι υπάρχει πτερυγότοιχος που από την ανάντη πλευρά,
δυτικά, έχει μήκος 3,60 μ. και ανατολικά 4,10 μ., ενώ από την
κατάντη πλευρά, ανατολικά και δυτικά, έχει μήκος 3 μ.

Τ

91β. Το εσωτερικό της
καμάρας της πρώτης
γέφυρας του Χουμνικού.

91α. Η πρώτη γέφυρα του Χουμνικού (κατάντη).
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91γ. Ο διάδρομος
διάβασης της
πρώτης γέφυρας
του Χουμνικού.

91δ. Η πρώτη
γέφυρα του
Χουμνικού
(ανάντη).
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92. Η δεύτερη γέφυρα του Χουμνικού
δεύτερη γέφυρα του Χουμνικού βρίσκεται στα βόρεια του
χωριού και από πάνω της περνάει ο ασφαλτοστρωμένος
δρόμος που οδηγεί στα Θερμά Νιγρίτας και συγκεκριμένα στην
περιοχή Τρεις Σεφτελιάκες. Πρόκειται για μονότοξη γέφυρα
της οποίας οι αρχικές διαστάσεις ήταν μήκος 7 μ., πλάτος 2,20
μ. και ύψος 5,50 μ., ενώ μεταγενέστερα έγινε επέκταση σε
πλάτος. Δεν είμαστε σίγουροι πότε κατασκευάστηκε, γιατί
τσιμεντοποιήθηκε ολόκληρη.

Η

93. Το γεφύρι στο Γερμανόρεμα
δυτικά του κάστρου
ρόκειται για ένα μεγάλο πέτρινο γεφύρι από το οποίο
σώζεται μόνο το ένα βάθρο του, που το συγκρατεί ο βράχος
επάνω στον οποίο ήταν κτισμένο. Το τμήμα της γέφυρας που
διασώθηκε έχει μήκος 2,70 μ. και πλάτος 3 μ., ενώ τις ίδιες
διαστάσεις έχει και ο βράχος στον οποίο ήταν τα θεμέλια. Το ύψος
του τμήματος που σώζεται στην ανατολική πλευρά είναι 5,80 μ.
από τα οποία τα 1,80 μ. είναι βράχος, ενώ στη δυτική πλευρά
είναι 6,20 μ., από τα οποία τα 0,90 μ. είναι επίσης βράχος.
Ανατολικά από το γεφύρι και σε απόσταση μικρότερη από εκατό
μέτρα βρίσκονται τα τείχη άγνωστης αρχαίας πόλης. Εικάζεται
ότι πρόκειται για την αρχαία Βισαλτία, γεγονός που ενισχύεται
από την ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου γεφυριού, που μόνο κοντά σε
σημαντικές πόλεις έκτιζαν. Από κατοίκους της περιοχής
πληροφορηθήκαμε ότι το ρέμα λέγεται Γερμανόρεμα, γιατί στον
χώρο αυτό στη διάρκεια της Κατοχής σκότωσαν ένα Γερμανό
στρατιώτη. Το Γερμανόρεμα είναι παραπόταμος του Γκουλιάμα
Ρυάκα, που σημαίνει μεγάλο ποτάμι, περνάει βόρεια από την
αρχαία πόλη, συνεχίζει δυτικά από τα Θερμά για να καταλήξει
στον Στρυμόνα.
Το επισκέφτηκα στις 22.2.2004 με τη συνοδεία του Ιωάννη
Θανασούδα, ύστερα από υπόδειξη του Παντούσα Γεωργίου
Καραμάνη, αφού το γεφύρι βρίσκεται δίπλα στο μαντρί του.

Π

92. Η δεύτερη γέφυρα του Χουμνικού.

93. Το βάθρο από το γεφύρι
στο Γερμανόρεμα δυτικά του κάστρου.
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94. Η γέφυρα Σουχνιάς ανάμεσα στον Σοχό
και τη Νιγρίτα
ο γεφύρι βρίσκεται στον ποταμό Γκουλιάμα Ρυάκα (=
μεγάλο ποτάμι) και συγκεκριμένα στα όρια της επαρχίας
Βισαλτίας του Ν. Σερρών και Σοχού του Ν. Θεσσαλονίκης.
Είναι μονότοξο, η καμάρα του έχει άνοιγμα 8 μ. και ύψος 3,10
μ., ενώ το συνολικό ύψος της γέφυρας από τη στάθμη του
νερού μέχρι το κατάστρωμα είναι 3,40 μ. Το μήκος του είναι 20
μ. και το πλάτος 3,10 μ. Στη βορειοδυτική πλευρά υπάρχει
πτερυγότοιχος μήκους 4,20 μ.. είναι κτισμένο από σχιστόλιθους της περιοχής. Για το γεφύρι μας αναφέρει ο Γάλλος
πρόξενος E. M. Cousinery, αφού το συνάντησε στη διαδρομή
από τη Νιγρίτα προς το Σοχό (E. M. Cousinery: Voyage Dans
La Macedoine, τ. 2ος, Paris 1831, σ. 52). Εκτιμούμε ότι
κατασκευάστηκε επί τουρκοκρατίας. Το επισκέφτηκα πρώτη
φορά στις 22.2.2004 με τον Ιωάννη Αθανασούδα και λίγες

Τ
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μέρες αργότερα στις 29.2.2004 με τον ίδιο και με τον Στέφανο
Δημητρίου.
94α. Η γέφυρα
Σουχνιάς
ανάμεσα στον
Σοχό και τη
Νιγρίτα
(ανάντη).

94γ. Ο
διάδρομος
διάβασης της
γέφυρας
Σουχνιάς.

94β. Η γέφυρα
Σουχνιάς
ανάμεσα στον
Σοχό και τη
Νιγρίτα
(κατάντη).
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

96. Το δεύτερο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι

- ΒΡΟΝΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ

ο δεύτερο βρίσκεται σε απόσταση είκοσι μέτρων βόρεια
του πρώτου και έχει άνοιγμα καμάρας 1,95 μ., ύψος 1,35
μ., μήκος 3,50 μ. και πλάτος 3,50 μ.

Τ

έσσερα νεότερα γεφύρια βρίσκονται στο δρόμο Σερρών Βροντούς. Κτίσθηκαν προπολεμικά και είναι τα τελευταία
που κατασκευάσθηκαν στο Ν. Σερρών με πέτρα, πριν δώσουν
τη σκυτάλη στις σύγχρονες γέφυρες, που κατασκευάζονται με
οπλισμένο σκυρόδεμα, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος μιας
εποχής πολλών αιώνων, όπου τα γεφύρια κτίζονταν με πέτρινη
τοξωτή κατασκευή. Τα δυο πρώτα βρίσκονται ακριβώς πίσω
από το καπνομάγαζο, μετά το κτίριο που στεγάζονταν το
Αυστριακό Προξενείο, στο δρόμο για το χωριό Ελαιώνας.

Τ

95. Το πρώτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι
ο πρώτο έχει άνοιγμα τόξου 5,10 μ. και ύψος 2,65 μ., από τα
οποία τα 1,55 μ. είναι τα βάθρα. Το μήκος του είναι 10 μ.
και το πλάτος 3,50 μ.

Τ

96. Το δεύτερο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι.

97. Το τρίτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι
ο τρίτο βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο του δρόμου Σερρών Βροντούς και συγκεκριμένα στο παλιό τμήμα του δρόμου
που δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Έχει άνοιγμα τόξου 1,50 μ.,
ύψος 1,20 μ., μήκος 2,20 μ. και πλάτος 4 μ.

Τ

98. Το τέταρτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι
ο τέταρτο βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο του δρόμου
Σερρών - Βροντούς, έχει άνοιγμα καμάρας 0,98 μ., ύψος
1,85 μ., μήκος 1,40 μ., πλάτος 4 μ. και το σχήμα του θυμίζει
στενόμακρο πέταλο.

Τ
95. Το πρώτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι.

