
ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
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7γ. Το γεφύρι
της Σαμοκόβας

(κατάντη).

ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗ

7. Το γεφύρι της Σαμοκόβας

Το πέτρινο γεφύρι της Σαμοκόβας είναι μονότοξο, έχει
μήκος 20 μ., πλάτος 3 μ., ύψος από την επιφάνεια του

νερού 5,30 μ. και άνοιγμα καμάρας που φθάνει τα 10,50 μ.
Μεταγενέστερα έχτισαν και στις δύο πλευρές του τσιμεντένιο
στηθαίο ύψους 1 μ. Βρίσκεται σε απόσταση μόνο 50 μ. από το
δρόμο Σιδηροκάστρου - Αχλαδοχωρίου και απέχει περίπου δύο
χιλιόμετρα από το Αχλαδοχώρι.

7α. Το γεφύρι της Σαμοκόβας και το πρόσθετο στηθαίο.

7β. Ο
διάδρομος

διάβασης στο
γεφύρι της

Σαμοκόβας.



που προεξέχουν περίπου 5 εκ. Η δεύτερη καμάρα με την
προεξοχή της προστατεύει τους αρμούς των θολιτών από τη
διάβρωση που προκαλούν τα νερά της βροχής. 

Σε μια πέτρα του τόξου ήταν σμιλευμένος ένας
σταυρός, ενώ στη δυτική όψη υπήρχε εντοιχισμένη πλάκα η
οποία αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να χάσουμε πολύτιμες
πληροφορίες για το πότε χτίσθηκε το γεφύρι, καθώς και τον
χορηγό του.

8. Το γεφύρι της Πεχτσέτας

Το πέτρινο γεφύρι της Πεχτσέτας είναι μονότοξο, έχει μήκος
21 μ., πλάτος 3 μ., ύψος από την επιφάνεια του νερού 4,5 μ.,

που φτάνουν τα 5,5 μ. με την προσθήκη στηθαίου που έχτισαν
μεταγενέστερα, και άνοιγμα καμάρας 9 μ. Οι θολίτες της
καμάρας είναι από πελεκητό πωρόλιθο. Επάνω ακριβώς από την
πρώτη καμάρα υπάρχει και δεύτερη που αποτελείται από πλάκες

39Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών

8β. Το γεφύρι της
Πεχτσέτας.

8α. Το σημείο
που υπήρχε η
εντοιχισμένη
πλάκα στο γεφύρι
της Πεχτσέτας.



9. Το γεφύρι της Τουπουβίτσας

Σε απόσταση 500 μέτρων από το γεφύρι της Πεχτσέτας,
ανεβαίνοντας το ποτάμι, βρίσκεται στη θέση Τουπουβίτσα το

ομώνυμο γεφύρι. Η ονομασία προήλθε από το ότι σε αυτό το
σημείο οι γυναίκες της περιοχής χτυπούσαν τα ρούχα, όταν τα
έπλεναν στο ποτάμι. (Γ. Τσότσος: Μακεδονικά γεφύρια, University

Studio Press, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 143) Το γεφύρι είναι
μονότοξο με άνοιγμα καμάρας 5,5 μ., μήκος 15 μ., πλάτος 3 μ. και
ύψος από 3,7 μ. μέχρι 4 μ. από την επιφάνεια του νερού. Το βόρειο
τμήμα του τόξου του είναι ημικατεστραμμένο. Σύμφωνα με
πληροφορίες καταστράφηκε από έκρηξη νάρκης. Και τα δύο
ακρόβαθρα είναι κτισμένα πάνω σε βράχους ύψους 1 μ. Ο
διάδρομος ανάβασης της καμάρας παρουσιάζει κλίση περίπου 2 μ.
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9. Η καμάρα
της γέφυρας της

Τουπουβίτσας.

Σελ. 41
Το γεφύρι της

Τουπουβίτσας.
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10. Το γεφύρι της Κάτω Μπέλιτσας

Ανεβαίνοντας τον ρου του ποταμού, συναντάμε το γεφύρι της
Κάτω Μπέλιτσας. Το γεφύρι είναι δίτοξο, με ένα μεγάλο τόξο

που έχει άνοιγμα 11 μ. και ύψος 3,5 μ. και ένα μικρότερο τόξο με
άνοιγμα 3 μ. και ύψος 1,50 μ. από την επιφάνεια του νερού. Οι
διαστάσεις του είναι: μήκος 25 μ., πλάτος 2,3 μ., ύψος από την

κάτω μεριά (κατάντη) 9 μ. Η μεγάλη διαφορά ύψους οφείλεται
στην ύπαρξη καταρράκτη από την κατάντη πλευρά. Τα βάθρα της
μεγάλης καμάρας είναι θεμελιωμένα πάνω σε βράχια. Οι θολίτες
του είναι από πωρόλιθο, ενώ μεταγενέστερα προστέθηκαν
τσιμεντένια στηθαία. Στη δυτική πλευρά του υπήρχε εντοιχισμένη
πλάκα που αποκολλήθηκε.

10α. Ο
διάδρομος

διάβασης στο
γεφύρι της Κάτω

Μπέλιτσας.
(ένθετη

φωτογραφία)

10β. Το γεφύρι
της Κάτω

Μπέλιτσας.
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11. Το γεφύρι της Τζιογκόλας 
(Άνω Μπέλιτσα)

Το γεφύρι της Τζιογκόλας είναι το μεγαλύτερο μονότοξο σε
όλο το νομό Σερρών, με άνοιγμα καμάρας 13 μ., μήκος 25 μ.,

πλάτος 3,20 μ. και ύψος 7 μ. Ο δρόμος που περνούσε επάνω από

το γεφύρι οδηγούσε από το συνοικισμό των Βλάχων του
Αχλαδοχωρίου στα λιβάδια της Αγίας Κυριακής. Πάνω στο
κατάστρωμα της γέφυρας έχουν κατασκευασθεί τσιμεντένια
προστατευτικά. Η κλίση της καμάρας στο γεφύρι της Τζιογκόλας
φθάνει τα 3 μ. και το καθιστά πανέμορφο. Οι θολίτες της καμάρας
είναι από πωρόλιθο, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα από σχιστόλιθο
της περιοχής.

11. Το γεφύρι
της Τζιογκόλας
(Άνω Μπέλιτσα).
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13. Το κατεστραμμένο γεφύρι

Συνεχίζοντας να ανεβαίνουμε τον ρου του ποταμού, συνα-
ντάμε πιο πάνω ένα κατεστραμμένο γεφύρι, που βρίσκεται

πάνω στο σημερινό χωματόδρομο που οδηγεί από το Καρυ-
δοχώρι στην τοποθεσία Σαριγιάρ. Ο δρόμος δυτικά οδηγεί στην
Ορεινή, ανατολικά στο εγκαταλειμμένο χωριό Μπάνιτσα και
από εκεί φθάνουμε στο 17ο χιλιόμετρο του δρόμου Σερρών -

ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΥΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗ

12. Το γεφύρι στη θέση Ποτιστικά

Ανατολικά του Αχλαδοχωρίου και στους πρόποδες του όρους
Όρβηλος βρίσκεται η Κοινότητα του Καρυδοχωρίου. Στην

περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος υπάρχουν τέσσερα
πέτρινα τοξωτά γεφύρια όλα στον ποταμό Μεγάλο Κρου-
σοβίτη, πιο πάνω από αυτά του Αχλαδοχωρίου, όπως ανεβαί-
νουμε τον ρου του ποταμού. Η πρώτη επίσκεψη στα γεφύρια
της περιοχής έγινε στις 30.9.1990 και η δεύτερη στις 21.3.2004
μαζί με τους Νικόλαο Τούπα και Γεώργιο Κούφτα. Το πρώτο
βρίσκεται στη θέση Ποτιστικά, υπάρχει πάνω του καλντερίμι
και οδηγεί σε αγρούς και βοσκοτόπια. Είναι δίτοξο και το
μεγαλύτερο σε μήκος της κοιλάδας Αχλαδοχωρίου - Καρυ-
δοχωρίου. Η μεγάλη καμάρα έχει άνοιγμα τόξου 8 μ. και ύψος
3,15 μ. Η μικρή καμάρα έχει άνοιγμα τόξου 3,65 μ. και ύψος
2,30 μ. από την κατάντη πλευρά και 1,60 μ. από την ανάντη. Το
συνολικό μήκος είναι 26 μ. και το πλάτος 2,15 μ., πλέον του
τσιμεντένιου στηθαίου που προστέθηκε μεταγενέστερα. 

12α. Το γεφύρι
στη θέση

Ποτιστικά.

12β. Ο
διάδρομος
διάβασης 

στο γεφύρι στη
θέση Ποτιστικά.

13. Τμήμα
βάθρου από το
κατεστραμμένο

γεφύρι.
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Βροντούς. Το γεφύρι το ανατίναξαν κατά τη διάρκεια του
πολέμου για να μην περάσουν τα γερμανικά στρατεύματα, αφού
ο δρόμος οδηγεί στην πόλη των Σερρών. Τα ακρόβαθρα, τα
οποία σώζονται, έχουν ύψος 2,50 μ. και στηρίζονται πάνω σε
βράχο ύψους 1 μ. Το μήκος του ήταν περίπου 14 μ. και το
πλάτος του 2,20 μ. Πιθανολογούμε ότι το άνοιγμα της καμάρας
ήταν 6 μ. και το ύψος της 4 μ.

14. Το γεφύρι των Λιβαδιών

Το επόμενο γεφύρι βρίσκεται ενάμισι χιλιόμετρο πιο πάνω
και είναι μικρό και δίτοξο, οδηγούσε δε στα λιβάδια, εξ ου

και η ονομασία του. Η μια καμάρα έχει άνοιγμα τόξου 4,30 μ.
με ύψος 1,80 μ. και η άλλη έχει άνοιγμα τόξου 3,30 μ. και ύψος
2,50 μ. Το πλάτος του είναι 2,20 μ. και το συνολικό μήκος του 14
μ. Οι θολίτες του είναι από πελεκητό σχιστόλιθο της περιοχής.

14α. Το γεφύρι
των Λιβαδιών.
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15. Το γεφύρι στη διασταύρωση για Βροντού

Τέσσερα χιλιόμετρα ανατολικά του Καρυδοχωρίου, και
πάντα στον ποταμό Μεγάλο Κρουσοβίτη, υπάρχει ένα

πέτρινο γεφύρι από το οποίο ξεκινούν δύο δρόμοι. Ο ένας
οδηγεί στην  κοινότητα της Βροντούς και ο άλλος συνεχίζει
προς το Κατάφυτο του νομού Δράμας. Το γεφύρι είναι
μονότοξο και έχει μήκος 16,50 μ., πλάτος 2,60 μ., ύψος 5,15 μ.
και άνοιγμα καμάρας 10 μ. Τα βάθρα του είναι κτισμένα πάνω
σε βράχο ύψους 1,30 μ. και οι θολίτες του είναι από πελεκητό
σχιστόλιθο. Στη βορειοδυτική πλευρά και πάνω στην
τοιχοποιία υπήρχε εντοιχισμένη πλάκα την οποία αφαίρεσαν.

14β. Ο
διάδρομος
διάβασης 

από το γεφύρι
των Λιβαδιών.

15. Το γεφύρι 
στη διασταύρωση 

για Βροντού.
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ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ

ΜΙΚΡΟ ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗ

Ο Μικρός Κρουσοβίτης πηγάζει λίγο πιο πάνω από το
Αχλαδοχώρι. Διασχίζει το χωριό δημιουργώντας δύο

συνοικίες και λίγο πιο κάτω χύνεται στον Μεγάλο Κρουσοβίτη.
Οι ποταμοί Μεγάλος και Μικρός Κρουσοβίτης είναι δύο από
τους λίγους στην Ελλάδα επάνω στους οποίους κτίστηκαν τόσα
πολλά γεφύρια, αφού μόνο στην ευρύτερη περιοχή του
Αχλαδοχωρίου συναντάμε δέκα πέτρινα γεφύρια από τα οποία
τα πέντε βρίσκονται μέσα στο Αχλαδοχώρι, συνδέοντας τις δύο
συνοικίες μεταξύ τους, ενώ τα πέντε πετρογέφυρα του Μεγάλου
Κρουσοβίτη χρησίμευαν για την μετακίνηση των κοπαδιών
προς τα υψώματα του Λαϊλιά. Η ύπαρξη τόσων πολλών
γεφυριών δικαιολογείται από το ότι ο πληθυσμός του χωριού,
σύμφωνα με την απογραφή του 1912, ήταν 2.230 κάτοικοι, ενώ
λέγεται ότι παλαιότερα έφτανε τους 10.000, γεγονός που
οφείλονταν στην μεγάλη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην
περιοχή. Συνολικά πέντε μονότοξα γεφύρια βρίσκονται μέσα

στο Αχλαδοχώρι. Ο Μικρός Κρουσοβίτης διασχίζει την
κωμόπολη και την χωρίζει σε δύο περιοχές. Για να διευκολύνουν
την επικοινωνία των δύο συνοικιών οι κάτοικοι, κατασκεύασαν
τα γεφύρια τα οποία χρησιμοποιούν ακόμη σήμερα, αφού από
το ένα περνάει ο δημόσιος δρόμος.

Θα ξεκινήσουμε την περιγραφή από το χαμηλότερο
υψομετρικά σημείο της κοίτης του χειμάρρου και σταδιακά θα
ανεβαίνουμε τον ρου του προς τα πάνω.

16. Το γεφύρι των Αγίων Ταξιαρχών

Το γεφύρι των Αγίων Ταξιαρχών ονομάστηκε έτσι από την
εκκλησία που βρίσκεται σε απόσταση εκατό μέτρων βόρεια

από τη γέφυρα. Είναι μονότοξο και έχει μήκος 14,50 μ., πλάτος
2,70 μ., ύψος 2,90 μ. και άνοιγμα καμάρας 4,10 μ. Οι θολίτες
είναι από πελεκητό πωρόλιθο και έχουν διαστάσεις: μήκος 30
εκ., ύψος 30 εκ. και πλάτος 12 εκ. Είναι επισκευασμένο με
τσιμεντένιο στηθαίο και σιδερένια κάγκελα.

16. Το γεφύρι των
Αγίων Ταξιαρχών.
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17. Το γεφύρι της Αγοράς

Το γεφύρι της Αγοράς βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και
συνδέει την αγορά με το συνοικισμό (μαχαλά) των Βλάχων.

Είναι αρκετά φαρδύ και περνάει από πάνω του ο δημόσιος
δρόμος. Οι θολίτες της καμάρας είναι από λαξευμένο σχιστόλιθο

της περιοχής. Είναι μονότοξο και έχει μήκος 15,70 μ., πλάτος
3,40 μ., ύψος 5,90 μ. και άνοιγμα καμάρας 3,90 μ. Και σε αυτό
έχουν προστεθεί σιδερένια κάγκελα.

Αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη διαφορά ύψους που
υπάρχει μεταξύ του κλειδώματος της καμάρας και της
επιφάνειας του δρόμου, που είναι περίπου τρία μέτρα, προφανώς
για να γίνει πιο επίπεδο το κατάστρωμα της γέφυρας.

17. Το γεφύρι 
της Αγοράς.
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18. Το γεφύρι του Κούτσεβιτς

Το γεφύρι του Κούτσεβιτς είναι μονότοξο και έχει μήκος 15
μ., πλάτος 2,90 μ., ύψος 3,30 μ. και άνοιγμα καμάρας 6,40

μ. Αργότερα τοποθετήθηκαν κι εδώ σιδερένια κάγκελα επάνω
σε ένα πεζούλι ύψους 20 εκ. 

Οι θολίτες του είναι από λαξευτό πωρόλιθο. Σύμφωνα
με μια πληροφορία υπήρχε πάνω στο κλειδί του θολίτη (η
πέτρα που κλείδωνε την καμάρα) εντοιχισμένη πλάκα που
αφαιρέθηκε άγνωστο πότε. Τρία μέτρα πιο κάτω από τη γέφυρα
υπάρχει παλιά βρύση.

18.
Το γεφύρι του
Κούτσεβιτς.
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19. Το γεφύρι της Γκέρκας ή της Πίκλας

Το γεφύρι της Γκέρκας ή Πίκλας είναι μονότοξο και έχει
μήκος 15 μ., πλάτος 2,90 μ., ύψος 4,40 μ. και άνοιγμα

καμάρας 6,80 μ. Οι θολίτες του είναι από λαξευτό πωρόλιθο.
Στη βορειοδυτική πλευρά υπάρχει εντοιχισμένη μαρμάρινη
πλάκα με ανάγλυφο σταυρό. Στην πλάκα αναγράφεται το
έτος 1868, που είναι η ημερομηνία κατασκευής του γεφυριού,
και μερικά δυσανάγνωστα γράμματα. Στα νοτιοανατολικά
του συνεχίζεται ο διάδρομος ανάβασης με πτερυγότοιχους
μήκους 7 μ. Στην ανατολική πλευρά πάνω στην αψίδα του
τόξου υπάρχει σιδερένιος κρίκος, όπου πιθανόν, παλαιότερα,
να υπήρχε κρεμασμένο κουδούνι. Έχουν τοποθετηθεί και σ'
αυτό το γεφύρι, μεταγενέστερα, στηθαίο και σιδερένια κά-
γκελα.

19. Η
εντοιχισμένη

πλάκα 
στη γέφυρα 

της Γκέρκας ή
της Πίκλας.

20. Το γεφύρι του Πίτσουρ

Το γεφύρι του Πίτσουρ είναι το τελευταίο πέτρινο γεφύρι
του χωριού. Είναι μονότοξο και έχει μήκος 7,30 μ.,

πλάτος 3,10 μ., ύψος 3,50 μ. και άνοιγμα καμάρας 5,60 μ.
Και σε αυτό το γεφύρι οι θολίτες του τόξου είναι από
λαξευτό πωρόλιθο. Όπως μας αναφέρει ο Γ. Τσότσος, στην
νοτιοανατολική όψη, επάνω στην τοιχοποιία, υπάρχει
εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα με σταυρό, στα τέσσερα
άκρα του οποίου είναι γραμμένη η συντομογραφία ΙΓ-ΧS-
ΝΙ-ΚΑ (Ιησούς Χριστός Νικά). Πάνω από το σταυρό γράφει
ΕΤΟΣ 1871, προφανώς η ημερομηνία κατασκευής του, από
κάτω ΑΠΡΗΛΗΟYΣ ΗΤΗΣΟ ΒLΙPICΚ, ΝΙΚΟΛAΟΥ
ΧΡΗΣΤOΥ και τρία ακόμη γράμματα δυσανάγνωστα. Όλα
τα γράμματα είναι με γαλάζιο χρώμα. (Γ. Τσότσος:
Μακεδονικά γεφύρια, University Studio Press, Θεσσαλονίκη
1997, σ.141). Και σε αυτό έχουν προσθέσει τσιμεντένιο
στηθαίο και σιδερένια κάγκελα.

20α. Η
εντοιχισμένη

πλάκα στη
γέφυρα του

Πίτσουρ.
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20β. Το γεφύρι
του Πίτσουρ.
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21. Η κατεστραμμένη γέφυρα
στο χείμαρρο του Λευκώνα

Η γέφυρα βρισκόταν περίπου δύο χιλιόμετρα από τη θέση
Μπατάνι απ' όπου αρχίζει ο χείμαρρος του Λευκώνα και

από πάνω της περνούσε ο δρόμος που ένωνε το παλιό χωριό
Μετόχι με το Καπετανούδι. Η περιοχή αυτή ονομάζεται
Καλνταρούμι, επειδή ο δρόμος που ένωνε τα δύο χωριά ήταν
καλντερίμι. Από το παλιό Μετόχι, που πριν το 1912
αριθμούσε 100 κατοίκους, σήμερα σώζονται μόνο μερικά
χαλάσματα, όπως και από το Καπετανούδι, που την ίδια
περίοδο κατοικούνταν από 55 Τούρκους και η ονομασία του
ήταν Μουράμορ. Παράλληλα το γεφύρι εξυπηρετούσε και το

παλιό Μετόχι με το χωριό Βύσσιανη από το οποίο επίσης
σώζονται μόνο χαλάσματα, ενώ πριν το 1912 είχε 50
κατοίκους. Το σημείο στο οποίο υπήρχε το γεφύρι το
επισκέφτηκα στις 10.10.2004 ύστερα από υπόδειξη του
Στέργιου Σαμαντά, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι μέχρι το
1996, που ήταν βοσκός στην περιοχή, το γεφύρι υπήρχε σε
καλή κατάσταση.

Κάτω από το δρόμο κατασκευάστηκε ο αγωγός που
μεταφέρει νερό από το Μπατάνι στην πόλη των Σερρών και
εικάζεται ότι το γεφύρι καταστράφηκε, όταν εκτελούνταν τα
έργα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Στέργιου Σαμαντά το
γεφύρι είχε διαστάσεις, μήκος 6 μ., πλάτος 2,5 μ., ύψος 2,5 μ.
και ήταν μονότοξο.

22α. Το σημείο που υπήρχε η γέφυρα στο ρέμα του Ιμαρέτ.

ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΤΟΞΩΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

22. Η γέφυρα στο ρέμα του Ιμαρέτ

Στη συνοικία Ιμαρέτ με το ομώνυμο ρέμα, στο σημείο που
ξεκινούσε η ρεματιά, επί της σημερινής οδού

Καραϊσκάκη, υπήρχε μια πέτρινη δίτοξη γέφυρα, την οποία οι
κάτοικοι της συνοικίας αποκαλούσαν κεμέρι, γιατί τη
χρησιμοποιούσαν και για την ύδρευση της πόλης. Το γεφύρι
κατεδαφίστηκε το 1958, όπως φαίνεται από τα έγγραφα που
απόκεινται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Ν.
Σερρών, στο αρχείο του Δήμου Σερρών, φάκελος 26.
Σύμφωνα με το σκαρίφημα του μηχανικού Β. Καλογήρου που
βρέθηκε στον ίδιο φάκελο, η μεγάλη καμάρα είχε άνοιγμα 4
μ., ύψος 3 μ. και το ύψος μέχρι το κατάστρωμα ήταν 1,70 μ. Η
μικρή καμάρα είχε άνοιγμα 2,5 μ., ύψος 2 μ. και το ύψος μέχρι
το κατάστρωμα ήταν 1,40 μ. Το συνολικό μήκος της γέφυρας
ήταν 31,30 μ. και η απόσταση που χώριζε τα δύο τόξα ήταν
2,80 μ., ενώ το κατάστρωμα είχε πλάτος 1,40 μ. Την
χρησιμοποιούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βλάχοι της

συνοικίας για να πάνε βορειότερα στους παρακείμενους
αγρούς και βοσκοτόπια.
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22β. Σκαρίφημα της
γέφυρας του Ιμαρέτ
(ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Σερρών).
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22γ. Αίτημα χρηματοδότησης για την κατεδάφιση της γέφυρας 
(ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Σερρών).

22δ. Έγκριση χρηματοδότησης
(ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Σερρών).
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22ε. Συγγραφή υποχρεώσεων για την κατεδάφιση της γέφυρας 
(ΓΑΚ - Αρχείa Ν. Σερρών).

Ο χείμαρρος της Κλοποτίτσας ή
Τσιομλέκ Δερέ και το ποτάμι

των Αγίων Αναργύρων

Ο χείμαρρος της Κλοποτίτσας αρχίζει δύο χιλιόμετρα
βόρεια από την εκκλησία του Αγίου Συμεών. Ο Π. Ν.

Παπαγεωργίου αναφέρει ότι στον χείμαρρο αυτό υπήρχαν μια
ξύλινη και δύο πέτρινες γέφυρες. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο
χείμαρρος της Κλοποτίτσας και το ποτάμι των Αγίων
Αναργύρων καθόριζαν τα δυτικά και ανατολικά σύνορα
αντίστοιχα της αρχαίας πόλης των Σερρών. Χάρη στην
ιστορικοαρχαιολογική μελέτη του Π. Ν. Παπαγεωργίου
μαθαίνουμε την ύπαρξη τεσσάρων λίθινων και πέντε ξύλινων
γεφυρών σε αυτούς τους χειμάρρους στα έτη 1891-1892. Ο Π.
Ν. Παπαγεωργίου, Κρουσοβίτης στην καταγωγή, υπηρέτησε
ως Γυμνασιάρχης στις Σέρρες κάποια περίοδο ανάμεσα στο
1888 και το 1894. Στην εισαγωγή της μελέτης του αναφέρει:
"’∂ÁÒ ‰¤ ‰È·ÙÚ›‚ˆÓ [ÂÓ ™¤ÚÚ·È˜ (1889-1891) {·ÍÈÔÓ ÙÔ~~˘ ÎfiÔ˘
[ÂÓfiÌÈÛ· Ó¿ ·Û¯ÔÏËı~ˆ ÂÚ› Ù‹Ó [·Ó·ÁÚ·Ê‹Ó …",
προσδιορίζοντας έτσι την παραμονή του στην πόλη σε δύο
σχολικά έτη. Στην εργασία του αναφέρει πολλές σημαντικές
πληροφορίες, ειδικά για το τοπογραφικό διάγραμμα του
τείχους των Σερρών, για τους δρόμους, τις γέφυρες, τις πύλες,
τις εκκλησίες, τα τζαμιά και τους τάφους των κατακτητών (Π.
Ν. Παπαγεωργίου: Αι Σέρραι και τα προάστεια, τα περί τας
Σέρρας και η Μονή Ιωάννου του Προδρόμου, Σέρρες 1988,
επανέκδοση από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών,
σ. 7).

23. Η γέφυρα του Αγίου Βλασίου

Η πρώτη γέφυρα του χειμάρρου της Κλοποτίτσας ήταν του
Αγίου Βλασίου, που, σύμφωνα με το τοπογραφικό

διάγραμμα του Π. Ν. Παπαγεωργίου, βρισκόταν δίπλα στο ναό
του Αγίου Βλασίου στη σημερινή διασταύρωση των οδών
Λεωνίδα Παπαπαύλου και Λαζάρου Κούση.
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24. Η γέφυρα του Αγίου Παντελεήμονα

Η δεύτερη ήταν του Αγίου Παντελεήμονα, κάτω από την
ομώνυμη εκκλησία, και η τρίτη, η ξύλινη, ήταν λίγο πιο

πάνω. Δυστυχώς, δεν σώζεται κανένα ίχνος από αυτές τις
γέφυρες, γιατί όλο το ρέμα της Κλοποτίτσας καλύφθηκε με
μπετό και έγινε υπόγειο. Επάνω από το ρέμα σήμερα περνάει η
οδός Λεωνίδα Παπαπαύλου. 

25. Η γέφυρα στα Ταμπάχανα 
(σημερινή πλατεία Εμπορίου)

Στο σημείο που η οδός Λεωνίδα Παπαπαύλου τέμνει την
πλατεία Εμπορίου (Ταμπάχανα) υπήρχε ένα ακόμη γεφύρι,

το ένα βάθρο του οποίου πατούσε στη θέση που είναι σήμερα
το ξενοδοχείο Μητρόπολις και το άλλο στην γωνία με την οδό
Δ. Σολωμού (κρεοπωλείο Γιοβάνη). Κάτω από το γεφύρι
περνούσαν τα νερά της Κλοποτίτσας.

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Το ποτάμι των Αγίων Αναργύρων πηγάζει από τις υπώρειες
του βουνού του Λαϊλιά. Τρεις είναι κυρίως οι χείμαρροι

που ενώνονται και σχηματίζουν το ποτάμι. Ο ένας πηγάζει
κάτω από την κορυφή του Αλή Μπαμπά και περνάει ανατολικά
της κοινότητας Άνω και Κάτω Ορεινής, ο δεύτερος πηγάζει από
το Κούτελι και ο τρίτος από την περιοχή Σαριγιάρ (κίτρινο
μέρος), περνάει από το κατεστραμμένο χωριό Μπάνιτσα και
πιο κάτω, πριν από τον οικισμό της Χρυσοπηγής, γίνεται η
συμβολή των τριών χειμάρρων. Κατεβαίνοντας πιο νότια ο
ποταμός των Αγίων Αναργύρων περνάει ανατολικά από την
πόλη των Σερρών, στη συνέχεια ενώνεται με το ποτάμι του
Ελαιώνα και πιο κάτω με αυτά του Αϊ Γιάννη και της Βροντούς
και, ακολουθώντας μία πορεία προς νότο, χύνεται στον ποταμό
Μεγάλο Κρουσοβίτη ή Μπέλιτσα. Τρεις ήταν οι πέτρινες

τοξωτές γέφυρες στο ποτάμι των Αγίων Αναργύρων, ανατολικά
των Σερρών.

26. Η γέφυρα των Μοναχών ή Κεσίς Κιουπρί

Την ονομασία της η γέφυρα των Μοναχών ή Κεσίς Κιουπρί
την πήρε από το μετόχι της Ιεράς Μονής Ιωάννου

Προδρόμου, το σημερινό Προδρομούδι. Από τη γέφυρα αυτή
πήρε το όνομά της η παρακείμενη πύλη που ονομαζόταν
Μπασδάρ Καπού, ήτοι η πύλη του εισπράκτορα των τελών, ή
Κεσίς Κιουπρί Καπού, ήτοι η πύλη της γέφυρας των Μοναχών,
αλλά ονομαζόταν και Βασιλική Πύλη, γιατί από αυτήν στα
χρόνια του Βυζαντίου ανέβαινε η βασιλική οικογένεια στην
ακρόπολη. Η γέφυρα οδηγούσε στη συνοικία της Λιόκαλης,
όπου βρίσκεται ακόμη σήμερα ο ιερός ναός της Παναγίας της
Λιόκαλης που είναι μετόχι της Ιεράς Μονής της
Εικοσιφίνισσας. Ο Π. Ν. Παπαγεωργίου αναφέρει χαρακτηρι-
στικά για αυτή την γέφυρα: «] H Í˘Ï›ÓË Á¤Ê˘Ú· [·ÓÙÈÎ·Ù¤ÛÙËÛÂ
Úfi ÔÏÏÔ~˘ Ù‹Ó ·Ï·È¿Ó ÏÈı›ÓËÓ, ∫ÂÛ›˜ ∫ÈÔ˘ÚÔ‡, ªÔÓ·¯~ˆÓ
Á¤Ê˘Ú·Ó, #Ë˜ Ù¿ ÙfiÍ·, Ù¿ {·ÏÏÔÙÂ ÙfiÛÔÓ ?„ËÏ¿ \ˆÛÙÂ Î·› |·Ì·Í·È
‰È‹Ú¯ÔÓÙÔ ]˘' ·[˘Ù¿, [·fi ÔÏÏ~ˆÓ [ÂÙ~ˆÓ Â@ÈÓ·È Î·Ù·ÎÂ¯ˆÛÌ¤Ó·
]˘fi Ù~?Ë ]ÈÏ‡È ÙÔ~˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÙÔ~˘ Î·Ù¿ Ùfi ı¤ÚÔ˜ [ÂÓ›ÔÙÂ ÊÔ‚ÂÚˆÙ¤ÚÔ˘
{Ë Î·Ù¿ ÙfiÓ ¯ÂÈÌ~ˆÓ·. Î·ÙÂÚ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ Ù~Ë˜ ÁÂÊ‡Ú·˜ {·ÚÙÈ
‰ÈÂÎÚ›ÓÔÓÙÔ ‰˘fi ÌfiÓ· ÙfiÍ·, \·ÙÈÓ· ‰È¿ Ù‹Ó Î·Ù·ÛÎÂ˘‹Ó Ù~Ë˜ Ó¤·˜
]·Ì·ÍÈÙÔ~˘ ı¿ [ÂÍ·Ê·ÓÈÛı~ˆÛÈ ÌÂÙ' [ÔÏ›ÁÔÓ Î·› ·[˘Ù¿, {·Ó Ì‹ {Ë‰Ë
[ÂÍËÊ·Ó›ÛıËÛ·Ó». (Π. Ν. Παπαγεωργίου: Αι Σέρραι και τα
προάστεια, τα περί τας Σέρρας και η Μονή Ιωάννου του
Προδρόμου, Σέρρες 1988, επανέκδοση από τη Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, σ. 66).

Ο Γάλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης Ε. Μ. Cousinery, μας
αναφέρει τα εξής: "En sortant de Serres du cote de l' est, le pre-
mier objet qui se presente est un pont en ruines, adherant au
Varouch. Ce pont etait aurrefois compose de six arches ; il n'en
subsiste que trois; on a supplee a la destruction des autres par
une char-pente sur laquelle passent les charges, et qui est inter-
dite aux voitures" (Ε. Μ. Cousinery: Voyage dans la Mace-
doine, τ. 1ος, Paris 1831, κεφ. VIII, σ.σ. 204-205). "Βγαίνοντας
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26. Η γέφυρα 
των Μοναχών ή
Κεσίς Κιουπρί.



58 Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών

από τις Σέρρες, από ανατολικά, το πρώτο πράγμα που
βλέπουμε είναι μία ερειπωμένη πέτρινη γέφυρα, που
εντάσσεται στο Βαρόσι. Η γέφυρα αυτή αποτελούνταν άλλοτε
από έξι καμάρες, από τις οποίες δεν διασώζονται παρά μόνο οι
τρεις. Οι κατεστραμμένες καμάρες έχουν αντικατασταθεί από
μια ξύλινη κατασκευή πάνω από την οποία περνάνε τα
φορτωμένα άλογα, όμως απαγορεύεται να περάσουν οι
άμαξες". (Μετάφραση: Όλγα Δανιηλίδου). Η αναφορά του E.
M. Cousinery για τη συγκεκριμένη πέτρινη γέφυρα είναι πολύ
σημαντική, διότι μαθαίνουμε ότι είχε έξι τόξα και την εποχή
που την επισκέφθηκε, περίπου το 1816, σώζονταν μόνο τα τρία.
Επίσης μας αναφέρει ότι βρισκόταν στη συνοικία Βαρόσι,
σημερινή Αγίων Θεοδώρων, άρα θα ήταν η ίδια που μας
περιγράφει ο Π. Ν. Παπαγεωργίου στο βιβλίο του περίπου στα
1891 και η οποία αποτελούνταν από δύο τόξα και ονομάζονταν
Κεσίς Κιουπρί ή γέφυρα των Μοναχών, ονομασία που την πήρε
από το μετόχι της Ιεράς Μονής του Ιωάννου Προδρόμου, το
σημερινό Προδρομούδι. Είναι φυσικό μετά από τόσα χρόνια να
καταστράφηκε και άλλο τόξο. Εκτιμούμε ότι πρόκειται για την
ίδια γέφυρα που αναπαριστά η χαλκογραφία που κοσμεί το
εξώφυλλο του βιβλίου του Β. Τζανακάρη, στην οποία δια-
κρίνεται ένα τόξο της πέτρινης γέφυρας, ενώ το υπόλοιπο
τμήμα της ήταν ξύλινο και πρέπει να βρισκόταν λίγα μέτρα πιο
κάτω από τη σημερινή σύγχρονη τοξωτή γέφυρα που οδηγεί
στην συνοικία Κατακουνόζι. Παλαιότερα πρέπει να υπήρχαν
και άλλα τόξα. (Β. Τζανακάρης: Εικονογραφημένη ιστορία των
Σερρών, τ. 2ος, Σέρρες 1995).

27. Η γέφυρα των Αγίων Αναργύρων

Η γέφυρα των Αγίων Αναργύρων βρισκόταν ανατολικά της
πόλης των Σερρών και σε αυτήν οδηγούσε δρόμος που

περνούσε από μια πύλη που ονομαζόταν Παραπόρτιον ή Κιόρ
Καπουσί, δηλαδή τυφλή πύλη, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με
τον Π. Ν. Παπαγεωργίου, και στα χρυσόβουλα του Κράλη της
Σερβίας Στεφάνου Δουσάν και του Αυτοκράτορα του Βυζα-
ντίου Ανδρονίκου του πρεσβυτέρου. Έξω από την πόλη, η

γέφυρα των Αγίων Αναργύρων οδηγούσε στον δρόμο που
περνούσε δίπλα από την ομώνυμη εκκλησία, βόρεια από το ναό
του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη. Ο δρόμος αυτός μετά το
Γάζωρο διακλαδιζόταν και το ένα παρακλάδι οδηγούσε στην
Νέα Ζίχνη και Αλιστράτη και το άλλο, μέσω του ποταμού
Αγγίτη, στην Αμφίπολη. Αργότερα, και συγκεκριμένα το 1909,
κατασκευάστηκε η καινούργια σύγχρονη σιδερένια γέφυρα από
τον Τούρκο Δήμαρχο των Σερρών Ακίλ Μπέη, η οποία, μετά
από τις επεμβάσεις και επεκτάσεις που έγιναν κατά καιρούς,
υπάρχει και εξυπηρετεί ακόμη και σήμερα το οδικό δίκτυο της
πόλης.

28. Η γέφυρα του Αχμέτ πασά

Η γέφυρα του Αχμέτ πασά ήταν κτισμένη νοτιοανατολικά
της διασταύρωσης των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Αγίας

Σοφίας, όπου σε εκσκαφές που έγιναν για ανέγερση οικοδομών,
ιδιοκτησίας I. Μπαδέκα, βρέθηκαν τρία βάθρα της. Από τα δύο
της πρώτης εκσκαφής το ένα διατηρείται στο υπόγειο της
οικοδομής, με ευθύνη της 12ης Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων, ενώ το τρίτο βρέθηκε σε πρόσφατη εκσκαφή. Το
μήκος των βάθρων είναι 3 μ. και μαζί με τις προεξοχές φθάνουν
τα 4,5 μ., ενώ το πλάτος είναι 1,5 μ. Οι προεξοχές σχηματίζουν
τρίγωνο, η κάθε πλευρά του οποίου έχει μήκος 1,7 μ. Είναι
κτισμένα από πελεκητό πωρόλιθο, ενώ επάνω στην επιφάνειά
τους υπάρχει ένα δεύτερο στρώμα από γρανιτένιες πέτρες,
εμπλουτισμένο με ασβεστοκονίαμα. Από τις διαστάσεις αυτών
των βάθρων εκτιμούμε ότι ήταν ένα μεγάλο γεφύρι. Αυτό το
στρώμα ήταν η αρχή της καμάρας η οποία καταστράφηκε. Το
άνοιγμα του τόξου, σύμφωνα με την απόσταση των δύο
βάθρων που βρέθηκαν, εκτιμούμε ότι ήταν 5,5 μ. και το πλάτος
του 3 μ. Η γέφυρα αυτή οδηγούσε μέσα στην πόλη από την
πύλη που και αυτή ονομάστηκε Πύλη του Αχμέτ πασά.
Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πόσα τόξα είχε αυτή η γέφυρα παρ'
όλο που ο Τούρκος περιηγητής Εvliya Chelebi, που το 1668
ήταν στις Σέρρες, στο έργο του Σεγιαχατναμέ (οδοιπορικά)
αναφέρει τα εξής: "υπάρχουν: […] ωραίες λιθόκτιστες
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αψιδωτές γέφυρες, με πιο γνωστή τη γέφυρα του Αχμέτ Πασά".
(Εvliya Chelebi: “Ταξίδι στην Ελλάδα”, Αθήνα 1991, εκδόσεις
Εκάτη, σ. 84).

Ο Π. Ν. Παπαγεωργίου σχετικά με αυτή την γέφυρα μας
αναφέρει χαρακτηριστικά: «ΔÔ˘ÚÎÈÎ~Ë˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘~Ë˜ @ËÙÔ ]Ë
Í˘Ï›ÓË Á¤Ê˘Ú·  ]Ë [ÂÛÙËÚÈÁÌ¤ÓË [Â› ÏÈı›ÓˆÓ Ô‰~ˆÓ, Î·› ÙÔ‡ÙˆÓ
Î·Ù·ÎÂ¯ˆÛÌ¤ÓˆÓ, Î·› ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓË Úfi ÙÔ~˘ Ù˙È·Ì›Ô˘ [∞¯Ì¤Ù
·ÛÈ~·Ø ]Ë ]Ô‰fi˜, [ÂÊ #Ë˜ {ÂÎÂÈÙÔ ]Ë Á¤Ê˘Ú· ·\˘ÙË, {ËÚ¯ÂÙÔ [ÂÎ Ù~Ë˜ ‡ÏË˜
ÙÔ~˘ ·Ï·ÈÔ~˘ ÙÂ›¯Ô˘˜ 11, \ËÓ [·ÓÙÈÎ·Ù¤ÛÙËÛÂ ÙÔ~˘ ÚÔÂÎ-

αναφέρει ότι η γέφυρα ήταν ξύλινη και στηρίζονταν σε λίθινες
βάσεις, χωρίς να προσδιορίζει πόσες, ώστε να υπολογίσουμε
πόσα τόξα είχε, αν και στο τοπογραφικό διάγραμμα που
σχεδίασε, σημείωσε μόνο δύο λίθινα βάθρα, όπως αυτά που
έχουν βρεθεί με την εκσκαφή στη συγκεκριμένη θέση. Μας
αναφέρει ακόμα ότι τμήμα των λίθινων βάθρων είχε σκεπαστεί
από φερτές ύλες του ποταμού, ίσως από κάποια απότομη
άνοδο της στάθμης του νερού μετά από ξαφνική νεροποντή,
που είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το ποτάμι και με την

‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÈÎÔ~˘ ÙÂ›¯Ô˘˜ ]Ë Ó~˘Ó [Ë?Ê·ÓÈÛÌ¤ÓË ‡ÏË ÙÔ~˘
[∞?¯Ì¤Ù ·ÛÈ~· ·Ú' #?Ë ÎÂ~ÈÙ·È Ùfi Ù˙È·Ì›ÔÓ π 59.[ ∂Ê¤ÙÔ˜ ÚÔÓÔ›?·
ÙÔ~˘ ÊÈÏÔÎ¿ÏÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÔ~˘ Ù~Ë˜ fiÏÂˆ˜ Î·ÙÂÛÎÂ˘¿ÛıËÛ·Ó [Â›
ÙÔ~˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ·]È ‰‡Ô Í‡ÏÈÓ·È Á¤Ê˘Ú·È 24 Î·› 25». (Π. Ν.
Παπαγεωργίου: Αι Σέρραι και τα προάστεια, τα περί τας Σέρρας
και η Μονή Ιωάννου του Προδρόμου, Δ.Κ.Β.Σ., Σέρρες 1988, σ.
66). Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το ποτάμι περνούσε
δυτικά του τζαμιού και η κοίτη του ήταν εκεί όπου σήμερα
είναι η οδός Αγ. Σοφίας. Βέβαια ο Π. Ν. Παπαγεωργίου

ορμή του να γκρεμίσει τις καμάρες και ενδεχομένως και άλλα
λίθινα βάθρα, αν υπήρχαν. Φυσικά δεν ανακατασκευάστηκε,
λόγω έλλειψης χρημάτων. Την ίδια περίοδο, όπως αναφέρει
και ο Π. Παπαγεωργίου, μετά την μετατόπιση της κοίτης του
ποταμού, κατασκευάστηκε ο νέος δρόμος που ξεκινούσε πριν
από το τέμενος Αχμέτ πασά, συνέχιζε ανάμεσα από το παλιό
τείχος και το ποτάμι προς βορρά, περνούσε έξω από την πύλη
των Μοναχών (Κεσίς Κιουπρί καπού) και πάνω από τα δύο
τόξα της ομώνυμης γέφυρας τα οποία καταστράφηκαν και

28α. Το βάθρο της γέφυρας του Αχμέτ πασά,
στο υπόγειο της οικοδομής Ι. Μπαδέκα.

28γ. Το τρίτο βάθρο της γέφυρας του Αχμέτ πασά.

28β. Τα δύο πρώτα
βάθρα της γέφυρας

του Αχμέτ πασά.
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οδηγούσε στον Μπέη Μπαχτσέ (σημερινά Κιόσκια ή Κοιλάδα
των Αγίων Αναργύρων). Στον καινούργιο πλέον δρόμο
κατασκευάστηκαν δύο ξύλινες γέφυρες, η μια μετά το Αχμέτ
πασά τζαμί, επάνω στη νέα κοίτη του ποταμού, και η άλλη στη
θέση της παλιάς πέτρινης γέφυρας των Αγίων Αναργύρων. Οι
γέφυρες αυτές πρέπει να κατασκευάστηκαν περίπου το 1892
και την ίδια περίοδο πρέπει να αντικαταστάθηκε και η πέτρινη
γέφυρα των Μοναχών με ξύλινη που οδηγούσε στη συνοικία
της Λιόκαλης.

29. Η θρυλική πέτρινη Κόκκινη γέφυρα

Ακολουθώντας το δρόμο που περνάει μπροστά από το
Δημοτικό Αναψυκτήριο στην περιοχή του Κολυμβη-

τηρίου, παράλληλα με το ποτάμι, προς βορρά και σε μία
απόσταση 1.500 μέτρων από αυτό, συναντάμε την Κόκκινη
γέφυρα. Για την ακρίβεια βρίσκεται 50 μ. αριστερά από το
παλιό σπιτάκι των υδρονομέων, όπως ανεβαίνουμε για την
μικρή τεχνητή λίμνη. Πρόκειται για μία μεγάλη πέτρινη

29α. Τμήμα από το κατάστρωμα της θρυλικής Κόκκινης γέφυρας.

29β. Η θρυλική πέτρινη Κόκκινη γέφυρα.

29γ. Τμήμα βάθρου της θρυλικής Κόκκινης γέφυρας.
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γέφυρα που χρησίμευε για την διάβαση του ποταμού από
ανθρώπους, ζώα και κάρα. Συγχρόνως υπήρχε επάνω της ένα
αυλάκι φάρδους τουλάχιστον ενός μέτρου, από το οποίο
περνούσε νερό που χρησιμοποιούνταν στους μύλους που
βρίσκονταν πιο νότια, αλλά και για το πότισμα των τριγύρω
οπωρώνων. Το άνοιγμα του τόξου της γέφυρας έφθανε τα 5 μ.
και οι διαστάσεις της ήταν: μήκος 10 μ., πλάτος 3 μ. και ύψος
από την κοίτη του ποταμού 3 μ. Από την πέτρινη αυτή γέφυρα,
που ήταν κατασκευασμένη από γρανιτένιες πέτρες, σώζονται
μόνο τα βάθρα και κάποια τμήματά της που είναι διάσπαρτα
στην κοίτη του ποταμού. Ονομάστηκε Κόκκινη από μία μάχη
που έγινε με τους Βούλγαρους στρατιώτες. Εδώ είναι σκόπιμο
να αποσαφηνίσουμε μια σύγχυση που έχει δημιουργηθεί στους
Σερραίους, ότι η θρυλική Κόκκινη γέφυρα δεν έχει καμία
σχέση με τη σύγχρονη γέφυρα με τα κόκκινα κάγκελα που
βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα και από την οποία περνάει ο
δρόμος που οδηγεί στην τεχνητή λίμνη.

ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

30. Το γεφυράκι του τούρκικου μύλου

Το μικρό αυτό γεφυράκι βρίσκονταν μετά από την πέτρινη
Κόκκινη γέφυρα, πιο πάνω από την μικρή τεχνητή λίμνη, στα

αριστερά του ποταμού, όπως τον ανεβαίνουμε, και ακριβώς πριν
από τον έκτο καταρράκτη, με πρώτο αυτόν που βρίσκεται πίσω
από το ξενοδοχείο Ξενία. Την περιοχή επισκέφτηκα στις 8.5.2005.

31. Η γέφυρα μεταξύ Ορεινής και Ελαιώνα
στη θέση Μος

Ηγέφυρα αυτή υπήρχε στον παλιό δρόμο που ξεκινούσε από
την Κάτω Ορεινή (Φράστανη) και κατέληγε στον Ελαιώνα

(Ντουτλί). Η τοποθεσία που βρισκόταν η γέφυρα ονομάζεται
Μος, που στα σλαβικά σημαίνει γέφυρα. Δυστυχώς, καταπο-
ντίστηκε από τα νερά του ποταμού και δεν σώζεται κανένα
ίχνος της. Το μόνο που ξέρουμε από διάφορες πληροφορίες
είναι ότι ήταν μονότοξη. Στο σημείο που βρισκόταν η γέφυρα
Μος τα τρία ρέματα της περιοχής, δηλαδή του Αλή Μπαμπά
(Ορεινής), Κούτελι και Σαριγιάρ (Μπάνιτσας), συμβάλλουν
μεταξύ τους και σχηματίζουν τον ποταμό των Αγίων
Αναργύρων.

32. Το γεφύρι της Κάτω Ορεινής.

Ανεβαίνοντας το ρέμα του Αλή Μπαμπά, και συγκεκριμένα
κάτω ακριβώς από την Κάτω Ορεινή, συναντάμε το ομώ-

νυμο γεφύρι. Έχει επισκευασθεί μερικώς και προστέθηκαν στις
δύο πλευρές του στηθαία ύψους 70 εκ. Είναι μονότοξο με
άνοιγμα καμάρας 6,50 μ. Το μήκος του είναι 22 μ., ενώ
συνεχίζει προς δυτικά με δύο πτερυγότοιχους, από τους οποίους
ο νότιος έχει μήκος 12 μ. και ο βόρειος 8 μ. Το πλάτος του είναι
3,80 μ. και το ύψος από την ανάντη πλευρά 6,50 μ. και από την30. Τμήμα από το γεφυράκι του τούρκικου μύλου.
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κατάντη 7 μ. Εξυπηρετεί ακόμη σήμερα την μετάβαση, στο
χωματόδρομο, από την Κάτω Ορεινή προς βορρά στα χωράφια
του Σαριγιάρ, όπου καλλιεργούνται οι πατάτες της Ορεινής, ενώ
το άλλο τμήμα του δρόμου οδηγεί στο 18ο χλμ. του δρόμου

Σερρών - Βροντούς, περνώντας μέσα από το κατεστραμμένο
χωριό της Μπάνιτσας και δίπλα ακριβώς από το ομώνυμο
πέτρινο γεφύρι. Το επισκέφθηκα πρώτη φορά το 1990 και μετά
δεκατέσσερα χρόνια στις 27.4.2004.

31α. Το γεφύρι
της Κάτω

Ορεινής
(κατάντη).
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33. Το δίτοξο γεφύρι κάτω από το χωριό
Μπάνιτσα

Ακολουθώντας το ανατολικό ρέμα που περνάει μπροστά
από το παλιό χωριό της Μπάνιτσας, και σε απόσταση δύο

περίπου χιλιομέτρων κάτω από το χωριό, συναντάμε το γεφύρι.
Είναι δίτοξο, η μεγάλη καμάρα έχει άνοιγμα 5,32 μ., ύψος 3,50

μ. από την κάτω μεριά και 3,20 μ. από την επάνω. Η μικρή
καμάρα έχει άνοιγμα τόξου 5 μ., ύψος από την πάνω μεριά 2,25
μ. και 1,78 μ. από την κάτω. Το συνολικό μήκος του γεφυριού
είναι 16 μ., το πλάτος 1,92 μ. και η απόσταση που χωρίζει τα
δύο τόξα είναι 2 μ. Από την κάτω μεριά και στα δεξιά μας, όπως
κοιτάμε το γεφύρι, υπήρχε εντοιχισμένη πλάκα ύψους 30 εκ.
και πλάτους 22 εκ. η οποία αποκολλήθηκε. Ευτυχώς, κάποιος
σκάλισε στην ανάντη μεριά και στην δεξιά καμάρα, επάνω

31β. Το γεφύρι
της Κάτω
Ορεινής
(ανάντη).
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33γ. Το γεφύρι
κάτω από το

χωριό
Μπάνιτσα.

33α. Το σημείο που
υπήρχε η

εντοιχισμένη πλάκα
στο γεφύρι κάτω από
το χωριό Μπάνιτσα.

33β. Επιγραφή στην
καμάρα στο γεφύρι
κάτω από το χωριό

Μπάνιτσα.



65Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών

στην πέτρα, στα σλαβικά, ίσως ό,τι ήταν γραμμένο στην
εντοιχισμένη πλάκα και έτσι πληροφορηθήκαμε την
ημερομηνία κατασκευής του γεφυριού που ήταν το 1875. Οι
πέτρες της καμάρας είναι από πελεκητούς σχιστόλιθους.

34. Το γεφύρι της Μπάνιτσας

Το γεφύρι της Μπάνιτσας βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό που
καταστράφηκε το 1913. Την ίδια τύχη είχαν και άλλα

χωριά, όπως ο Λάκκος, η Ραχοβίτσα, η Δράνοβα και η
Μούκλιανη. Τον καιρό εκείνο η Μπάνιτσα είχε 500 κατοίκους.
Το χωριό ήταν κτισμένο δυτικά του ποταμού. Σήμερα τα μόνα

κτίσματα που σώζονται είναι ένα καμπαναριό και το πέτρινο
γεφύρι. Το γεφύρι της Μπάνιτσας είναι μονότοξο με άνοιγμα
καμάρας 6,25 μ., μήκος 17 μ., πλάτος 2,75 μ. και ύψος 3,10 μ.
Στην ανάντη μεριά και στα δεξιά υπήρχε εντοιχισμένη πλάκα
ύψους 30 εκ. και πλάτους 50 εκ. η οποία αποκολλήθηκε. Οι
τοιχοποιίες του καταλήγουν σε τοίχους αντιστήριξης. Οι πέτρες
της καμάρας αποτελούνται από πελεκητούς σχιστόλιθους της
περιοχής. Το γεφύρι εξυπηρετούσε τη διέλευση ανθρώπων και
των πολλών κοπαδιών της περιοχής, με κατεύθυνση τα
απέναντι υψώματα αλλά και την επικοινωνία του χωριού με την
Βροντού.

34α. Το γεφύρι της
Μπάνιτσας και ο
διάδρομος διάβασης.

Σελ 66.
34β.Το γεφύρι της
Μπάνιτσας.
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35. Το γεφύρι του Σαριγιάρ

Αφήνοντας το χωριό Μπάνιτσα και ακολουθώντας το
μονοπάτι βόρεια προς την περιοχή Σαριγιάρ, σε απόσταση

τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων από το χωριό, συναντάμε το
ομώνυμο πέτρινο γεφύρι. Το τοπωνύμιο Σαριγιάρ είναι
τούρκικη λέξη και σημαίνει κίτρινο μέρος. Είναι μία ωραία
περιοχή γεμάτη χωράφια που περικλείεται από τις βουνοκορφές
των βουνών της Βροντούς. Σε αυτά τα χωράφια, λόγω του
ορεινού κλίματος, οι κάτοικοι της Μπάνιτσας έσπερναν

πατάτες. Μετά την καταστροφή του χωριού, τα χωράφια
πέρασαν στη δικαιοδοσία των κατοίκων της Άνω και Κάτω
Ορεινής. Από εδώ πηγάζει το ποτάμι της Μπάνιτσας, που με τα
άλλα δύο, το Κούτελι και της Ορεινής, σχηματίζουν το ποτάμι
των Αγίων Αναργύρων. Το γεφύρι της Μπάνιτσας είναι
μονότοξο με άνοιγμα καμάρας 4,50 μ., μήκος 10,40 μ., πλάτος
2,10 μ. και ύψος από την κοίτη του ποταμού 2,40 μ. Από την
κατάντη μεριά και στην αριστερή τοιχοποιία, όπως το βλέπουμε,
υπήρχε εντοιχισμένη πλάκα αλλά την αφαίρεσαν. Οι πέτρες της
καμάρας ήταν από πελεκητούς σχιστόλιθους της περιοχής.

35. Το γεφύρι
του Σαριγιάρ.
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36. Το ποτάμι και το πέτρινο γεφύρι του
Ελαιώνα (Ντουτλί)

Το ποτάμι του Ελαιώνα πηγάζει λίγο πιο πάνω από το
ομώνυμο χωριό. Μετά από κατάβαση λίγων χιλιομέτρων

περνάει ανατολικά των Σερρών, ακολουθεί μία νότια διαδρομή
και ενώνεται με τα ποτάμια των Αγίων Αναργύρων και του Αϊ
Γιάννη. Στις Σέρρες, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

του Κρυονερίτη, στο σημείο που σήμερα βρίσκεται η σύγχρονη
γέφυρα, εκτιμούμε ότι υπήρχε αντίστοιχη πέτρινη, αν και δεν
υπάρχουν ίχνη ούτε και ανάλογη μαρτυρία από κάποιον
περιηγητή, γιατί από εδώ περνούσε μια διακλάδωση της

Εγνατίας οδού. Η άποψη αυτή δικαιώνεται από τον
Πευτιγγεριανό πίνακα που σημειώνει τις αποστάσεις των
σταθμών που υπήρχαν στον ρωμαϊκό δρόμο που ένωνε την
πόλη των Σερρών με τους Φιλίππους.

Το πέτρινο γεφύρι του Ελαιώνα βρίσκεται ένα περίπου
χιλιόμετρο βόρεια από το χωριό και δίπλα στο παλαιό
ελαιοτριβείο. Διευκόλυνε την επικοινωνία των κατοίκων με τα
χωριά Άνω και Κάτω Ορεινής και της Ραχοβίτσας, αλλά

αποτελούσε και τη βασική
πρόσβαση των κατοίκων
του χωριού στους οπωρώνες
και στους ελαιώνες τους.
Να σημειώσουμε ότι την
εποχή του 1912 ο πλη-
θυσμός της Άνω και Κάτω
Ορεινής ήταν 475 και 691
κάτοικοι αντίστοιχα, ενώ το
παλιό όνομα των χωριών
ήταν Φράσταινα. Το χωριό
Ραχοβίτσα, πριν την κατα-
στροφή του, είχε 500 κα-
τοίκους. Παλιά η κοινό-
τητα του Ελαιώνα είχε 450
κατοίκους και συμπεριλάμ-
βανε στην δικαιοδοσία της
τα χωριά Ραχοβίτσα, με 500
και Λάκκος με 275 κα-
τοίκους. Το πέτρινο γεφύρι
είναι μονότοξο με άνοιγμα
καμάρας 5,50 μ., μήκος 10
μ., πλάτος 2,25 μ. και ύψος
3,35 μ. Το ύψος της καμά-
ρας και των βάθρων είναι
περίπου 1,50 μ. Η μία βάση

της καμάρας στηρίζεται πάνω σε βράχο, ενώ η άλλη επάνω σε
βάθρο κτισμένο με πέτρες της περιοχής. Οι θολίτες είναι από
πελεκητούς σχιστόλιθους της περιοχής. Το γεφύρι του Ελαιώνα
το επισκέφθηκα στις 31.1.1990

36. Το ποτάμι
και το πέτρινο

γεφύρι του
Ελαιώνα

(Ντουτλί). 




