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9Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών

Την ημέρα που το πρώτο ανθρώπινο πλάσμα γεφύρωνε με
έναν πεσμένο κορμό το ποτάμι από όχθη σε όχθη,
κατορθώνοντας να το περάσει «[·‚Úfi¯ÔÈ˜ ÔÛ›», μια

κορυφαία ανακάλυψη ανέτειλε για την εξέλιξη και τη
δημιουργικότητά του.

Από τότε, ÔÙ·ÌÔ› ‚·ı‡ÚÚÔÔÈ Î·› ‰ÂÈÓÔ›, [Â‡ÚÚÔÔÈ Î·›
‰ÈÈÂÙÂ~È˜, ÎÂÏ¿‰ÔÓÙÂ˜ Î·› Ï¿‚ÚÔÈ, ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔÔÈ Î·› [ˆÎ‡ÚÔÔÈ
(ŸÌËÚÔ˜), ενώθηκαν με γεφύρια - δημιουργήματα ανθρώπων,
που πέρασαν από το δέος της απόφασης στην υπομονή της
σκληρής δουλειάς για να καταλήξουν στην ηρεμία της
ανυπέρβλητης φυσικής ομορφιάς.

Η ποταμόρρυτος Μακεδονική γη και η περί τον ποταμό
Στρυμόνα περιοχή μας, από τους μυθικούς χρόνους, δέχθηκε
την θωπεία των γεφυριών, που η ιστορικότητά τους απλώνεται
στις μέρες μας.

Ο Ηρακλής, στον 10ο άθλο του, «…™ÙÚ˘ÌfiÓ· ÌÂÌ„¿-
ÌÂÓÔ˜ ÙfiÓ ÔÙ·ÌfiÓ, ¿Ï·È Ùfi ‘ÚÂ~ÈıÚÔÓ ÏˆÙfiÓ {oÓ, [ÂÌÏ‹Û·˜
¤ÙÚ·È˜ }·ÏˆÙÔÓ [ÂÔ›ËÛÂ...» -αφού τοποθέτησε πέτρες στον
ποταμό Στρυμόνα, τον κατέστησε προσβάσιμο-, ο δε
Χριστοφόρος, ιεροδιδάσκαλος και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής
Τιμίου Προδρόμου, στο Προσκυνητάριον, εξυμνεί την πόλη των
Σερρών ως «...Ï›·Ó ÙÂÚÓ‹ Î·› Â[˘¿ÂÚÔ ‰È¿ Ù¿˜ ÔÏÏ¿˜ [ÂÓ ·[˘Ù~?Ë

ËÁ¿˜, Ì·Ï·ÎÔ~˘ Î·› ‰È·˘ÁÂÛÙ¿ÙÔ˘ |˘‰·ÙÔ˜...», (Χριστοφόρου:
Προσκυνητάριον, Λειψία 1904, σ. 39, σημ. ε). Δύο αιώνες
νωρίτερα ο Τούρκος περιηγητής - ιστορικός Εβλιά Τσελεμπή
μακαρίζει τις Σέρρες: «ως όμορφη και δροσερή, που σε κάθε
γωνιά της βρύσες υπάρχουν και νερά τρέχουν στους δρόμους της
δεξιά και αριστερά, ευχόμενος, να είναι ευτυχισμένη η πόλη και
οι πολίτες της εις τους αιώνες των αιώνων». (Γ. Καφταντζή:
Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της, τ. 3ος,
Θεσσαλονίκη 1996, σ. 268).

Οι αιώνες κύλησαν, τα τρεχούμενα νερά στους δρόμους
στέρεψαν και σύγχρονα τεχνικά έργα οδήγησαν το επικρατέστερο
στοιχείο της ζωής, το νερό, στους ειρηνικούς και δημιουργικούς
δρόμους του.

Και απόμειναν τα πετρογέφυρα ολομόναχα, κειμήλια
μιας άλλης εποχής, κάδρα άλλοτε ανυπέρβλητης φυσικής αγαλ-
λίασης και άλλοτε πληγωμένης περηφάνιας από τη φυσική
φθορά, να ευαισθητοποιούν μονάχα κάποιους πεζοπόρους της
αληθινής ομορφιάς.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, στη σειρά
"Εκδόσεις για την πόλη και το νομό Σερρών" με αριθμό '7',
περιέλαβε την παρούσα έκδοση, που αποτελεί συνολική
παρουσίαση - καταγραφή των πέτρινων γεφυριών του νομού
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Σερρών, θέλοντας όχι μόνο να συντελέσει στην διάσωσή τους,
ως μοναδικών πολιτισμικών στοιχείων του σήμερα, αλλά και να
ενισχύσει τις προσπάθειες όσων επιμένουν να αναδεικνύουν τα
στοιχεία αυτά, σαν φάρους φωτεινούς στο σπάνιο ταξίδι του
ιστορικού χωροχρόνου.

Ως Πρόεδρος της Εφορείας της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Σερρών οφείλω να ευχαριστήσω το Σερραίο
ερευνητή - συγγραφέα της παρούσας έκδοσης κ. Αθανάσιο
Τιλκίδη, ευχόμενη να συνεχίσει το όμορφο οδοιπορικό του στην
απεραντοσύνη της έρευνας.

Επίσης να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στην
πραγματοποίηση της έκδοσης αυτής: Το Διευθυντή της
Βιβλιοθήκης κ. Ιωάννη Σαπουντζή για την επιμέλεια των

κειμένων και την επιμέλεια της έκδοσης, τον κ. Αθανάσιο Κανλή
για τις διορθώσεις των κειμένων, τον κ. Αθανάσιο Αθανασιάδη
για την επεξεργασία των φωτογραφιών,  τον κ. Ιωάννη Τσαρούχα
για την υπόδειξη σχετικού αρχειακού υλικού που απόκειται στα
ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Σερρών, τον κ. Χαράλαμπο Βουρουτζίδη για την
παροχή πληροφοριών σχετικών με την Ιερά Μονή Τιμίου
Προδρόμου, το τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του
ΤΕΙ Σερρών, ώστε με την προσπάθεια όλων και το παρόν έργο,
εντασσόμενο στη φιλοσοφία των εκδόσεων της Βιβλιοθήκης μας,
να αποτελέσει «Ê˘ÛÈÎ~Ë˜ ÛÙÔÚÁ~Ë˜ Úfi˜ Ùfi ]ÈÂÚfiÓ {Â‰·ÊÔ˜ Ù~Ë˜
ÂÊÈÏËÌ¤ÓË˜ ÌÔÈ ·ÙÚ›‰Ô˜ Î·› [È‰È·ÈÙ¤ÚÔ˘ ÂÚ› ·[̆ Ù~Ë˜ [ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜
Á¤ÓÓËÌ·». (Ευάγγ. Στράτης: Ιστορία της πόλεως Σερρών, Σέρρες
2000, επανέκδοση Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών.
σ.5).
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Στον ελληνικό χώρο υπάρχουν πολλές εκατοντάδες πέτρινα
τοξωτά γεφύρια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί με
παραδοσιακές μεθόδους και υλικά, από την αρχαιότητα

μέχρι περίπου την εποχή του μεσοπολέμου, οπότε άρχισε η
γενικευμένη χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος στα τεχνικά
έργα. Τα περισσότερα από τα πέτρινα γεφύρια δεν χρησιμο-
ποιούνται πια, ορισμένα μάλιστα βρίσκονται σε απόμερες και
απρόσιτες ορεινές τοποθεσίες, ενώ ελάχιστα είναι αυτά που
ακόμα και σήμερα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη
διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων πάνω από ποτάμια και
χείμαρρους.

Η τεχνική της γεφυροποιίας αναπτύχθηκε στον ελληνικό
χώρο από τα αρχαία χρόνια, με διαφορετική όμως για κάθε
περίοδο τεχνοτροπία κατασκευής. Στην Κρήτη και την
Πελοπόννησο (κυρίως στην Αργολίδα), σώζονται πέτρινες
γέφυρες από τη μινωική και τη μυκηναϊκή περίοδο αντίστοιχα,
οι οποίες είναι δομημένες με το εκφορικό σύστημα, δηλαδή με
λίθινη τοιχοποιία, η οποία αφήνει οπή τριγωνικού σχήματος με
την κορυφή προς τα πάνω για τη διέλευση του νερού. Η
κατασκευή του κυκλικού τόξου για τη γεφύρωση του κενού
ανάμεσα σε δύο κατακόρυφα δομικά στοιχεία δεν ήταν άγνωστη
τεχνική στην αρχαία Ελλάδα. Ωστόσο ελάχιστες πέτρινες
τοξωτές γέφυρες από την κλασική και ελληνιστική περίοδο
σώζονται στον ελληνικό χώρο.

Οι Ρωμαίοι, δεινοί κατασκευαστές τεχνικών έργων,
επομένως και γεφυρών, διακρίθηκαν ιδιαίτερα για την επίδοση
τους στην γεφυροποιία. Βελτίωσαν την οικοδομική τέχνη
εισάγοντας τις χυτές λιθοδομές και καθιέρωσαν στις γέφυρες τη
χρήση του πλήρους ημικυκλικού τόξου, δηλαδή της καμάρας που
σχηματίζει τέλειο ημικύκλιο. Οι ρωμαϊκές γέφυρες διακρίνονταν
για τη στερεότητά τους και αποτελούσαν τμήματα του ονομαστού
ρωμαϊκού δικτύου οδοποιίας, το οποίο είχε κατασκευαστεί για
στρατιωτικούς κυρίως σκοπούς. Ωστόσο και από τη ρωμαϊκή
περίοδο ελάχιστα δείγματα τέτοιων γεφυρών σώζονται στον
ελληνικό χώρο.

Ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις γεφυρών από
την αρχαία και ρωμαϊκή περίοδο στην Ελλάδα είναι η γέφυρα
της Μαυροζούμαινας στο Μελιγαλά Μεσσηνίας, η γέφυρα του
Αγγίτη, γνωστή και ως Καντίμ Κιοπρού, κοντά στο χωριό
Συμβολή Σερρών, ένα σωζόμενο τόξο από μεγάλη γέφυρα στην
παλιά κοίτη του Λουδία στο Κλειδί Ημαθίας, το γεφύρι στον
Πηνειό ανάμεσα στο Ομόλιο και στον Πυργετό Λάρισας, του
οποίου η πρώτη κατασκευή ανάγεται στην αρχαιότητα, το
γεφύρι στο Ξηροκάμπι Λακωνίας και άλλα.

Φαίνεται πως η αξιόλογη ρωμαϊκή τεχνογνωσία στη
γεφυροποιία δεν βελτιώθηκε κατά τη βυζαντινή περίοδο. Στον
ελληνικό χώρο ελάχιστα μόνο δείγματα βυζαντινής οδοποιίας
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και γεφυροποιίας σώζονται μέχρι τις μέρες μας.
Αντιπροσωπευτικός τύπος υστεροβυζαντινής γέφυρας είναι η
πεντάτοξη (αρχικά) γέφυρα της Καρύταινας Αρκαδίας στον
Αλφειό ποταμό.

Τα περισσότερα από τα σωζόμενα σήμερα γεφύρια
κτίστηκαν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Ορισμένα
γεφύρια αυτής της περιόδου φέρουν όχι ημικυκλικό, αλλά
οξυκόρυφο τόξο. Η τεχνοτροπία του οξυκόρυφου τόξου
χαρακτηρίζει κυρίως την ισλαμική ανατολική τέχνη, αν και ήταν
γνωστή στους βυζαντινούς και στους δυτικοευρωπαίους (γοτθικό
τόξο) από πολύ νωρίτερα. Ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων
γεφυρών με οξυκόρυφα τόξα είναι η γέφυρα του Κόκκορη στον
ποταμό Λούσιο της Γορτυνίας, η γέφυρα της Τσίπιανης στο
Ανατολικό Ζαγόρι, η γέφυρα ανάμεσα στη Ζέρμα και στη
Δροσοπηγή Κόνιτσας, το γεφύρι Κιουπρί της Έδεσσας, η γέφυρα
της Αγγίστας στον ποταμό Αγγίτη Σερρών και άλλες. Κατά τα
τέλη του 19ου αιώνα και ιδίως στο πρώτο μισό του 20ου,
κτίστηκαν στον ελληνικό χώρο πολλά πέτρινα γεφύρια με την πιο
προχωρημένη τεχνολογία του καταβιβασμένου τόξου, δηλαδή
του τόξου που είναι μικρότερο από ημικύκλιο και δίνει στην
καμάρα του γεφυριού μια όψη που θυμίζει τμήμα ελλειπτικού
τόξου. Από την περίοδο της τουρκοκρατίας χρονολογούνται τα
περισσότερα μεγάλα σε μήκος και ύψος τόξου, πολύτοξα ή
μονότοξα, πέτρινα γεφύρια του ελληνικού χώρου.

Με την κατασκευή των γεφυριών συνδέονται πολλοί
θρύλοι τους οποίους διέσωσε η προφορική παράδοση. Άλλοι
αναφέρονται στο πνίξιμο ανθρώπων στα ορμητικά νερά των
ποταμών, πράγμα που έγινε αιτία ή αφορμή να κατασκευαστεί
ένα γεφύρι, και άλλοι, οι πιο γνωστοί, αναφέρονται στο
"στοίχειωμα", δηλαδή στον εντοιχισμό ανθρώπων ή ζώων,
προκειμένου να στερεωθεί το γεφύρι. Οι θρύλοι του
στοιχειώματος συνδέονται με τις περιπτώσεις κατάρρευσης των
γεφυριών κατά την κατασκευή ή αποπεράτωσή τους και
εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύκλο δοξασιών για
ανθρωποθυσίες, με σκοπό τον εξευμενισμό των κακών
πνευμάτων κατά την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, που έχουν

πανευρωπαϊκή ή και παγκόσμια διάδοση από τα αρχαία χρόνια
μέχρι πρόσφατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο θρύλος για την
ανθρωποθυσία στο γεφύρι της Άρτας συναντάται στον ελληνικό
χώρο σε 333 διαφορετικές παραλλαγές. Η ίδια παράδοση για τη
θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα αναφέρεται και σε άλλα
μεγάλα και γνωστά γεφύρια του ελληνικού χώρου, όπως στο
γεφύρι της Κυράς στην Πελοπόννησο και στο γεφύρι του Πασά
στην Δυτική Μακεδονία.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή των σωζόμενων
πέτρινων γεφυριών στον ελληνικό χώρο, η πυκνότητα διασποράς
τους είναι μεγαλύτερη στη Δυτική Ελλάδα παρά στην Ανατολική.
Το εντονότερο ανάγλυφο του εδάφους και οι περισσότερες
βροχοπτώσεις, που παρατηρούνται στην Ήπειρο και τη Δυτική
Στερεά Ελλάδα, είναι οι αιτίες που στις περιοχές αυτές
υπάρχουν, αναλογικά με την έκτασή τους, περισσότερα γεφύρια
από ό,τι στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά,
στη Θράκη και στην Πελοπόννησο. Είναι ενδεικτικό ότι ο
μελετητής των πέτρινων γεφυριών της Ηπείρου Σπύρος Μαντάς
εντόπισε 367 γεφύρια στο χώρο της Ηπείρου, από τα οποία τα
140 στην περιοχή Ζαγορίου. Τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα
του είδους είναι το θρυλικό γεφύρι της Άρτας και τα μονότοξα
γεφύρια της Κόνιτσας στον Αώο και της Πλάκας στον Άραχθο,
με άνοιγμα τόξου περίπου 36 μ. και 39 μ. αντίστοιχα. Το
μεγαλύτερο όμως άνοιγμα γεφυριού σε ολόκληρο τον ελληνικό
και ίσως και στο βαλκανικό χώρο είχε το γεφύρι του Κοράκου
στον Αχελώο, στη Θεσσαλική Πίνδο, με άνοιγμα τόξου 45 μ., το
οποίο ανατινάχθηκε το 1949. Ένα πλήθος από μικρά,
συνήθως μονότοξα, γεφύρια υπάρχει στην
Ανατολική Μακεδονία, ενώ μικρά πέτρινα
τοξωτά γεφύρια υπάρχουν ακόμα
και σε νησιά, όπως στη
Λέσβο, στη Λήμνο και
στην Κρήτη.
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Τα περισσότερα πέτρινα γεφύρια του ελληνικού χώρου
παρουσιάζουν σήμερα σημαντικές φθορές από το χρόνο. Αυτές
οφείλονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες (παγετοί, βροχές) και
παρουσιάζονται είτε ως υποσκαφή των θεμελίων και ως
διάβρωση του εδάφους θεμελίωσης εξ αιτίας της δράσης των
νερών, είτε ως αποκολλήσεις λίθων και κονιαμάτων, αλλά και
με άλλες μορφές. Σημαντικές καταστροφές προκαλούν επίσης
παράνομοι ερευνητές υποτιθέμενων κρυμμένων θησαυρών, οι
οποίοι καταστρέφουν τμήματα των γεφυριών για "να βρουν
λίρες".

Αρμόδιοι κρατικοί φορείς για την προστασία των
πέτρινων γεφυριών είναι οι κατά τόπους εφορείες αρχαιοτήτων
και μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες κατά τα
τελευταία χρόνια έχουν κηρύξει πολλά πέτρινα γεφύρια ως
ιστορικά διατηρητέα μνημεία και έχουν προβεί σε εργασίες
συντήρησης, παράλληλα και με άλλους φορείς σε ορισμένες
περιπτώσεις, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι προσπάθειες
αυτές είναι ανάγκη να συνεχιστούν και να πολλαπλασιαστούν.

Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν σήμερα ειδικές
εκδόσεις για τα γεφύρια της Μακεδονίας, της Θράκης, της
Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Ναυπακτίας και άλλων μικρό-
τερων γεωγραφικών ενοτήτων, καθώς και για τα γεφύρια της
αρχαίας περιόδου. Οι μελέτες και δημοσιεύσεις για γεφύρια
πληθαίνουν με εντεινόμενο ρυθμό τα τελευταία χρόνια και
πιστοποιούν το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιστημόνων και
του ευρύτερου ελληνικού κοινού για τα πέτρινα γεφύρια.

Στο γεωγραφικό χώρο του νομού 
Σερρών υπάρχει ένα μεγάλο 

πλήθος σωζόμενων
πέτρινων

γεφυριών, μεγαλύτερο από ό,τι θα περίμενε κανείς σε ένα
πυκνοκατοικημένο και, κατά βάση, πεδινό νομό. Κατά την
έρευνά μου για τα πέτρινα γεφύρια ολόκληρου του μακεδονικού
χώρου, που άρχισε πριν είκοσι χρόνια, και καρπός της οποίας
υπήρξε το βιβλίο μου Μακεδονικά Γεφύρια, εντόπισα 28
πέτρινα γεφύρια στο χώρο του νομού, αριθμός που κατατάσσει
το νομό Σερρών ως πρώτο σε αριθμό πέτρινων γεφυριών σε όλη
τη Μακεδονία, σύμφωνα τουλάχιστον με την μέχρι τότε γνώση
μου. Είχα την εντύπωση ότι σχεδόν εξάντλησα το θέμα, όταν ο
συγγραφέας του παρόντος βιβλίου, κατά τη διάρκεια μιας
ομιλίας μου στις Σέρρες για τα γεφύρια του νομού, που είχε
οργανώσει η τοπική Λέσχη 4x4 τον Ιανουάριο 2000, με
πληροφόρησε ότι τα πέτρινα γεφύρια του νομού είναι πολύ
περισσότερα και ότι ο ίδιος τα είχε εντοπίσει και φωτογραφίσει.
Δεν έμενε παρά η συγκέντρωση του κατάλληλου πληροφοριακού
υλικού, ώστε να γράψει ένα βιβλίο για τα πέτρινα γεφύρια του
νομού Σερρών, που άξιζαν μια ολοκληρωμένη καταγραφή και
παρουσίαση.

Ο Θανάσης Τιλκίδης ανέλαβε και έφερε εις πέρας ένα
σπουδαίο αλλά και εξαιρετικά επίπονο έργο, που τον
απασχόλησε πολλά χρόνια. Τελικά κατάφερε να εντοπίσει
πέτρινα γεφύρια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν
υπάρχουν σήμερα, και 23 υδατογέφυρες, ενώ στο παράρτημα
πρόσθεσε άλλα 30 γεφύρια και δύο υδατογέφυρες. Ερεύνησε τη
βιβλιογραφία της τοπικής ιστορίας και αρχαιολογίας.
Περπάτησε όλο το νομό Σερρών για να ψάξει και να εντοπίσει
τα παλιά πέτρινα γεφύρια, να τα φωτογραφίσει, να μετρήσει τις
διαστάσεις τους, να ερευνήσει, να καταγράψει και να περι-
γράψει οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τη γεωγραφική θέ-
ση, την αρχιτεκτονική, την ιστορία και τη λαογραφία τους.
Διέθεσε απεριόριστο χρόνο και κόπο για να περιπλανηθεί στις
ρεματιές και τους ξερόλακκους, να πάει και να ξαναπάει πολλές
φορές στο ίδιο γεφύρι για να το αποτυπώσει φωτογραφικά όσο

γίνεται καλύτερα, για να συζητήσει με τους απλούς ξωμάχους
της σερραϊκής υπαίθρου, και ιδίως τους μεγαλύτερους

σε ηλικία, με σκοπό να καταγράψει τις σωζόμενες
τοπικές λαϊκές παραδόσεις. Με οδηγό το  εν-
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διαφέρον προς την ιδιαίτερη πατρίδα του, το νομό Σερρών, και
με εφόδιο την πολύ καλή γνώση της τοπικής ιστορίας και
γεωγραφίας, αποθησαύρισε ένα αξιόλογο υλικό. Η επιμελημένη
συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία του υλικού αυτού
από έναν άνθρωπο μη έχοντα επαγγελματική σχέση με το
αντικείμενο, αλλά ρέκτη και εραστή της τοπικής παράδοσης,
αποδεικνύουν την αξία της προσφοράς του ντόπιου καλού
γνώστη της γεωγραφίας της ιδιαίτερης πατρίδας του, που είναι
αναντικατάστατη και ιδιαίτερα χρήσιμη στους ειδικούς
επιστήμονες, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν το βιβλίο αυτό ως
πολύτιμη πηγή πληροφοριών.

Το έργο του Θανάση Τιλκίδη για τον εντοπισμό, την
καταγραφή και τη διάσωση (μέσα από τα κείμενα και τις
φωτογραφίες) των πέτρινων γεφυριών του νομού Σερρών
καλύπτει ένα κενό στη βιβλιογραφία και αποτελεί σημαντική
συμβολή στην προσπάθεια ανάδειξης και προβολής της
πολιτιστικής κληρονομιάς της ιδιαίτερης πατρίδας του.

Εύχομαι στον συγγραφέα να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο

την έρευνα και για άλλα παρόμοια θέματα και στον εκδοτικό
φορέα, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, να συνεχίσει
με την ίδια μέριμνα να υποστηρίζει και να αναδεικνύει το έργο
των τοπικών συγγραφέων. Εύχομαι, ακόμα, το βιβλίο αυτό να
συντελέσει στη ανάπτυξη ενός γενικότερου αισθήματος
σεβασμού, αναγνώρισης και προσοχής προς τα σωζόμενα πέτρινα
γεφύρια και προς όλη την τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά,
αλλά και στην ευαισθητοποίηση των αρμοδίων για την αναστολή
της φθοράς της. Μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει πρωτίστως να
την ενστερνιστεί και να την υποστηρίξει η τοπική κοινωνία του
νομού, η οποία και τελικά θα ωφεληθεί από τη διάσωση, ανάδειξη
και προβολή των τοπικών αρχιτεκτονικών μνημείων.

Με την παρούσα έκδοση, η πλούσια πνευματική
παράδοση των Σερρών, και ιδιαίτερα αυτή των πολλών και
σημαντικών πνευματικών ανθρώπων που έγραψαν για την
τοπική ιστορία, συνεχίζεται. Με κριτήριο τη μεγάλη και
ανιδιοτελή προσφορά του, ο Θανάσης Τιλκίδης συγκαταλέγεται
ανάμεσά τους.

Γεώργιος Τσότσος
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Ηέκταση του νομού Σερρών ανέρχεται σε 3.790
τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τα οποία 48% είναι
πεδινά, 34% ημιορεινά και 18% ορεινά (Γεωγραφία της

Ελλάδος Δημητράκου).
Περικλείεται από οροσειρές, που αποτελούν τα όρια

του νομού, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν μια φυσική προστασία,
αφήνοντας δύο διόδους επικοινωνίας, μια στο βορρά με τα
στενά του Ρούπελ και μια στο νότο με τις εκβολές του ποταμού
Στρυμόνα.

Στα βορειοδυτικά του νομού βρίσκεται η οροσειρά του
Μπέλες ή Κερκίνης με υψόμετρο 2.031 μ., που προεκτείνεται
σε αυτή των Κρουσίων ή Δυσώρου με υψόμετρο 860 μ., του
Μαυροβουνίου με υψόμετρο 1.133 μ. και του Βερτίσκου
με υψόμετρο 1.103 μ. Στα νότια του νομού βρί-
σκεται η οροσειρά των Κερδυλίων με υψόμετρο
1.091 μ., που καταλήγει στον Στρυμονικό
κόλπο.

Στα βορειοανατολικά του νομού βρί-
σκονται το όρος Όρβηλος με υψόμετρο
2.212 μ., που είναι η υψηλότερη κορυφή στο
νομό Σερρών, τα όρη της Βροντούς με
υψόμετρο 1.849 μ., το Μενοίκιο με υψόμετρο
1.963 μ. και τέλος στην ανατολική πλευρά του
νομού υπάρχει το Παγγαίο όρος με υψόμετρο
1.956 μ.

Ανάμεσα σ' αυτές τις οροσειρές εκτείνεται η μεγάλη
πεδιάδα των Σερρών με 1.630.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης
έκτασης, από τα οποία τα 615.000 είναι αρδεύσιμα. Η πεδιάδα
έχει κατεύθυνση από βορρά προς νότο και απλώνεται κατά το
μεγαλύτερο μέρος της παράλληλα με τον ποταμό Στρυμόνα,
ενώ ένα τμήμα της έχει κατεύθυνση παράλληλη με τον ποταμό
Αγγίτη.

Το νομό Σερρών διασχίζει ο ποταμός Στρυμόνας που
πηγάζει 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σόφιας από το όρος
Βίτοσα, το Σκόμιον των αρχαίων, και εκβάλλει στον Στρυ-
μονικό κόλπο. Το συνολικό μήκος του είναι 330 χλμ. από τα
οποία τα 115 βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος. Δεύτερος σε

μήκος ποταμός και ποσότητα νερού είναι ο Αγγίτης που
πηγάζει από το σπήλαιο Μααρά του νομού Δράμας

και χύνεται στο Στρυμόνα ποταμό. Άλλοι
σπουδαίοι παραπόταμοι, που χύνονται στον
Στρυμόνα, είναι από ανατολικά ο Κρου-
σοβίτης, των Αγίων Αναργύρων, του Ελαι-
ώνα, της Βροντούς και του Αγκίστρου, από
δυτικά ο Κερκινίτης που χύνεται στην λίμνη
της Κερκίνης, ο Κοπατσινός (της Βέργης),
των Θερμών (Γκουλιάμα Ρυάκα = μεγάλο

ρέμα), ο Εζοβίτης (της Δάφνης) και ο
Καστρινός.
Συνολικά αρχίζουν από τις παρακείμενες ορο-
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σειρές 83 χείμαρροι που έχουν κατεύθυνση κάθετη προς την
πεδιάδα και χύνονται οι περισσότεροι από αυτούς στον
Στρυμόνα και λίγοι στον Αγγίτη. Οι πεδινές εκτάσεις, πριν από
το 1929, καλύπτονταν από την Κερκινίτιδα λίμνη (Αχινού), ενώ
η σημερινή τεχνητή λίμνη Κερκίνη, που δημιουργήθηκε στην
θέση του έλους του "Μπουτκόβου", ταυτίζεται από τους
περισσότερους ερευνητές της ιστορικής γεωγραφίας της
Ανατολικής Μακεδονίας με την αρχαία λίμνη Πρασιάδα. Η
λίμνη του Αχινού αποξηράνθηκε από την εταιρεία JOHN
MONKS AND SONS ULEN AND COMPANY κατά τη
διάρκεια της περιόδου από το 1929 έως το 1932. Την εποχή
εκείνη διευθετήθηκε και η Πρασιάδα λίμνη με το πρώτο
φράγμα που κατασκευάστηκε και περιόρισε την έκτασή της,
ενώ συγχρόνως διευθετήθηκε η νέα κοίτη του ποταμού
Στρυμόνα. Λόγω της ύπαρξης των δυο λιμνών και των πολλών
ελών, οι οικισμοί, όπως ήταν φυσικό, ήταν κτισμένοι στα
ημιορεινά εδάφη και παράλληλα προς τον κάμπο. Η
επικοινωνία μεταξύ τους ήταν δύσκολη, δεδομένου ότι όλοι οι
δρόμοι που ένωναν τους περισσότερους οικισμούς διασταυ-
ρώνονταν με χείμαρρους, που δυσχέραιναν πάρα πολύ την
επικοινωνία αλλά και την ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ των
κατοίκων. Γι' αυτό το λόγο ήταν επιτακτική η ανάγκη
κατασκευής πέτρινων γεφυρών που αποτελούσαν και την
καλύτερη λύση για τη "ζεύξη" των ποταμών. 

Με την ευκαιρία σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με μία
έκδοση του Ελληνικού Στρατού, στο νομό Σερρών στα 1912
αναφέρονται 276 οικισμοί με πληθυσμό 164.559 κατοίκων
(Επιτελική Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού: Στατιστικοί πί-
νακες του πληθυσμού κατ' εθνικότητας των νομών Σερρών και
Δράμας, Αθήνα 1919). Οι πολλοί οικισμοί ήταν αποτέλεσμα
της μεγάλης οικονομικής ευμάρειας της πόλεως των Σερρών
και γενικά όλης της περιοχής. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι
οικισμοί ήταν κτισμένοι κατά το μήκος των πλευρών της
πεδιάδας των Σερρών, σε ημιορεινές και δύσβατες θέσεις, όπου
υπήρχαν πολλοί λάκκοι που δημιουργούσαν οι χείμαρροι, οι
οποίοι είχαν κατεύθυνση κάθετη προς τον κάμπο, ενίσχυσε
ακόμη περισσότερο την ανάγκη κατασκευής πέτρινων
γεφυριών στους δρόμους που διασταυρώνονταν μαζί τους, με

αποτέλεσμα ο νομός Σερρών να είναι ανάμεσα στους πρώτους
νομούς στην Ελλάδα σε αριθμό πέτρινων γεφυριών. Τα πιο
πολλά γεφύρια βρίσκονταν στα βορειοανατολικά και
νοτιοδυτικά του νομού, διότι σ' αυτές τις περιοχές υπήρχαν οι
περισσότεροι οικισμοί από τους αρχαίους ακόμη χρόνους.
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ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΙΝΑ ΤΟΞΩΤΑ
ΓΕΦΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ-ΚΛΑΣΙΚΗ-

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ-ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

Οδικοί άξονες

Κατά την καταγραφή των πέτρινων γεφυριών που υπάρχουν
στο νομό Σερρών, εντοπίστηκαν τα παρακλάδια της

Εγνατίας οδού και οι τοπικοί δρόμοι, που κάποτε ένωναν τις
αρχαίες πόλεις. Στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών υπήρχαν
πόλεις που ανάγουν την ίδρυσή τους στην αρχαία και κλασική
εποχή της Ελλάδος και αυτές είναι: η Αμφίπολη, η Άργιλος, η
Βισαλτία, η Ευπορία, η Βέργη, η Σίρις η Παιονική, η
Σκοτούσσα και η Ηράκλεια Σιντική.

Στην αρχαία εποχή στρατιωτικοί, διοικητικοί, εμπορικοί
και θρησκευτικοί λόγοι, πέραν αυτών της καθημερινότητας,
είχαν επιβάλει στους κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας
την ανάγκη κατασκευής ενός πυκνού οδικού δικτύου, το οποίο
αργότερα συμπληρώθηκε με τα έργα οδοποιίας των
Μακεδόνων βασιλιάδων. Από τους αρχαίους δρόμους ο
κυριότερος, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ήταν αυτός που
ερχόταν από το Βυζάντιο, διέσχιζε τη Θράκη, την Ανατολική
Μακεδονία, περνούσε από τον κάτω ρου του Στρυμόνα και
οδηγούσε στη Θέρμη, όπου διακλαδιζόταν σε δύο αρτηρίες,
από τις οποίες η μία οδηγούσε στη νότια Ελλάδα και η άλλη,
αφού διέσχιζε τη Μακεδονία και την Ιλλυρία, έφτανε μέχρι το
Δυρράχιο, εξασφαλίζοντας έτσι την επικοινωνία μεταξύ της
Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσας.



συναντάμε ό,τι έχει απομείνει από το πέτρινο γεφύρι του
ποταμού Αγγίτη, που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο νεώτερες
γέφυρες μεταξύ Δραβίσκου και Δήμητρας. Στη συνέχεια
συναντάμε το πέτρινο τοξωτό γεφύρι που βρίσκεται στη
διασταύρωση των δρόμων Νέας Ζίχνης και Θολού και μετά το
γεφύρι στη θέση Λόφκα του Γαζώρου.

Ο δρόμος αυτός, που οδηγούσε από την Αμφίπολη στις
Σέρρες, περνούσε μέσα από το σημερινό Δαφνούδι, όπου
υπάρχει το ομώνυμο γεφύρι από το οποίο σώζεται μόνο ο
διάδρομος ανάβασης, γιατί το υπόλοιπο έχει σκεπαστεί από την
κατασκευή οχετού. Πιο πάνω συναντάμε το γεφύρι της Συκιάς
και το γεφύρι στο Ζιλί ανάμεσα στα χωριά Χρυσό και Άγιο
Πνεύμα. Ανεβαίνοντας πιο βόρεια συναντάμε το γεφύρι του
Νέου Σουλίου, που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το χωριό
Οινούσα στο δρόμο προς Σέρρες, όπου στην σημερινή γέφυρα
του ποταμού του Ελαιώνα πρέπει να υπήρχε γεφύρι αλλά δεν
σώζονται καθόλου ίχνη του. Πριν την είσοδο στην πόλη των
Σερρών, ο δρόμος περνούσε το ποτάμι των Αγίων Αναργύρων
από την πέτρινη γέφυρα των Μοναχών, που οδηγούσε στην
Βασιλική οδό ή περνούσε από αυτή των Αγίων Αναργύρων,
αλλά δεν γνωρίζουμε, αν και οι δύο γέφυρες υπήρχαν την ίδια
εποχή μαζί.

Ένα άλλο παρακλάδι της Εγνατίας οδού ξεκινούσε από
τους Φιλίππους, περνούσε τον ποταμό Αγγίτη από τη γέφυρα
της Συμβολής, πήγαινε προς την Αλιστράτη, όπου υπάρχει το
ομώνυμο πέτρινο γεφύρι, ακόμη πιο βόρεια συναντούσε το
γεφύρι του Σφελινού και, κάπου πριν την πέτρινη γέφυρα που
βρίσκεται στη διασταύρωση των δρόμων Νέας Ζίχνης - Θολού,
ενώνονταν με τον οδικό άξονα Αμφίπολης - Σερρών. Μια άλλη
οδική αρτηρία ξεκινούσε από τα παράλια με κατεύθυνση
βόρεια και δυτικά του Στρυμόνα, συναντούσε το γεφύρι του
Γερούξαλη και το γεφύρι της Ντρίστας νότια και βορειοδυτικά
αντίστοιχα, στη συνέχεια τα γεφύρια του Αηδονοχωρίου, του
Λευκότοπου, του Σιτοχωρίου, του Χουμνικού, περνούσε δίπλα
από τα ρωμαϊκά λουτρά των Θερμών, όπου τα κτίσματα
σώζονται ακόμη σε καλή κατάσταση, και οδηγούσε προς τη
Βέργη και πιο βόρεια.

Στη ρωμαϊκή εποχή όλα τα γεφύρια έχουν την ίδια σχεδόν
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Σε τοπικό επίπεδο έχουμε το δρόμο που οδηγούσε από
τους Φιλίππους στην Αμφίπολη, περνώντας από τη βόρεια
πλευρά του Παγγαίου όρους. Ένας άλλος δρόμος ξεκινούσε
από την Αμφίπολη με κατεύθυνση ανατολικά του Στρυμόνα,
περνούσε διαδοχικά τη Μύρκινο, το Δραβίσκο, έφτανε στη Σίρι
και συνέχιζε προς τη Σκοτούσσα και την Ηράκλεια Σιντική. Το
δρόμο αυτό είχαν χρησιμοποιήσει πιθανώς και οι Σιριοπαίονες,
όταν κατέβηκαν στη θάλασσα για να αντιμετωπίσουν το
στρατηγό Μεγάβαζο, ο οποίος για να τους αποφύγει, αφού
διέσχισε τον ποταμό Αγγίτη, έφθασε στην Σίρι την Παιονική
την οποία και κατέλαβε. Τέλος, ένας άλλος δρόμος ξεκινούσε
από τα παράλια και δυτικά του ποταμού Στρυμόνα, διέσχιζε τη
Βισαλτία και έφθανε στην περιοχή της Κρηστωνίας.

Μερικά ίχνη ρωμαϊκών λιθόστρωτων δρόμων,
ορισμένες τοξωτές ρωμαϊκές γέφυρες, καθώς και μερικά
μιλιάρια (μαρμάρινες κολόνες με χαραγμένες τις χιλιομετρικές
αποστάσεις, όπως οι σημερινές πινακίδες στους εθνικούς
δρόμους) που βρέθηκαν, σε συνδυασμό με τις περιγραφές
διαφόρων περιηγητών, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
κυρίως πάνω στα χνάρια των αρχαίων δρόμων κατασκευ-
άστηκε και η Εγνατία οδός με τις δευτερεύουσες αρτηρίες.
Αργότερα οι Ρωμαίοι χάραξαν καινούργιους δρόμους για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και
των κτήσεών της και η πέτρινη τοξωτή γέφυρα γνώρισε την
αποθέωσή της από τους μηχανικούς τους.

Πέτρινα τοξωτά γεφύρια

Παρά το γεγονός πως στην αρχαία Ελλάδα ήταν γνωστή η
τεχνική κατασκευής τοξωτών γεφυριών, οι Ρωμαίοι ήταν

εκείνοι που άρχισαν τη συστηματική κατασκευή τους μαζί με
άλλα έργα, όπως δρόμους και υδραγωγεία. Στα ρωμαϊκά χρόνια
ανάγεται η κατασκευή της γέφυρας στη Συμβολή, γνωστής με
την τουρκική ονομασία της Kadim Ko

..
pru

..
, πάνω στον ποταμό

Αγγίτη, που ένωνε το κομμάτι της Εγνατίας οδού που
ξεκινούσε από τους Φιλίππους και κατέληγε στην Αμφίπολη.
Επίσης στο τμήμα του οδικού άξονα Αμφίπολης - Σερρών



κατασκευαστική ταυτότητα. Τα μόνα που διαφέρουν είναι τα
πέτρινα γεφύρια της Συμβολής και του Σ. Σ. Αγγίστας, των
οποίων η κατασκευή ανάγεται στα πρώτα χρόνια της ρωμαϊκής
κατάκτησης, γι' αυτό έχουν μια βαριά μορφή. Σύμφωνα με τον
Σερραίο ιστορικό και καθηγητή του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης Δ. Σαμσάρη, τα δύο τόξα της γέφυρας
της Συμβολής είναι αρχαϊκά (Δ. Σαμσάρης: Ιστορική
Γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα,
Θεσσαλονίκη 1976, σ. 49).

Αρχαιότητα

Στο έργο του Ρήσος, ο Ευριπίδης αποκαλεί το Στρυμόνα
καλλιγέφυρο. (Ευριπίδη Ρήσος στ. 344 - 352). Κατά μια

εκδοχή ο Στρυμόνας, πατέρας του βασιλιά των Θρακών Ρήσου
που συμμάχησε με τον Πρίαμο, όταν έμαθε ότι ο Οδυσσέας και
ο Διομήδης σκότωσαν το γιο του, πνίγηκε στο ποτάμι που πήρε
το όνομά του. (Γ. Καφταντζή: Ιστορία της πόλεως Σερρών και
της περιφέρειάς της, τ. 1ος, Αθήνα 1967, σ. 22).
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ΟΙ ΓΕΦYΡΕΣ ΤHΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Yπάρχουν πολλές αναφορές για τις γέφυρες της
Αμφίπολης στον ποταμό Στρυμόνα, όπως τις κατέγραψαν οι
ιστορικοί από την αρχαιότητα μέχρι τους σημερινούς χρόνους.

Μυθολογία

Στους άθλους του Ηρακλή και
συγκεκριμένα στον 10ο, ο

ήρωας, αφού τοποθέτησε πέτρες
στον ποταμό Στρυμόνα, τον
κατέστησε προσβάσιμο. «ªfiÏÈ˜
‰¤ Ù~ˆÓ ‚Ô~ˆÓ Û˘ÓÂÏıÔ˘Û~ˆÓ,
™ÙÚ˘ÌfiÓ· ÌÂÌ„¿ÌÂÓÔ˜ ÙfiÓ ÔÙ·-
ÌfiÓ, ¿Ï·È Ùfi ]ÚÂ~ÈıÚÔÓ ÏˆÙfiÓ {ÔÓ,
[ÂÌÏ‹Û·˜ ¤ÙÚ·È˜ {·ÏˆÙÔÓ
[ÂÔ›ËÛÂ Î·› Ù¿˜ ‚fi·˜ ∂[˘Ú˘ÛıÂ~È
ÎÔÌ›Û·˜ ‰¤‰ˆÎÂÓ. ] √ ‰¤ ·[˘Ù¿˜
Î·Ù¤ı˘ÛÂÓ \ ∏Ú?·». 
(Γ. Καφταντζή: Ιστορία της
πόλεως Σερρών και της περιφέ-
ρειάς της, τ. 1ος, Αθήνα 1967, 
σ. 47, σημ. 3).

@ ø ÔÙ·ÌÔ~˘ ·~È,
|ËÎÂÈ˜...
[ÂÂ› ÛÂ ¯ÚfiÓ?ˆ
¶ÈÂÚ›˜ Ì¿ÙËÚ \Ô ÙÂ
Î·ÏÏÈÁ¤Ê˘ÚÔ˜ 
ÔÙ·Ìfi˜ ÔÚÂ‡ÂÈ 
™ÙÚ˘ÌÒÓ, \Ô˜ ÔÙÂ Ù~·˜
ÌÂÏˆ‰Ô~˘
ªÔ‡Û·˜ ‰È' [·ÎËÚ¿ÙˆÓ
‰ÈÓËıÂ›˜ ]˘‰ÚÔÂÈ‰‹˜
ÎfiÏˆÓ Û¿Ó [ÂÊ‡ÙÂ˘ÛÂÓ \Ë‚·Ó.

ŒÚ¯ÂÛ·È ÔÙ·Ìfi·È‰Ô
Î·È Û' Ô‰ËÁÔ‡Ó Â‰Ò..
Ë ¶ÈÂÚ›‰· Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘
Î·È Ô ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜ ÔÙ·Ìfi˜ 
ÌÂ Ù· Î·Ï¿ ÁÈÔÊ‡ÚÈ·
Ô˘ Ù· ÓÂÚ¿ Ù· ÁÔÚÁÔÛÙÚfi‚ÈÏ·
Î˘ÏÒÓÙ·˜ Ù· ˆ˜ ÙÔÓ ÎfiÚÊÔ
ÙË˜ ÁÏ˘ÎÔÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚ·˜
ªÔ‡Û·˜
Ù· 'ÊÂÚÂ ÎÈ ¤ÛÂÈÚÂ ÙËÓ ‹‚Ë ÛÔ˘.

Για τη γέφυρα της Αμφίπολης γίνεται αναφορά από το
Χάρωνα (απόσπασμα 9 στον Αθήναιο, ΧΙΙ  520 d-f), σύμφωνα
με τον οποίο οι Βισάλτες, που κατοικούσαν δυτικά του
Στρυμόνα, εκστράτευσαν εναντίον της Καρδίας, μιας πόλης
στις ανατολικές ακτές της Θρακικής Χερσονήσου, την οποία
κατέλαβαν, άγνωστο όμως πότε ακριβώς. Επίσης ο Ηρόδοτος
μάς αναφέρει πως, όταν ο βασιλιάς Ξέρξης στην εκστρατεία
του κατά της Ελλάδος έφτασε με τον στρατό του στην περιοχή,
διέταξε να κατασκευαστούν δύο γέφυρες, μια για το στρατό και
μια για τα μεταγωγικά: «ΔÔ~ÈÛÈ ‰¤ ·[˘ÙÔ~ÈÛÈ ÙÔ‡ÙÔÈÛÈ ÙÔ~ÈÛÈ ÂÚ Î·›
Ùfi {ÔÚ˘ÁÌ·, ÚÔÛÂÙ¤Ù·ÎÙÔ Î·› ÙfiÓ ™ÙÚ˘ÌfiÓ· ÔÙ·ÌfiÓ ˙Â‡Í·ÓÙÂ˜
ÁÂÊ˘Ú~ˆÛ·È». (Ηροδότου Ιστορίαι: Πολύμνια, εκδόσεις Πά-
πυρος, χ.χ, βιβλ. Ζ΄, σ. 147, στ. 24). Υπεύθυνοι για το έργο ήταν
οι Πέρσες Βούβαρης του Μεγαβάζου και Αρταχαίης του
Αρταίου και μάλλον δούλεψαν οι ίδιοι άνθρωποι που άνοιξαν
και τη διώρυγα του Άθωνα. (Γ. Καφταντζή: Ιστορία της πόλεως
Σερρών και της περιφέρειάς της, τ. 2ος, Σέρρες 1972, σ. 265).



Ο Θουκυδίδης στην ιστορία του
Πελοποννησιακού πολέμου, στην περιγραφή
μιας μάχης μπροστά στα τείχη της Αμφίπολης
μεταξύ του Σπαρτιάτη Βρασίδα και του
Αθηναίου Κλέωνα, αναφέρει την ύπαρξη μιας
γέφυρας. Την εποχή εκείνη τα τείχη της
Αμφίπολης δεν έφταναν μέχρι τη γέφυρα, γεγονός
που τονίζει ο Θουκυδίδης με τη φράση «Η γέφυρα
βρίσκεται αρκετά μακριά απ' την πόλη και τα τείχη
τότε δεν έφταναν, όπως τώρα, ως αυτήν…»
αναφερόμενος σ' αυτά, γιατί το κείμενο γράφτηκε
αργότερα, όταν πλέον έγινε η προσθήκη των
τειχών (Θουκυδίδη Ιστορία, βιβλ. IV, κεφ. 103,
Μαλλιάρης - Παιδεία, Θεσσαλονίκη 1985, σ.
268). Το γεγονός αυτό απέδειξε ο αρχαιολόγος Δ.
Λαζαρίδης που ανακάλυψε τμήμα της γέφυρας
που έφθανε μέχρι την Γ πύλη, όπως μας αναφέρει
ο Θουκυδίδης. Δυστυχώς δεν σώζεται κανένα
τμήμα από τη γέφυρα ούτε μέσα στην κοίτη αλλά
ούτε στην αντίπερα όχθη. Κατά τη διάρκεια της
ανασκαφής που πραγματοποίησε ο Δ. Λαζαρίδης
στην περιοχή, βρέθηκαν περίπου 100 πάσσαλοι
θεμελίωσης από ξύλο δρυός, με διατομή
τετράγωνη ή κυκλική, που είχαν μπηχθεί
κατακόρυφα με τη βοήθεια κάποιου είδους
πασσαλοπήκτη στην αριστερή όχθη του Στρυ-
μόνα. Οι πάσσαλοι καταλήγουν σε πελεκητή
κορυφή και σε αρκετούς έχει τοποθετηθεί
σιδερένια αιχμηρή μύτη για καλύτερη εισχώρηση
στο έδαφος. Τέτοιες σιδερένιες μύτες, καθώς και
διάφορα χάλκινα καρφιά, πριόνια, πέλεκες, αξίνες
και λεπίδες βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της
ανασκαφής. Οι περισσότεροι πάσσαλοι είναι
τοποθετημένοι κατά τριάδες ή τετράδες,
σχηματίζοντας δώδεκα σειρές, όχι αυστηρά
παράλληλες, για να ενισχύεται η υποδομή της
γέφυρας. (Δ. Λαζαρίδης: Αμφίπολις, Τ.Α.Π.Α.,
ΥΠ.ΠΟ, Αθήνα 1993, σ.σ. 40-41).
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Φωτογραφία
από τον χώρο
της ανασκαφής
στην Αμφίπολη
(Δ. Λαζαρίδη:
Αμφίπολις,
Τ.Α.Π.Α.,
ΥΠ.ΠΟ.,
Αθήνα 1993).

Φωτογραφία
από τον χώρο
της ανασκαφής
στην Αμφίπολη
(Δ. Λαζαρίδη:
Αμφίπολις,
Τ.Α.Π.Α.,
ΥΠ.ΠΟ.,
Αθήνα 1993).
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Κατά την προσωπική μου εκτίμηση πρόκειται για
πέτρινη γέφυρα, γιατί δίπλα στις σειρές των πασσάλων και
ανάμεσά τους υπάρχουν πωρόλιθοι, που έχουν μήκος πάνω από

1 μ. και πλάτος πάνω από 0,5 μ., που μάλλον αποτελούσαν τα
θεμέλια των πεσσών που στήριζαν τα βάθρα και αυτά με τη
σειρά τους τα πέτρινα τόξα. Οι πάσσαλοι ήταν τοποθετημένοι
πιο βαθιά γύρω από τους πωρόλιθους, ώστε να τους
προστατεύουν από τη δύναμη του νερού από την ανάντη
πλευρά και από τη δίνη που σχηματίζονταν γύρω από τα βάθρα
στην κατάντη πλευρά. Το ίδιο συμβαίνει και στον πύργο Γ έξω
από τον οποίο βρίσκεται η πύλη από την οποία ξεκινάει η
γέφυρα, όπου και εκεί υπάρχουν πάσσαλοι γύρω από τους
πωρόλιθους, που σχηματίζουν με τη σειρά τους το τείχος του
πύργου, για να το προστατεύουν, διότι τα νερά του Στρυμόνα
προφανώς έφταναν μέχρι εκεί. Τα βάθρα, που βρίσκονται
ανάμεσα στους πασσάλους, απέχουν μεταξύ τους περίπου
τέσσερα μέτρα, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
και το άνοιγμα των τόξων θα είχε ίδιο μήκος.

Άλλη μαρτυρία για τη γέφυρα συναντάμε στον
Αρριανό, σύμφωνα με τον οποίο ο Μέγας Αλέξανδρος διάβηκε
τον Στρυμόνα κατά την εκστρατεία του στην Ασία· Διαβάς δέ
τόν Στρυμόνα παρήμειβε (]Ô ª. [∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜) Ùfi ¶¿ÁÁ·ÈÔÓ {ÔÚÔ˜
Ù‹Ó ]ˆ˜ [Â' { ∞‚‰ËÚ· Î·› ª·ÚÒÓÂÈ·Ó, fiÏÂÈ˜] ∂ÏÏËÓ›‰·˜, [Â›
ı·Ï¿ÛÛ?Ë [?ˆÎÈÛÌ¤Ó·˜. (Αρριανός: Αλεξάνδρου Ανάβασις, Ι, 11,
Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2004).

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την ύπαρξη
γέφυρας είναι μια μαρμάρινη πλάκα που βρέθηκε μέσα στον
Στρυμόνα κατά τη διάρκεια ανασκαφών με την ακόλουθη
επιγραφή:

IMP. CAESARE
DIVIF. AYG.
LTARIO RVFPR C
PR
LEG. X. FRET
PONTEM. FECIT

Ο Γ. Καφταντζής σχετικά με αυτή την επιγραφή μάς
αναφέρει τα εξής: Κατά τον Α. Κεραμόπουλο και την
ανακοίνωσή του (δημοσιεύτηκε στην Αρχαιολογική Εφημερίδα
το 1932), η επιγραφή είναι των χρόνων του αυτοκράτορα

Σχεδιάγραμμα
της γέφυρας

της Αμφίπολης
του W. E.

Leake από το
βιβλίο του Γ.

Μακρή:
Οι γέφυρες

στην αρχαία
Ελλάδα.
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Τιβέριου και την γέφυρα κατασκεύασε ο Τάριους Ρούφους. Κατά
τον Κανατσούλη (Μακεδονική Προσωπογραφία, σ. 152, αρ.
1344) τη γέφυρα κατασκεύασε ένας έπαρχος κατά τη διάρκεια
της αντιστρατηγίας του την εποχή του Αυγούστου (Γ. Καφταντζή:
Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της, τ. 1ος,
Αθήνα, 1967, επιγρ. 722, σ. 422). Σε αντίθεση με τους προη-
γούμενους ο Θεόδωρος Σαρικάκης δίνει διαφορετική ερμηνεία
στην επιγραφή και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γέφυρα
κατασκευάστηκε επί αυτοκράτορα Αυγούστου από τον
διοικητή της Μακεδονίας Τάριους Ρούφους το 17 π.Χ. (Θ.
Σαρικάκης: Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας, μέρος
Β, από του Αυγούστου μέχρι του Διοκλητιανού 27 π.Χ. - 284 μ.
Χ., σ.σ. 28-30).

Σχεδιάγραμμα
των τειχών της

Αμφίπολης
από τον Δ.
Λαζαρίδη:

Αμφίπολις,
Τ.Α.Π.Α.,
ΥΠ.ΠΟ.,

Αθήνα 1993.

Στο
σχεδιάγραμμα

απεικονίζεται η
θέση των

πασσάλων της
γέφυρας και
των τειχών.

Βυζάντιο

Στα χρόνια του Βυζαντίου η διάβαση του Στρυμόνα γινόταν
από μια γέφυρα που βρισκόταν κοντά στο χωριό Μαρμαράς

και συγκεκριμένα από τον Πόρο Μαρμαρίου, κοντά στο σημείο
που βρίσκεται σήμερα η σιδερένια γέφυρα. Ο Ι. Α. Παπάγγελος
αντικρούει αυτή την παλιότερη άποψη για τη θέση του Πόρου
και υποστηρίζει ότι ο Πόρος Μαρμαρίου βρισκόταν κοντά στην
αρχαία πέτρινη γέφυρα. (Ι. Α. Παπάγελλος: «Ο πόρος
Μαρμαρίου». Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνεδρίου: Πόλις και
χώρα στην αρχαία Μακεδονία, Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Καβάλα 9-11
Μαΐου 1986, Θεσσαλονίκη 1990, σ.σ. 333-356) Σύμφωνα πάλι
με τον Γ. Καφταντζή, αναφορά στο Στρυμόνα και τον τρόπο
διέλευσής του κάνει και ο Καντακουζηνός ως εξής: «{ËÏ·˘ÓÂÓ ([ÂÎ
£Ú¿ÎË˜) [Â› £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ ‰È¿ ™ÙÚ˘ÌfiÓÔ .̃ ∫·È ‰È·‚¿˜ ÙfiÓ ÔÙ·ÌfiÓ
Î·Ù¿ ÙfiÓ ª·ÚÌ¿ÚÈÔÓ ÚÔÛ·ÁÔÚÂ˘fiÌÂÓÔÓ...»
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Τέτοιες κατασκευές χρησιμοποιήθηκαν κατά τους
προϊστορικούς χρόνους, όταν οι πεσμένοι, κάθετα στα

ρέματα, κορμοί των δέντρων διευκόλυναν τη διέλευσή τους.
Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη "ζεύξη" με την τοποθέτηση μιας
λιθόπλακας επάνω σε δυο γερές βάσεις (στύλους ή βάθρα).
Τέτοιου είδους γέφυρα συναντάμε στην δυτική πύλη της
Ερέτριας στην Εύβοια (του β΄ μισού του 5ου αιώνα π.Χ.).
(Σχεδιάγραμμα Α. Πετρονώτης: "Επτά ημέρες", ένθετο εφημ.
Καθημερινή 13.2.2000).

Με εκφορικό σύστημα

Το εκφορικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε στους προϊστορι-
κούς χρόνους. Υπάρχουν, τουλάχιστον, είκοσι λείψανα

προϊστορικών γεφυρών στην περιοχή των Μυκηνών από τα
οποία αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες για την τεχνογνωσία
που είχαν αναπτύξει οι Μυκηναίοι τεχνικοί πάνω σ' αυτό το
είδος γεφυρών. Απόδειξη για την χρησιμοποίηση του εκφορικού
συστήματος αποτελεί η γέφυρα που βρίσκεται στην Ελεύθερνα
Κρήτης (του α΄ μισού του 4ου αιώνα π.Χ.), στην οποία τα
ακρόβαθρα έχουν άνοιγμα 3,83 μ., καλυπτόμενα με τριγωνικό
εκφορικό θόλο ύψους 1,85 μ. (Σχεδιάγραμμα Α. Πετρονώτης:
"Επτά ημέρες", ένθετο εφημ. Καθημερινή, 13.2.2000.).

(Γ. Καφταντζή: Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς
της, τ. 2ος, Σέρρες 1972, σ.σ. 151-152, σημ. 7).

Μια άλλη μαρτυρία για την ύπαρξη γέφυρας στο ίδιο σημείο
έχουμε από τον Γ. Θεοχαρίδη ο οποίος μας περιγράφει τη μάχη
που έδωσε το 1043 ο στρατηγός Μανιάκης κατά των
βυζαντινών στρατευμάτων, (Γ. Θεοχαρίδης: Ιστορία της
Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους 285 - 1354, Θεσ-
σαλονίκη 1980). Σήμερα στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα
λευκά τεμάχια μαρμάρων που μαρτυρούν την ύπαρξη
βυζαντινής μαρμάρινης γέφυρας.

Τουρκοκρατία 

Μια ακόμη μαρτυρία για την ύπαρξη γέφυρας στην περιοχή
βρίσκουμε στον Marie Esprit Cousinery, ο οποίος μας

παρουσιάζει μια γκραβούρα του L. Langlumi όπου διακρίνεται
η γέφυρα με την ακόλουθη λεζάντα: Άποψη των ερειπίων της
Αμφίπολης από τα βουνά των Κερδυλίων. (M. E. Cousinery:
Voyage dans la Macedoine,  τ. Α΄, Paris 1831, κεφ. IV, σ.σ. 134-
135).

Ο Γιώργος Μακρής στο βιβλίο του (Γ. Μακρής: Οι γέφυρες
στην αρχαία Ελλάδα, Αίολος, Αθήνα 2004), μας παραθέτει τη
μαρτυρία του W. M. Leake, όπως την κατέγραψε στο έργο του
(W. M. Leake: Travels in northern Greece Vol. ΙΙΙ, Amsterdam
1967), σύμφωνα με την οποία στις 9.11.1835 διέσχισε μια
ξύλινη γέφυρα "…and is crossed a little below that point by a
wooden bridge" (σ. 183), που είχε μήκος 275 μ. (300 γιάρδες)
"… at 8.10 Turkish time, we cross the bridge of the "Strymon",
which is 300 yards long" (σ. 193). Επίσης από το σχεδιάγραμμα
(σ. 191) που παραθέτει, συγκρινόμενο με άλλα της εποχής,
διαπιστώνεται ότι υπήρχε αρχαία γέφυρα που βρισκόταν 600 μ.

πιο χαμηλά.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΤΡΙΝΩΝ
ΓΕΦΥΡΙΩΝ

Με οριζόντιες δοκούς

Οριζόντιοι δοκοί
(Σχεδιάγραμμα Α. Πετρονώτης:
"Επτά ημέρες", ένθετο εφημ.
Καθημερινή, 13.2.2000).
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Με τοξωτή κατασκευή

Ητοξωτή κατασκευή ήταν γνωστή στην κλασική και
ελληνιστική εποχή και εφαρμοζόταν για να καλυφθούν

κυρίως πύλες ή καμαροσκεπείς τάφοι, όμως οι ειδικοί της
εποχής δίστασαν να την χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή
πέτρινων γεφυρών. Τα τοξωτά γεφύρια είναι ημικυκλικά έως
ελλειπτικά. Υπάρχουν τα οξυκόρυφα τόξα, τα οποία είναι
ανατολικού και γοτθικού τύπου και είναι πιο εύκολα στην
κατασκευή από τα ημικυκλικά. Οι μηχανικοί των ρωμαϊκών
χρόνων, στην προσπάθειά τους να χαράξουν συντομότερους
οδικούς άξονες για τη μεταφορά στρατευμάτων και τη
διακίνηση ταχυδρομείου, εμπορευμάτων και πολιτών, χρησιμο-
ποίησαν την τοξωτή μορφή για την κατασκευή γεφυριών.

Υπάρχουν οι ακόλουθες μορφές τοξωτής κατασκευής:
α) Στην βαριά κατασκευή, που ανάγεται από την

αρχαία,  κλασική μέχρι την πρώιμη ρωμαϊκή εποχή, οι θολίτες,
οι πέτρες που αποτελούν την καμάρα, έχουν μήκος 40 εκ., ύψος

50 εκ. και πλάτος από 15-25 εκ., ενώ έχουν σχήμα κώνου. Οι
όψεις τους είναι χτισμένες με το ισόδομο σύστημα, δηλαδή με
οριζόντιους αρμούς, με πελεκητές πέτρες που έχουν μήκος 70
εκ., πλάτος 40 εκ. και ύψος 40 εκ. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό
ήταν οι μεγάλες λιθόπλακες διαστάσεων περίπου 90 εκ.
μήκους, 17 εκ. πάχους και 40 εκ. πλάτους, που τοποθετούνταν
επάνω στο κατάστρωμα της πέτρινης γέφυρας και προεξείχαν
τουλάχιστον 10 εκ. από το υπόλοιπο σώμα της. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα της βαριάς κατασκευής είναι τα δύο τόξα
στο γεφύρι της Συμβολής.

β) Με την ελαφριά κατασκευή, που ανάγεται από την
υστερορωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική μέχρι τη νεότερη ελ-
ληνική εποχή και τις αρχές του 20ου αιώνα, κτίστηκαν όλα τα
υπόλοιπα γεφύρια. Οι θολίτες έχουν μήκος και ύψος 30 εκ. και
πλάτος 15 εκ., ενώ οι υπόλοιπες πέτρες, που αποτελούν το
κυρίως σώμα του γεφυριού, έχουν ύψος και πλάτος 15 εκ. και
μήκος 35 εκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια δεύτερη καμάρα
αγκαλιάζει την πρώτη σαν στεφάνι από την επάνω μεριά και
εξέχει τουλάχιστον 5 εκ. από τους θολίτες της πρώτης. Αυτή η
προεξοχή προστατεύει το γεφύρι, γιατί, αν το νερό περάσει από
τους αρμούς, σε περίπτωση παγωνιάς δημιουργείται πάγος και
προκαλείται ρωγμή στην γέφυρα. (Σχεδιάγραμμα Α.
Πετρονώτης: "Επτά ημέρες", ένθετο εφημ. Καθημερινή
13.2.2000).

Τοξωτή
κατασκευή

(Σχεδιάγραμμα
Α. Πετρονώτης:
"Επτά ημέρες",

ένθετο εφημ.
Καθημερινή,
13.2.2000).

Εκφορικά
συστήματα

(Σχεδιάγραμμα
Α. Πετρονώτης:
"Επτά ημέρες",

ένθετο εφημ.
Καθημερινή,
13.2.2000).

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ

Η θέση που θα κατασκευαστεί η γέφυρα

Ητοποθεσία και το φάρδος του ποταμού ήταν αυτά που
προσδιόριζαν το είδος (σχήμα) του γεφυριού, δηλαδή αν

θα ήταν μονότοξο, δίτοξο ή τρίτοξο, αλλά και τις διαστάσεις
του, δηλαδή το μήκος, το πλάτος και το άνοιγμα της καμάρας.
Η συνηθέστερη προτίμηση των μαστόρων ήταν να θεμελι-
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καμάρα. Το κλειδί σε ορισμένα γεφύρια προεξείχε πάνω από
το κατάστρωμα του γεφυριού, δίνοντας την εντύπωση ενός
στέμματος. Οι θολίτες ήταν οι πέτρες με τις οποίες
κατασκεύαζαν το τόξο και, συνήθως, ήταν πελεκητές, όταν
αποτελούνταν από πωρόλιθο, ή φυσικές, αν ήταν από γρανίτη.
Το μήκος και το ύψος τους ήταν περίπου 30 εκ. και έφθανε
μέχρι και τα 45 εκ., ενώ το πλάτος από 15 έως 20 εκ. Σε
ορισμένα γεφύρια, επάνω ακριβώς από την καμάρα, οι
μάστορες τοποθετούσαν και δεύτερο τόξο για πιο στερεή
κατασκευή. Οι θολίτες του δεύτερου τόξου εξείχαν από
αυτούς του πρώτου, δίνοντας μια διαφορετική αισθητική στην
όλη εικόνα του γεφυριού, προστατεύοντας συγχρόνως τους
αρμούς των θολιτών του πρώτου τόξου από τα νερά της
βροχής. Στο γεφύρι της Αλιστράτης έχει κατασκευαστεί και
τρίτο τόξο πάνω ακριβώς από τη δεύτερη καμάρα. (Γ.
Μακρής: Οι γέφυρες στην αρχαία Ελλάδα, Αίολος, Αθήνα
2004, σ. 29, εικ. 8).

Η επιλογή της εποχής

Ηκαταλληλότερη εποχή για κατασκευή γεφυριών ήταν το
καλοκαίρι και συγκεκριμένα από Ιούνιο μέχρι Σε-

πτέμβριο. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης για τον πρωτομάστορα,
όταν κατασκεύαζαν την καμάρα, ήταν η πλημμύρα από μια
ξαφνική νεροποντή, γιατί κατά τη διάρκεια της κατασκευής
της στηρίζονταν σε ξύλινα υποστυλώματα τα οποία πα-
τούσαν μέσα στην κοίτη του ποταμού. Όπως μας αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Αργύρης Πετρονώτης, το πετρογέφυρο του
Ομολίου καταποντίστηκε κατακαλόκαιρα από μία νερο-
ποντή, ανήμερα της Αγια-Σωτήρας (6 Αυγούστου) στα 1811.
(Α. Πετρονώτη: “Επτά ημέρες”, ένθετο εφημ. Καθημερινή
13.2.2000). Για να αποφύγουν, λοιπόν, οι μάστορες
παρόμοιες καταστροφές φρόντιζαν να στηρίζουν επάνω σε
βράχια τα ξύλινα υποστυλώματα, αλλιώς τοποθετούσαν
αγκυρώσεις κατευθείαν πάνω στα λίθινα βάθρα του
γεφυριού. 

ώνουν τα ακρόβαθρα επάνω σε βράχο για να είναι πιο στέρεα
τα θεμέλια του γεφυριού, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν να
παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά του ποταμού κατά την
διάρκεια μιας νεροποντής.

Επίσης διάλεγαν τα στενότερα περάσματα του ποταμού
για την κατασκευή μικρών τόξων σε άνοιγμα για να είναι γερά
και ασφαλή και να αντέχουν το πέρασμα βαριών φορτίων πάνω
από το κατάστρωμά τους. Αν υπήρχε μέσα στην κοίτη του
ποταμού βράχος (ριζιμιός βράχος), πατούσαν πάνω στον βράχο
και κατασκεύαζαν περισσότερα τόξα τα οποία ήταν μικρότερα
και πιο ασφαλή. Σε αντίθετη περίπτωση επέλεγαν η θέση των
ακρόβαθρων να βρίσκεται σε ρηχά νερά.

Η κατασκευή του τόξου

Το πιο δύσκολο και απρόβλεπτο έργο ήταν η κατασκευή
της καμάρας. Το κτίσιμο της καμάρας ξεκινούσε από

κάτω προς τα πάνω από τις δύο άκρες, με δύο συνεργεία που
δούλευαν ταυτόχρονα και, όταν αντάμωναν στη κορυφή,
σφήνωναν την τελευταία πέτρα (θολίτη) που ονομάζονταν
κλειδί. Η ονομασία ήταν συμβολική, γιατί κλείδωνε την

Τοποθέτηση κλειδιού (Σχεδιάγραμμα Γ. Μακρή: 
Οι γέφυρες στην αρχαία Ελλάδα, Αίολος, Αθήνα 2004).



Η θεμελίωση στα πεδινά

Ηθεμελίωση των γεφυριών στα ορεινά βραχώδη εδάφη
ήταν απλή, ενώ στα πεδινά προσχωσιγενή και ιλυώδη

εδάφη ήταν πολύ δύσκολη, επειδή απαιτούνταν η σταθε-
ροποίησή τους, τεχνική που ήταν γνωστή στους αρχαίους
προγόνους μας, χρησιμοποιήθηκε όμως και από τους
Ρωμαίους σε διάφορες θεμελιώσεις. Για τη σταθεροποίηση
του εδάφους χρησιμοποιούσαν ξύλινους πασσάλους από δρυ
ή καστανιά, οι οποίοι επιφανειακά ήταν ελαφρώς καμένοι για
να μην σαπίζουν. Μετά την τοποθέτηση των ξυλοπασσάλων,
που γινόταν με ταυτόχρονη άντληση νερού και λάσπης,
ακολουθούσε η κατασκευή κεφαλοδέσμου με διάταξη
εσχάρας διασταυρουμένων ξυλοδοκών, πάνω στην οποία
χτιζόταν τα θεμέλια του βάθρου. Σήμερα ακολουθείται η ίδια
μέθοδος, μόνο που τους ξύλινους πασσάλους αντικατέστησαν
αντίστοιχοι από μπετόν (φρεατοπάσσαλοι, έγχυτοι, πρόχυτοι).

Το υλικό

Τα υλικά αποτελούνταν από πέτρες που διαλέγονταν από την
γύρω περιοχή. Συνήθως ήταν ασβεστόλιθοι, σχιστόλιθοι,

πωρόλιθοι και γρανίτες που είναι το σκληρότερο πέτρωμα. Οι
πέτρες που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή του τόξου
είχαν σφηνοειδή μορφή, ονομάζονταν θολίτες και ήταν
συνήθως από λαξευμένο πωρόλιθο. Η εξωτερική όψη του
γεφυριού ήταν κατασκευασμένη από λαξευτές πέτρες, ενώ το
υπόλοιπο σώμα από διάφορες μη επεξεργασμένες πέτρες, που
διαλέγονταν με προσοχή από τους μαστόρους. Για τα
επιχρίσματα χρησιμοποιούνταν συνήθως το ασβεστοκονίαμα
και το κουρασάνι, που αποτελούνταν από τρίμματα κεραμιδιού,
σβησμένο ασβέστη, ελαφρόπετρα και νερό. Ως ενισχυτικά
υλικά χρησιμοποιούνταν μέσα στο κονίαμα άχυρα, τρίχες από
γίδα και ασπράδια αυγών, που είχαν την ιδιότητα να αυξάνουν
τη συνδετική ικανότητα του κουρασανιού. Σε πολλά γεφύρια
χρησιμοποιούσαν σιδεριές που ήταν καρφωμένες στο σώμα του
γεφυριού, ενισχύοντας την τοιχοδομή του.
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Οι μάστορες

Συνήθως στα πέτρινα γεφύρια του νομού Σερρών μνημο-
νεύονται μόνο οι χρηματοδότες και δεν υπάρχει καμία

αναφορά στους κτίστες. Σύμφωνα με τον τοπογράφο μηχανικό,
ερευνητή και συγγραφέα, Γ. Τσότσο, ονομαστοί ήταν οι
μάστορες από την επαρχία Βοΐου του νομού Κοζάνης, της
Πυρσόγιαννης και Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων και από
άλλες περιοχές της Ηπείρου, που θεωρούνταν οι κορυφαίοι
στον ελλαδικό χώρο (Γ. Τσότσος: Μακεδονικά γεφύρια, Univer-
sity Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1997, σ. 20). Στην Ήπειρο
γνωρίζουμε αρκετούς πρωτομάστορες που έχτισαν τα πιο
επιβλητικά πέτρινα τοξωτά γεφύρια, όπως για παράδειγμα το
γεφύρι της Πλάκας, που το έχτισε το 1866 ο Κώστας Μπέκας
από το χωριό Πράμαντα με ύψος 19 μ. και άνοιγμα τόξου 39 μ.,
το οποίο εκείνη την εποχή κόστισε 187.000 γρόσια (μία λίρα
είχε 100 γρόσια και κάθε γρόσι 40 παράδες).

Στο νομό Σερρών φήμες υπάρχουν για τους μαστόρους
που κατάγονταν από το χωριό Άνω Βροντού.

Οι μύθοι

Θέλοντας ο λαός να τονίσει τη δυσκολία κατασκευής ενός
πέτρινου γεφυριού, έπλασε διάφορους μύθους γύρω από

το κτίσιμό τους. Όλοι αυτοί οι μύθοι αποτυπώθηκαν στο
πασίγνωστο δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στο γεφύρι της
Άρτας.

Σαρανταπέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες
τρεις χρόνους εδουλεύανε της Άρτας το γιοφύρι.
Ολημερίς εχτίζανε κι αποβραδύ γκρεμιέται.
………………………………………………

(Γιώργου Ιωάννου: Τα δημοτικά μας τραγούδια, Ταχυδρόμος,
Αθήνα 1966, σ. 48)

Επίσης σχετικά με την επιλογή της εποχής υπάρχει το
παρακάτω τραγούδι που αναφέρεται στην αναχώρηση και
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επιστροφή των μαστόρων που ξενιτεύονταν για διάφορες
κατασκευές.

Το τραγούδι αυτό ακούγεται στο Ροδοχώρι Βοΐου, λίγο
πιο πάνω από την Κόνιτσα. 

Οι δυo άγιοι μάλουναν, Αϊ-Γιώργης κι Αϊ-Δημήτρης .

γυρνάει Αϊ-Δημήτρης κι τουν λέει, τουν λέγ' τουν Αϊ-Γιώργη:
Αϊ-Γιώργη, Αϊ- Γιώργη βούργαρη κι σκουρπουφαμιλίτη,
ιγώ μαζώνου φαμπιλιές κι συ μι τις χουρίζεις,
σμαζώνου μάνες μι παιδιά κι συ μι τα χουρίζεις .

ιγώ σμίγου αντρόγυνα κι συ μι τα σκουρπίζεις.
Γυρνάει Αϊ-Γιώργης κι τουν λέει, γυρνάει, κουβεντιάζει.
Δεν φταίγου 'γω, Αϊ-Δημήτρη μου, δεν φταίγου, αδερφέ μου,
μόν' φταίγει ου σκυλουβασιλιάς, ου αφέντης, ου βεζύρης,
που έδουκαν τουν ορισμό να φύγουν οι μαστόροι.

(Δ .Γ. Γκαβανάς: Τραγούδια ξενιτιάς δημοτικά Δυτικής Μακεδο-
νίας, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 21. Νο 16).

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦYΡΙΩΝ

Το είδος (σχήμα) του γεφυριού

Το είδος (σχήμα) του γεφυριού, ανάλογα με τον αριθμό των
τόξων που φέρει, χαρακτηρίζεται σαν μονότοξο, δίτοξο,

κ.τ.λ., δηλαδή αποτελείται από μια, δύο ή και περισσότερες
καμάρες αντίστοιχα. Όταν επιλέγονταν η κατάλληλη θέση,
ήταν στην κρίση του πρωτομάστορα και του συνεργείου του να
αποφασίσει, αν το γεφύρι θα γίνονταν με ένα ή περισσότερα
τόξα, ώστε η ζεύξη του ποταμού να είναι στερεή και ασφαλής,
ενώ η καλή και άνετη ροή του ποταμού κάτω από το γεφύρι
καθόριζε το άνοιγμα και το ύψος της κάθε καμάρας.

Τα βάθρα

Τα βάθρα έπαιζαν επίσης σημαντικό ρόλο στη στήριξη της
καμάρας και γενικά σε όλη τη στατική του γεφυριού. Έτσι σε

ένα συνήθως ορμητικό ποτάμι, στο οποίο το ύψος της επιφάνειας
του νερού ήταν ανεξέλεγκτο μετά από κάποιες βροχοπτώσεις,
επιλέγονταν η κατασκευή του μονότοξου γεφυριού με άνοιγμα
καμάρας τέτοιο, ώστε τα βάθρα να βρίσκονται όσο το δυνατόν
μακριά από τα ορμητικά νερά του ρέματος και, αν ήταν δυνατόν,
να πατάνε επάνω σε βράχο. Επίσης, αν υπήρχε μέσα στην κοίτη του
ποταμού βράχος ριζιμιός, κατασκεύαζαν επάνω σ' αυτόν ακόμη ένα
βάθρο, έτσι ώστε τα τόξα να γίνουν περισσότερα και μικρότερα σε
άνοιγμα και φυσικά πιο ασφαλή. Τα βάθρα έπρεπε να είναι
ενισχυμένα, γιατί εκτός από την πίεση που δέχονταν από το
ορμητικό νερό ήταν και τα φερτά υλικά, όπως η λάσπη, τα κλαδιά
και οι κορμοί των δέντρων, που παρασύρονταν μετά από έντονη
βροχόπτωση και, πολλές φορές, έφραζαν τη δίοδο του νερού με
αποτέλεσμα το νερό να υπερκαλύπτει το γεφύρι, ασκώντας πάνω
του τεράστια πίεση, με άμεσο κίνδυνο την κατάρρευσή του. Ένας
ειδικός τρόπος ενίσχυσης της αντοχής των γεφυριών ήταν η
κατασκευή προεξοχών ή προβόλων μπροστά από τα βάθρα.

Ημικυκλική προεξοχή πέτρινης γέφυρας.
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Οι προεξοχές

Όταν η κατασκευή ενός γεφυριού απαιτούσε πολλά βάθρα
κτισμένα κάθετα μέσα στο ποτάμι, για να μειώσουν την

πίεση που ασκούσε επάνω τους το νερό, κατασκεύαζαν ειδικές
προεξοχές που διευθετούσαν καλύτερα τη ροή του νερού έτσι
ώστε να περνά κάτω από τις καμάρες. Οι προεξοχές, που είχαν
τριγωνικό και σε αρκετές γέφυρες ημικυκλικό σχήμα, κατα-
σκευάζονταν συνήθως στην μπροστινή μεριά του βάθρου αλλά
και στην πίσω, με σκοπό να αποτρέψουν τη δημιουργία δίνης
στο νερό που θα υπέσκαπτε τα θεμέλια του βάθρου. Τα βάθρα
που βρίσκονταν το ένα από την μια μεριά της κοίτης και το
άλλο από την άλλη λέγονται ακρόβαθρα.

Ψευτοκαμάρες ή παράθυρα

Πάνω ακριβώς από τα βάθρα, το τμήμα ανάμεσα από τις δύο
καμάρες και μέχρι το κατάστρωμα του γεφυριού

συμπληρώνονταν με τοιχοποιία για να καταστεί πιο επίπεδο το
κατάστρωμα της γέφυρας. Για να αποφύγουν τον κίνδυνο
κατάρρευσης της γέφυρας και να μειώσουν την πίεση που
ασκούσε η τοιχοποιία στους θολίτες της καμάρας, δημιουργού-
σαν σ' αυτήν μεγάλα ή μικρά ανοίγματα (ανάλογα με το μέγε-
θος του γεφυριού) που είχαν σχήμα ημικυκλικό ή ορθογώνιο.
Έτσι μπορούσαν να διέρχονται από το κατάστρωμα της γέφυρας
μεγάλα φορτία, ενώ παράλληλα, όταν τα νερά του χειμάρρου
φούσκωναν επικίνδυνα και υπήρχε ο φόβος να καλύψουν
ολόκληρο το γεφύρι, τα ανοίγματα αυτά διευκόλυναν τη δίοδο
του νερού, αποτρέποντας πολλές φορές δυσάρεστες συνέπειες.
Αυτά τα ανοίγματα ονομάζονται ψευτοκαμάρες ή παράθυρα.

Τοιχία αντιστήριξης ή πτερυγότοιχοι

Ηείσοδος και η έξοδος κάθε γεφυριού προστατεύονταν
δεξιά και αριστερά από τοιχία αντιστήριξης, τα οποία

κατηύθυναν το δρόμο μέχρι το κατάστρωμα της γέφυρας,

χρησίμευαν στην ενίσχυση των βάθρων επάνω στα οποία
στηρίζονταν οι καμάρες, διευκόλυναν τη ροή του νερού και
ταυτόχρονα μείωναν την πίεση που ασκούσε αυτό στα βάθρα.
Τα τοιχία αυτά είναι γνωστά ως πτερυγότοιχοι.

Οι επιγραφές

Επάνω στα ακρόβαθρα πολλών γεφυριών τοποθετούσαν
μαρμάρινες επιγραφές (συνήθως εντοιχισμένες), στις οποίες

αναγράφονταν ο χορηγός και η χρονολογία που κτίσθηκε το
γεφύρι. Δυστυχώς, μερικοί (κυρίως χρυσοθήρες), νομίζοντας ότι
κάτω από τις πλάκες αυτές ίσως κρύβονταν κάποιος θησαυρός,
τις αποκολλούσαν, με αποτέλεσμα να χαθούν μαζί μ' αυτές και
πολύτιμες πληροφορίες για τα γεφύρια.

Το οδόστρωμα και ο διάδρομος ανάβασης

Ηκατασκευή του οδοστρώματος επάνω στις πετρογέφυρες
ποικίλλει ανάλογα με το σχήμα τους. Συνήθως ο διάδρομος

της ανάβασης στρώνονταν με πέτρες, σχηματίζοντας έτσι
καλντερίμι. Σε ορισμένα γεφύρια που ο διάδρομος παρουσίαζε
κάποια κλίση, για να μη γλιστρούν οι διερχόμενοι και τα ζώα,
τοποθετούσαν κάθετα στο οδόστρωμα και σε κανονικές αποστάσεις
μια σειρά από λαξευμένες πέτρες που προεξείχαν ελαφρώς. Όταν η
κλίση του διαδρόμου ήταν μεγάλη και απότομη, τοποθετούνταν μια
ή και περισσότερες σειρές από ελαφρώς γερτά πλατύσκαλα.

Αρκάδες

Για την προστασία των διερχομένων πάνω από μια γέφυρα,
τοποθετούσαν από τις δύο μεριές του οδοστρώματος τις

αρκάδες, που ήταν όρθιες πέτρες και χρησίμευαν σαν προ-
στατευτικά πεζούλια (στηθαία) που παρείχαν ασφάλεια στους
διερχόμενους. Τέτοιες αρκάδες συναντάμε στο γεφύρι του χωριού
Λάκκος έξω από τις Σέρρες και στο γεφύρι του Καλόγερου στην Ήπειρο. 
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Το καμπανάκι

Σε αρκετά πέτρινα γεφύρια, κάτω από την καμάρα και στο
μέσο αυτής, υπήρχε κρεμασμένο ένα καμπανάκι το οποίο

κτυπούσε (κουδούνιζε), όταν φυσούσαν δυνατοί άνεμοι,
προειδοποιώντας έτσι τους διερχόμενους για τυχόν κινδύνους.

Ονοματολογία 

Ηονομασία του γεφυριού παίρνονταν συνήθως από το
όνομα ή του χρηματοδότη ή της τοποθεσίας που είχε

κτιστεί ή του ομώνυμου χωριού.

Συμφωνητικό ή συμβόλαιο 

Την απόφαση για να χτισθεί ένα γεφύρι την έπαιρνε
ολόκληρο το χωριό ή ο ηγούμενος κάποιου μοναστηριού,

ενώ στην περίοδο της τουρκοκρατίας οι τοπικοί άρχοντες

Χαρακτηριστική μορφή αρκάδων.

(πασάδες). Όταν υπήρχε χορηγός ή ευεργέτης, τότε το γεφύρι
έπαιρνε το όνομά του. Πολλές φορές υπογράφονταν συμφωνητικό
μεταξύ του χορηγού και του πρωτομάστορα του συνεργείου που
θα το έκτιζε. Ένα τέτοιο συμφωνητικό είναι και το ακόλουθο:

ΤΟ ΣYΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΦYΡΙ
ΤΗΣ ΜΑΕΡΗΣ

Το γεφύρι κατασκευάστηκε το 1910 και ένωσε την κοινότητα
Μαέρη της Ανασελίτσας, σημερινό Δασύλιο Γρεβενών, με

το Τριτσκό, σημερινό Τρίκορφο. Το συμφωνητικό συντάχθηκε
μεταξύ της κοινότητας της Μαέρης και μαστόρων από το
κοντινό Ζουπάνι, σήμερα Πεντάλοφος Κοζάνης.

Το πρωτοδημοσίευσε ο Σπύρος Μαντάς και είναι το
ακόλουθο.

Συμβόλαιον

Δια του παρόντος εγγράφου δηλούται, ότι μεταξύ των
υποσημειουμένων αντιπροσώπων της κοινότητος Μαέρης και του
εκ Ζουπανίου εργολάβου κ. Νικολάου Μπαμπαλή και κ. Παύλου
Μούρτζιου συνεβάλοντο τα ακόλουθα. 

Aον: Οι εν λόγω κύριοι αναλαμβάνουσι την οικοδομήν λιθίνης
γεφύρας ασβεστοκτίστου επί του μεταξύ των κοινοτήτων
Μαέρης και λουντζίου διερχομένου παραποτάμου του
Αλιάκμονος, υποχρεούμενοι να εργασθώσιν ευσυνειδήτως
μέχρι τελείας αποπερατώσεως του έργου, ούτινος το
σχεδιαγράφημα εχάραξεν ο εκ λιβοχόβου κ. Γεώργιος
Ζούφας, εις όν και η περί την ακριβή αυτού εφαρμογήν
εποπτεία ανατίθεται.

Βον:Υποχρεούνται προσέτι να κατασκευάσωσι και τοποθετήσωσι
το εκ ξύλων πρόστυπον της γέφυρας (καλούπια) άτινα η
κοινότης θέλει μετακομίση εις το ωρισμένον της οικοδομής
μέρος, κατά την μετακόμισιν δε των μεγάλων ξύλων θέλουσι
βοηθήση την κοινότητα και οι εν λόγω εργολάβοι μετά των
κτιστών.
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Γον: Πρωτίστως οφείλουσι να εύρωσι κατάλληλον λατομείον εκ
του οποίου θέλουσι προμηθευθή λίθους όσον οίοντε
στερεούς, ούς υποχρεούνται οι κ. εργολάβοι να μετακο-
μίσωσιν εις το ωρισμένον μέρος της οικοδομής. Την
αναγκαιούσαν δε δια την εξαγωγήν των λίθων πυρίτιδα
υποχρεούται να παράσχη αυτοίς η κοινότης προς δε και να
επιδιορθώνη τα αναγκαιούντα αυτοίς εργαλεία.

Δον: Συμφώνως τω σχεδιαγραφήματι του κ. Γ. Ζούφα το έργον
δέον να έχη μήκος μεν μέτρα δέκα και οκτώ (αριθμ. 18)
πλάτος δε τρία (αριθμ. 3) και ύψος επτά και ήμισυ (αριθμ. 7
½) το δε μεταξύ του τόξου και των βάσεων διάστημα θα έχη
μήκος μέτρα ένδεκα (αριθμ. 11) εκατέρωθεν δε της βάσεως
το τείχος θα έχη μήκος τρία και ήμισυ μέτρα (αριθμ. 3 ½).

Εον: Οι λίθοι της βάσεως και του τόξου δέον να ώσι καλώς
επεξειργασμένοι και εφηρμοσμένοι καθώς και άπασα η
οικοδομή, τα δε καμαρολίθια της βάσεως και του τόξου
δέον να έχωσι πάχος 0,16 του μέτρου μέχρι 0,20 το δε
ύψος 0,60 του μέτρου.

ΣΤον: Η κοινότης Μαέρης υποχρεούται να πληρώση τοις εν λόγω
κ. εργολάβοις λίρας οθωμανικάς εβδομήκοντα και τρεις
(αριθμ. 73) ας θα λαμβάνωσι παρά του ταμίου της
αντιπροσωπείας αιδ. Παπανικολάου εις τρεις αναλόγους
δόσεις, ων η τελευταία θέλει μετρηθή μετά είκοσι
τουλάχιστον ημέρας μετά την αποπεράτωσιν του έργου. Εν
περιπτώσει δε καθ ήν θέλει αναφανή κατά το διάστημα
τούτο βλάβη τις ή έλλειψις του έργου, υποχρεούνται οι
κύριοι εργολάβοι μετά την επιδιόρθωσιν της βλάβης και την
συμπλήρωσιν της ελλείψεως να λάβωσι το υπόλοιπον της
τελευταίας δόσεως. Συν τω επιδομάτι τούτω η κοινότης
θέλει παράσχη αυτοίς και δύο φορτία οίνου, τρία σφάγια
και δέκα οκάδας ρακήν.

Ζον: Ως προκαταβολή εμετρήθησαν αυτοίς σήμερον παρά του
ταμίου λίραι τουρκ. πέντε (αρ. 5) μετά δε την έναρξιν του
έργου θέλει συμπληρωθη ολόκληρος η πρώτη δόσις.

Όθεν εγένετο το παρόν εις διπλούν δι' ασφάλειαν των συμβαλ-

λομένων μερών και υπεγράφη.
Ελάβαμη ένα κίστη λίρας ηκοσιπέντε αριθμός (25) Ιουλίου 26 1910
Ελαβάμη δέκα λίρας Αριθμός 10 Αυγούστου 15 1910.
Ελαβάμη δεκαπέντε λίρας Αριθμός 15 Αυγούστου 29 1910.
Έλαβον ο W(;) εις δύο δόσεις και άλλας είκοσι και μία λιρ. οθ.
αριθ. 21

Εν Ζουπανίω τη 21 Σεπτεμβρϊου 1910

Σήμερον την 26η Σεπτεμβρίου εμετρήθησαν, ως
υπόλοιπον της (ορισμένης συμφωνίας και ως δώρον
ευχαριστήσεως λίρας Τουρκίας τέσσαρας (αριθμ. 4) ήτοι εν όλω
λίρας Τουρκίας εβδομήκοντα πέντε (αριθμ. 75) και εξωφλήθη το
παρόν συμβόλαιον. Διο και υποσημειούται παρά του κ.
Εργολάβου.

Εν Μαγέρη τη 21η Σεπτεμβρίου 1910 
Οι Εργολάβοι

+
(Σ. Μαντάς: Το Γεφύρι κι ο Ηπειρώτης, Τεχνικές Εκδόσεις,
Αθήνα 1987, σ. 150).
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ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ
ΤΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ

Θα ξεκινήσουμε την περιγραφή από τη βορειοανατολική
πλευρά του νομού Σερρών και συγκεκριμένα την περιοχή

που διασχίζει ο ποταμός του Αγκίστρου, ο οποίος πηγάζει
βορειοανατολικά της ομώνυμης κοινότητας με κατεύθυνση
από ανατολή προς δύση, περνάει βόρεια από την ομώνυμη
κοινότητα, συνεχίζει την πορεία του ανάμεσα από τα
κατεστραμμένα χωριά Δαμάσκηνο και Άνω και Κάτω
Καρυδιά και, αφού για μικρό διάστημα γίνει το φυσικό όριο
μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, χύνεται στον ποταμό
Στρυμόνα. Στο σημείο που χωρίζει τα δύο κράτη έχει κατα-

1. Η γέφυρα
μεταξύ των
χωριών
Δαμάσκηνο και
Άνω Καρυδιά.

σκευαστεί γέφυρα από την οποία γίνεται η οδική σύνδεση των
δύο κρατών.

1. Η γέφυρα μεταξύ των χωριών Δαμάσκηνο
και Άνω Καρυδιά

Από το χωριό Δαμάσκηνο, από το οποίο σήμερα σώζεται
μόνο η βρύση που βρίσκεται στη μέση περίπου της

διαδρομής Προμαχώνα - Αγκίστρου, ξεκινούσε ένας χωματό-
δρομος αριστερά από τον δημόσιο δρόμο και, αφού διέσχιζε το
ποτάμι με το ομώνυμο πέτρινο γεφύρι επάνω στο οποίο κτίστηκε
σύγχρονη γέφυρα, κατέληγε στα χωριά Άνω και Κάτω Καρυδιά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
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ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜO ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗ

Ο ποταμός Μεγάλος Κρουσοβίτης πηγάζει από τα βουνά
Όρβηλος και της Βροντούς και μετά από μία διαδρομή

σαράντα χιλιομέτρων φθάνει στο Σιδηρόκαστρο. Ακολουθώντας
μία πορεία προς τα δυτικά, αφού δεχθεί στην κοίτη του από τη
νότια πλευρά τους χειμάρρους που πηγάζουν από το βουνό
Λαϊλιάς, από την βόρεια αυτούς που πηγάζουν από το όρος

3. Το γεφύρι  στην περιοχή του Αγκίστρου.

3. Το γεφύρι στην περιοχή του Αγκίστρου

Βορειοδυτικά του Αγκίστρου και σε μικρή απόσταση απ'
αυτό βρίσκεται ένα πέτρινο γεφύρι που το άνοιγμά του

είναι σκεπασμένο με μια λιθόπλακα επάνω στην οποία είναι
τοποθετημένες πέτρες έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν τα δύο
πρανή και να σχηματιστεί ένα πέρασμα πάνω από το μικρό
ρέμα φάρδους περίπου τριών μέτρων. Στην γύρω περιοχή
υπάρχουν υπολείμματα σιδηρούχου μεταλλεύματος, αλλά δεν
ξέρουμε ποια εποχή γινόταν η εξόρυξη.

2. Το σημείο
που βρίσκονταν

η γέφυρα
μεταξύ 

Αγκίστρου και
Άνω και Κάτω

Καρυδιάς. 

2. Η γέφυρα μεταξύ Αγκίστρου και Άνω
και Κάτω Καρυδιάς

Στην περιοχή του Αγκίστρου υπήρχε ακόμη ένα πέτρινο
γεφύρι το οποίο επισκέφτηκα για πρώτη φορά το1989. Σε

επόμενη επίσκεψή μου το 2000 διαπίστωσα με λύπη μου ότι
το γεφύρι καλύφθηκε με χώματα, προκειμένου να επεκτείνουν
παρακείμενο χωράφι για καλλιέργεια. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που κατέγραψα κατά την πρώτη μου επίσκεψη, το
γεφύρι είχε διαστάσεις: μήκος 5 μ., πλάτος 1,20 μ. και
άνοιγμα καμάρας 2,70 μ. Το γεφύρι συνέδεε μεταξύ τους τα
χωριά Άγκιστρο και Άνω και Κάτω Καρυδιά. Το Άγκιστρο,
που η παλιά του ονομασία ήταν Τσιγγέλι, πριν τον πόλεμο του
1912 είχε 1.330 κατοίκους. Η Άνω Καρυδιά, που παλιά
ονομαζόταν Χόντζοβον, είχε 230 κατοίκους, ενώ τέλος η
Κάτω Καρυδιά, που λεγόταν Βράνκα ή Φράνκοβο ή Αγία
Βαρβάρα, είχε 120 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του
Ελληνικού Στρατού.
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Άγκιστρο ή Τσιγγέλι, διασχίζει την πόλη του Σιδηροκάστρου.
Στη συνέχεια, αφού πραγματοποιήσει μια μεγάλη διαδρομή με
κατεύθυνση νότια μέσα στον κάμπο των Σερρών και δεχθεί
στις κοίτες του μικρά ρέματα από τις πλαγιές και τα υψώματα
του βουνού Λαϊλιά, χύνεται στον ποταμό Στρυμόνα στην θέση
των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ψυχικού και Παραλιμνίου. Ο
ποταμός Μεγάλος Κρουσοβίτης, στην πορεία του μέσα στον
κάμπο των Σερρών, είναι γνωστός με το όνομα Μπέλιτσα. Την

περίοδο 1929 - 1930 έγινε η διάνοιξη νέας τάφρου από την
εταιρεία Monks - Ulen, έργο που βοήθησε στην αποξήρανση
της λίμνης του Αχινού. Κατά μήκος του ποταμού υπήρχαν
συνολικά δώδεκα πέτρινα γεφύρια. Από αυτά τα οκτώ σώζονται
σήμερα σε καλή κατάσταση και από τα υπόλοιπα υπάρχουν
μόνο μερικά τμήματά τους. Στα κατεστραμμένα ανήκει και το
γεφύρι του Σιδηροκάστρου, που ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο
στο νομό Σερρών, όπως φαίνεται σε φωτογραφία του 1913.

4. Το γεφύρι του
Σιδηροκάστρου.



γέφυρα του δρόμου που οδηγεί προς το ομώνυμο χωριό. Δεν
σώζεται κανένα ίχνος του και εκτιμούμε ότι μάλλον
καταποντίστηκε από τα νερά του ποταμού. 

6. Το γεφύρι του Καπνοφύτου

Ακόμη ένα πέτρινο γεφύρι που δεν σώζεται σήμερα είναι
αυτό που βρισκόταν 500 περίπου μέτρα βόρεια από τη

δεύτερη γέφυρα που ενώνει σήμερα το Αχλαδοχώρι με το
Καπνόφυτο. Σήμερα σώζεται μόνο το δεξιό βάθρο της γέφυρας
από την κάτω μεριά του ποταμού, το οποίο ήταν κτισμένο
επάνω σε βράχο σε σχήμα ορθογώνιο, μήκους 5 μ. και πλάτους
3 μ. Οι διαστάσεις της γέφυρας εκτιμούμε ότι ήταν: μήκος 17
μ., πλάτος 3 μ., ύψος 4 μ. και το άνοιγμα του τόξου της
καμάρας περίπου 10 μ. Από τον δημόσιο δρόμο που οδηγεί στο
Αχλαδοχώρι απέχει μόλις 200 μ.
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Υπάρχει ακόμη ένα γεφύρι με διπλή καμάρα που κατασκευ-
άστηκε το 1939. Η πρώτη επίσκεψή μου με σκοπό την
καταγραφή και φωτογράφηση των γεφυριών του Μεγάλου
Κρουσοβίτη στην περιοχή του Αχλαδοχωρίου έγινε στις
4.2.1990 με συνοδό τον Νικόλαο Μπαρακλή. Η δεύτερη
πραγματοποιήθηκε στις 21.3.2004 και ήταν πιο αποδοτική,
γιατί στην περιήγησή μου είχα οδηγούς δύο κατοίκους του
Αχλαδοχωρίου, τον Νικόλαο Τούπα και τον Γιώργο Κούφτα, οι
οποίοι, γνωρίζοντας την περιοχή, μου υπέδειξαν σύντομα
μονοπάτια που οδηγούσαν στα γεφύρια, διευκολύνοντας έτσι
σημαντικά την έρευνά μου, γι' αυτό και τους ευχαριστώ θερμά.

4. Το γεφύρι του Σιδηροκάστρου

Το πέτρινο γεφύρι του Σιδηροκάστρου ήταν το δεύτερο
μεγαλύτερο γεφύρι στο νομό Σερρών, στη θέση του οποίου

κατασκευάστηκε μία σύγχρονη γέφυρα, ενώ δεν γνωρίζουμε πότε
ακριβώς καταστράφηκε. Το γεφύρι απεικονίζεται σε δύο
φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν η μια στο περιοδικό L'
ILLUSTRATION στο τεύχος 3675 στις 2 Αυγούστου 1913 και η
άλλη στην εφημερίδα Figaro στο φύλλο της 4ης Αυγούστου του
1913. Από την ανάλυση των φωτογραφιών εκτιμούμε ότι το
γεφύρι είχε περίπου τις εξής διαστάσεις: μήκος 40 μ., πλάτος 3 μ.
και ύψος 5,5 μ. Αποτελούνταν από τρεις καμάρες από τις οποίες
η πρώτη, από δυτικά, είχε άνοιγμα περίπου 4,5 μ., η μεσαία που
ήταν και η μεγαλύτερη 12 μ. και η τρίτη από ανατολικά 4 μ. Στις
φωτογραφίες διακρίνουμε τρεις ψευτοκαμάρες που, όπως έχουμε
αναφέρει, χρησίμευαν αποτελεσματικά στην προστασία του
γεφυριού κατά τη διέλευση βαριών φορτίων, αφού μείωναν την
πίεση που ασκούσαν τα φορτία στους θολίτες, αλλά και στις
περιπτώσεις εκείνες που υπερχείλιζε το ποτάμι από έντονες
βροχοπτώσεις, οπότε το νερό έβρισκε άλλη μια διέξοδο διαφυγής.

5. Το γεφύρι της Φαιάς Πέτρας

Το γεφύρι της Φαιάς Πέτρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της
κοινότητας Σταύρο Τερζή, βρίσκονταν δίπλα στη σύγχρονη 6. Το γεφύρι του Καπνοφύτου.
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4. Το γεφύρι
του Σιδηροκάστρου. 
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