
99. Το δίτοξο γεφύρι πριν την διασταύρωση του
Καπνοφύτου στο δρόμο Σιδηροκάστρου-

Αχλαδοχωρίου

Και αυτό, όπως τα τέσσερα προηγούμενα γεφύρια, είναι από
τα τελευταία πέτρινα τοξωτά γεφύρια και κατασκευάστηκε

το1939.
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97. Το τρίτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι. 98. Το τέταρτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι.

Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια που εξυπηρετούσαν
τη σιδηροδρομική γραμμή

Δράμα - Σέρρες - Θεσσαλονίκη

Ήταν αρκετά και είχαν κατασκευαστεί γύρω στο 1870, όταν
κατασκευάζονταν η σιδηροδρομική γραμμή, όμως όλα

αυτά αντικαταστάθηκαν με σύγχρονες γέφυρες.

Οι υδρογέφυρες είναι πέτρινα τοξωτά γεφύρια, που στο
κατάστρωμά τους κατασκεύαζαν λίθινα αυλάκια, στα οποία

κυλούσε νερό για την ύδρευση μιας πόλης ή την άρδευση
χωραφιών. Οι πρώτοι που κατασκεύασαν εναέριους υδραγωγούς
πάνω σε γέφυρες στερεωμένες σε μεγάλα πέτρινα τόξα ήταν οι
Ρωμαίοι, οι οποίοι αργότερα χρησιμοποίησαν για την κατασκευή
των τόξων τον οπτόπλινθο, που ήταν ψημένα τούβλα,
κερδίζοντας έτσι χρόνο, αλλά επιτυγχάνοντας συγχρόνως και
καλή κατασκευή. Με τέτοια υλικά είναι κατασκευασμένο το
υδραγωγείο της Νικόπολης στην Πρέβεζα, στο οποίο έρχεται το

νερό από τις πηγές του Λούρου ποταμού, διανύοντας μια
διαδρομή πενήντα χιλιομέτρων και, αφού περάσει επάνω από τις
κοκκινωπές καμάρες του Αϊ Γιώργη, καταλήγει στο Νυμφαίο της
Νικόπολης. Το γεγονός ότι Έλληνες μηχανικοί δεν κατασκεύασαν
υδρογέφυρες, παρόλο που η αρχιτεκτονική τους γνώριζε το τόξο
από τον 3ο αιώνα π.Χ., οφείλεται μάλλον στο ότι η υδροδότηση
μιας πόλης με αυτό τον τρόπο απαιτούσε τη μεταφορά νερού από
μεγάλη απόσταση, κατασκευή που ήταν εύκολος στόχος σε
περίοδο πολέμου, η καταστροφή της οποίας θα είχε άμεσο και
αρνητικό αποτέλεσμα στην έκβασή του, αφού θα διακόπτονταν η

ΟΙ ΥΔΡΟΓΕΦΥΡΕΣ
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99. Το δίτοξο
γεφύρι πριν την

διασταύρωση του
Καπνοφύτου

στο δρόμο
Σιδηροκάστρου-
Αχλαδοχωρίου.

υδροδότηση της πόλης. Η τεχνική της μεταφοράς του νερού σε
λίθινα ή πήλινα αυλάκια αναπτύχθηκε με σκοπό να ξεπεραστεί το
πρόβλημα της ύπαρξης φυσικών γεωλογικών εμποδίων και να
οδηγηθεί το νερό εκεί που υπήρχε ανάγκη. Απαιτούνταν όμως
ειδικές τεχνικές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μια ελαφριά κλίση
της κατασκευής για να υπάρχει συνεχής ροή του νερού, μέχρι να
φτάσει στον προορισμό του σε κάποιο οικισμό ή για την άρδευση
χωραφιών ή αργότερα για να χρησιμοποιηθεί σαν κινητήρια

δύναμη στους υδρόμυλους. Στην εποχή της τουρκοκρατίας οι
υδρογέφυρες ονομάζονταν κιμέρια. Η διαφορά τους από τα
πέτρινα γεφύρια είναι στο πλάτος του καταστρώματος, που είναι
σαφώς στενότερο με διαστάσεις από 0,60 μ. μέχρι 1 μ., κυρίως
όμως στην ύπαρξη του λίθινου αυλακιού, που είχε συνήθως
διαστάσεις ύψους και πλάτους 20 εκατοστών, εκτός εάν έπρεπε
να μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού, οπότε ήταν
φαρδύτερο, ενώ το μήκος του ήταν ανάλογο με αυτό της γέφυρας.
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Εξαίρεση σε όλο το νομό Σερρών αποτελεί η κόκκινη γέφυρα με
πλάτος καταστρώματος γύρω στα 3 μ. και λίθινο αυλάκι φάρδους
1 μ., αφού έπρεπε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα νερού που
χρησιμοποιούνταν σαν κινητήριος δύναμη στους υδρόμυλους.
Συγχρόνως αυτή η γέφυρα χρησιμοποιούνταν για τη διάβαση
ανθρώπων και ζώων, αφού το ποτάμι των Αγίων Αναργύρων ήταν
αδιάβατο τους χειμερινούς μήνες, γιατί κατέβαζε μεγάλες
ποσότητες νερού.

ΟΙ ΥΔΡΟΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Τρία είναι τα κυρίως ρέματα που πηγάζουν βόρεια του
Ξηροτόπου από τις νότιες υπώρειες του Λαϊλιά, τα οποία

ενώνονται και σχηματίζουν τον χείμαρρο της Αγίας Βαρβάρας. Ο
Ξηρότοπος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρέματα από τα οποία το
δυτικό ονομάζεται Λιάσκα (= στα σλαβικά η φουντουκιά), επειδή
στις όχθες του υπάρχουν πολλές φουντουκιές, και πηγάζει από το
ύψωμα Δεμίρ Καπί (= στα τούρκικα σιδερένια πόρτα), που η
κορυφή του μοιάζει με δόντι. Το ανατολικό ρέμα ονομάζεται
Ποτάμι ή Ρυάκα (= στα σλάβικα το ποτάμι), έχει περισσότερο
νερό από τα άλλα, πηγάζει από τη θέση Κουρί, σχηματίζει ένα
πανέμορφο φαράγγι κάτω και δυτικά του Λυκόλοφου, που έχει
υψόμετρο 1667 μέτρα και είναι μετά τον Αλή Μπαμπά η δεύτερη
πιο ψηλή κορυφή του Λαϊλιά και της οροσειράς της Βροντούς και,
αφού περάσει τρία χιλιόμετρα νότια και ανατολικά από τον
Ξηρότοπο, ενώνεται με το δυτικό ρέμα, σχηματίζοντας μία
χαράδρα που την αποκαλούν Πέτκου Δερέ. Το ανατολικό ρέμα
υδροδοτεί τον Ξηρότοπο, ενώ παλιότερα υδροδοτούσε ένα τμήμα
της πόλης των Σερρών μαζί με το νερό που προέρχονταν από τις
πηγές Μπατάνι του χειμάρρου του Λευκώνα. Στο ρέμα αυτό, στην
περιοχή που ονομάζεται Μος (= στα σλαβικά γέφυρα) και
συγκεκριμένα στο πέρασμα του ποταμού που βρίσκεται στο
δρόμο που οδηγεί στον Ξηρότοπο, αριστερά από το 14ο χλμ. της
οδού Σερρών - Λαϊλιά, υπήρχε μια ξύλινη γέφυρα που
κατασκευάστηκε το 1916, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ζαχαρία

Καρού, κατοίκου Ξηροτόπου. Το τρίτο ρέμα ονομάζεται
Μουσνίτσα, όπως με πληροφόρησε ο Στέργιος Σαμαντάς,
κάτοικος Ξηροτόπου, βρίσκεται τρία χιλιόμετρα ανατολικά του
χωριού και συγκεκριμένα δυτικά από τη διασταύρωση του 14ου

χλμ. Σερρών - Λαϊλιά, πηγάζει από τον Λυκόλοφο, διασχίζει ένα
πανέμορφο φαράγγι, που φαίνεται πανοραμικά από το δρόμο, και
νοτιότερα, δίπλα και βόρεια από τη μικρή σύγχρονη γέφυρα που
βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στον Ξηρότοπο, αριστερά από το
7ο χλμ. του δρόμου Σερρών - Λαϊλιά, ενώνεται με τα άλλα δύο
ρέματα. Λόγω της καλής ποιότητας του νερού του χειμάρρου της
Αγίας Βαρβάρας, επί τουρκοκρατίας το μετέφεραν με τρεις
υδρογέφυρας στην περιοχή Άνω Καμενίκια για τις ανάγκες
ύδρευσης της πόλης των Σερρών. Από τις τρεις υδρογέφυρες
σήμερα σώζεται η μια, που είναι δίτοξη.

100. Η πρώτη υδρογέφυρα δίπλα
και ανατολικά του πεδίου βολής

Σώζονται μόνο τα δύο βάθρα της.

100. Τα δύο
βάθρα της
πρώτης
υδρογέφυρας
δίπλα και
ανατολικά του
πεδίου βολής.
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101β. Η δεύτερη
υδρογέφυρα,

ανεβαίνοντας
τον ρου του
χειμάρρου.

101a. Η αριστερή
καμάρα της

δεύτερης
υδρογέφυρας,

ανεβαίνοντας τον
ρου του χειμάρρου.
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101. Η δεύτερη υδρογέφυρα, ανεβαίνοντας
τον ρου του χειμάρρου

Βρίσκεται ανατολικά του χειμάρρου της Αγίας Βαρβάρας.
Σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση Είναι δίτοξη και έχει

συνολικό μήκος 21 μ. και πλάτος 0,98 μ. Η νότια καμάρα έχει
άνοιγμα τόξου 4,20 μ. και πλάτος 2,97 μ. Το νότιο βάθρο έχει
ύψος 0,75 μ. και στηρίζεται σε βράχο ύψους 0,85 μ., ενώ το
καθαρό ύψος του τόξου μέχρι το κλειδί είναι 1,67 μ. Το βόρειο
βάθρο αποτελείται από κατακόρυφη βάση ύψους 1,30 μ., ενώ
το ύψος του τόξου, μέχρι κάτω από τον κεντρικό θολίτη, είναι
1,76 μ. Το ύψος της νότιας καμάρας μέχρι το κατάστρωμα της
γέφυρας, όπου βρίσκονταν το πέτρινο αυλάκι, ήταν 3,40 μ.
αλλά μεταγενέστερα έγινε μια προσθήκη από μπετόν 50 εκ.,
ανεβάζοντας το ύψος σε 3,90 μ.

Η βόρεια καμάρα έχει άνοιγμα τόξου 3,20 μ., ύψος
μέχρι κάτω από τον κεντρικό θολίτη 1,90 μ., ενώ το συνολικό
ύψος μέχρι το κατάστρωμα της γέφυρας, μαζί με την
τσιμεντένια προσθήκη, είναι 2,80 μ.

102. Η τρίτη υδρογέφυρα, όπως ανεβαίνουμε
τον ρου του χειμάρρου

Από αυτή την υδρογέφυρα σώζονται μόνο τα δύο βάθρα. 

103. Η υδρογέφυρα στο ρέμα του Ιμαρέτ

Βλέπε Νο 22

104. Η υδρογέφυρα στον λόφο Μουσαλά
στα δυτικά της περιοχής του 

Αγίου Παντελεήμονα (Τσουμπλέκ Ντερέ)

Το χαρακτηριστικό αυτής της υδρογέφυρας είναι ότι τα τόξα
της είναι κτισμένα επάνω σε δύο διαζώματα. Στο πρώτο,

που εφάπτεται του εδάφους, στηρίζονται τρεις καμάρες, ενώ
στο δεύτερο πέντε και επάνω τους διακρίνεται ακόμη το
πέτρινο αυλάκι απ' όπου περνούσε το νερό για την ύδρευση
μεγάλου μέρους της πόλης των Σερρών την εποχή της
τουρκοκρατίας, όπου και ανάγεται η κατασκευή της. Το
συνολικό μήκος είναι 16,50 μ. και το ύψος 8,50 μ., ενώ το
πλάτος του καταστρώματος από όπου περνάει το αυλάκι είναι
70 εκ. Στο κάτω διάζωμα η νότια καμάρα έχει άνοιγμα τόξου
1,30 μ., ύψος 0,95 μ. και πλάτος (πάχος) 1,55 μ. Η κεντρική
καμάρα, που είναι η μεγαλύτερη από όλες, έχει άνοιγμα τόξου
7,50 μ., ύψος από την ανάντη μεριά 2,70 μ., από την κατάντη
4,20 μ. και πλάτος (πάχος) 1,55 μ. Η βόρεια έχει άνοιγμα τόξου
1,36 μ., ύψος 2,55 μ. και πλάτος (πάχος) 1,55 μ. Στη βάση,
μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τόξου υπάρχει τοιχοποιία
μήκους 1,50 μ., ενώ μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τόξου
η τοιχοποιία έχει μήκος 3,50 μ. Στο επάνω διάζωμα οι τέσσερις
καμάρες από τη νότια πλευρά έχουν άνοιγμα τόξου 2,96 μ.,
ύψος 3,40 μ. και πλάτος (πάχος) 0,98 μ., ενώ η πέμπτη, και
πρώτη από τη βόρεια πλευρά, έχει άνοιγμα τόξου 2,96 μ., ύψος
2,96 μ. και πλάτος (πάχος) 0,98 μ. Ανάμεσα στα τόξα υπάρχει
κι εδώ τοιχοποιία μήκους 0,90 μ., ενώ η αντίστοιχη μεταξύ του
τέταρτου και πέμπτου τόξου είναι 1,40 μ. Η υδρογέφυρα
σώζεται σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση. Το γεφύρι το
συνοδεύει ένας θρύλος που τον δημοσίευσε ο αείμνηστος Γ.
Καφταντζής, όπως τον άκουσε από τη γιαγιά του Ελένη
Αραβαντινού και έχει ως εξής: 

«Ανάμισα σι δυο μπαΐρια πάν’ απ' την Κλουποτίτσα,
102. Το βάθρο της τρίτης υδρογέφυρας, όπως ανεβαίνουμε

τον ρου του χειμάρρου.
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104. Η
υδρογέφυρα στον

λόφο Μουσαλά
στα δυτικά της

περιοχής
του Αγίου

Παντελεήμονα
(Τσουμπλέκ

Ντερέ).
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ήταν ένα γιοφύρ δίχους κάγκιλα, μακρύ κι ψηλό ν' αντραλίζισι κι
τόσου στινό που ένα άτομου μι του ζορ του πιρνούσι,
αραδίζουντας απουγάλια. Κουντά στου γιουφύρ ήταν κι μια ιξοχή
μι πουλλά δέντρα, όπου ανιβρούσι κρύου νιρό. Σ' αυτήνα
πηγήνισκαν οι Τούρκοι κι ξιφάντουναν. Κάπουτις σ' ένα τέτοιου
ξιφάντωμα, ικεί που αγωνιούνταν Τούρκοι κι Χριστιανοί,
σκώνιτι ου Μπέης κι λέει: Όποιους απού σας πιράσ' του γιοφύρ
αυτό καβάλα σι άλουγου, θα τουν δώσου ό,τι κι αν ζητήξ. Όλοι
ζάρωσαν κι μούλουξαν, Τουρκέλια κι Χριστιανόπλα, μοναχά
ένας Έλληνας θιώρατους ίσαμι κει απάν σαν πλατάν κι
σούρπιτος, βγαίν αχώρια κι λέει στουν Μπέη, ιγώ του πιρνάου
Μπέη μ’. Όλους τότες τους έπιασι φριξ κι μπούζιασαν κι' οι
Τούρκοι απού χαίρουνταν στα κρυφά για την αλαφροσύνη τ',
έλιγαν πως θα σγκάξ σαν του καρπούζ, οι δικοί μας πάλι τι θα
παθίνισκι ου ζουρλός, θιος σχουρέστουν τουν άραχνου. Άμα
θύμουσι ου Μπέης κι σταμάτησαν οι αμφιλουγές, του ελληνόπλου
ίδιους Αϊγιώρς, πηδάει σ' ένα τσαμίσκου άσπρου άλουγου κι
δίχους μάχνα, δίχους τίπουτι, τραβάει τα γκέμια, σέβκη στου
γιουφύρ κι ως που να δγεις, γιάτους αντίκρα, πλαλώντας όπους
στου ίσκιουμα. Του τι γίνικι δε λέγιτι. Τουν φιλάει ου Μπέης κι
αφού τουν φίλτσι τουν ρουτάει τι ριγάλο θελς. Κι αυτός μήτε
φλουριά, λέει, θέλου μήτε αρχοντιλίκια μήτε άλλα καλούδια,
μονάχα ν' απολύκς τους Έλληνες απ' τη φυλακή. Κιτρίνσι,
ξικιτρίνσι ου Μπέης, τους απόλκι όλους κι έγιναν στα Σέρρας
μιγάλες χαρές κι πανηγύρια». (Γ. Καφταντζή: Ιστορία της
πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της, Δίφρος, τ. 1ος, Αθήνα
1967, σ.σ. 61-62).

105. Η βυζαντινή υδρογέφυρα στα δυτικά του
λόφου της Ακρόπολης (Κουλάς)

Βρίσκεται δυτικά του λόφου της Ακρόπολης (Κουλάς) των
Σερρών κι ακριβώς επάνω της, χωρίς όμως να εφάπτεται,

έχουν κατασκευάσει ένα τσιμεντένιο δοκάρι από το οποίο
περνάει το μονοπάτι που διασχίζει τη δυτική πλευρά του
λόφου. Το νερό που περνούσε από πάνω της προερχόταν από το
ποτάμι των Αγίων Αναργύρων και, διαμέσου της Κόκκινης

105α. Η καμάρα της βυζαντινής υδρογέφυρας στα δυτικά
του λόφου της Ακρόπολης (Κουλάς).

105β. H βυζαντινή υδρογέφυρα στα δυτικά του λόφου
της Ακρόπολης (Κουλάς).



γέφυρας αλλά και ακόμη μιας μικρότερης, προοριζόταν για την
υδροδότηση της συνοικίας που απλωνόταν κάτω και νότια από
τους πρόποδες του Κουλά. Η διαδρομή αυτή του νερού και η
υδροδότηση της πόλης συνεχίστηκε και αργότερα, μόνο που τα
πέτρινα αυλάκια αντικαταστάθηκαν από πήλινα και στη
συνέχεια με σιδερένιους σωλήνες. Η γέφυρα έχει άνοιγμα
καμάρας 2,40 μ., ύψος μέχρι κάτω από τον κεντρικό θολίτη
1,40 μ., πλάτος 0,60 μ., μήκος 5,30 μ. και συνολικό ύψος 2,10
μ. Γνώριζα την γέφυρα από το 1975, όταν νεαροί τρέχαμε γύρω
από τον Κουλά.

ΟΙ ΥΔΡΟΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ο ποταμός των Αγίων Αναργύρων πηγάζει βόρεια της πόλης
των Σερρών και τα νερά του εκτός από την υδροδότηση της

πόλης χρησίμευαν και σαν κινητήρια δύναμη στους υδρόμυλους
της περιοχής. Για το λόγο αυτό κατασκεύασαν ένα φαρδύ αυλάκι
βόρεια των Σερρών και, με την υπάρχουσα υψομετρική διαφορά,
μετέφεραν το νερό. Έτσι κατασκευάστηκε και η θρυλική Κόκ-
κινη γέφυρα, γιατί ο υδραγωγός αυτός σε κάποιο σημείο της
διαδρομής διασταυρώνονταν με το ποτάμι.

106. Η θρυλική πέτρινη Κόκκινη γέφυρα

Βλέπε Νο 29

107. Η μικρή υδρογέφυρα

Σε μικρή απόσταση, νότια της θρυλικής Κόκκινης γέφυρας,
υπήρχε ακόμη μια μικρή υδρογέφυρα από την οποία

σώζονται σήμερα μόνο τα βάθρα της και χρησίμευε για τη
μεταφορά του νερού από την παρακείμενη ρεματιά, που, παρά
τις μικρές της διαστάσεις, σε περίπτωση ξαφνικής νεροποντής
γινόταν πολύ επικίνδυνη.
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108. Η υδρογέφυρα πηγών Ελαιώνα

Στον Ελαιώνα υπάρχουν δύο υδρογέφυρες κοντά στη μεγάλη
πηγή από την οποία πηγάζει ο ομώνυμος ποταμός. Από

πάνω τους περνούσε ο αγωγός που μετέφερε νερό για την
ύδρευση της Κοινότητας αλλά και για την άρδευση των
παρακείμενων κτημάτων με τα οπωροφόρα δέντρα και τα
ελαιόδεντρα της γνωστής "πετροελιάς". Η πρώτη που
βρίσκεται κοντά στις πηγές του ποταμού έχει μήκος 14 μ.,
άνοιγμα καμάρας 2,45 μ. και πλάτος 1 μ. Το αυλάκι έχει πλάτος
24 εκ., βάθος 16 εκ. ήταν σκεπαστό και χρησίμευε για την
ύδρευση του χωριού. Το πλάτος της καμάρας στη βάση είναι
1,05 μ. και το ύψος από την κοίτη μέχρι τον θόλο είναι 2,20 μ.
Το συνολικό ύψος της γέφυρας είναι 2,70 μ. Το φάρδος και το
ύψος του κλειδιού είναι 32 εκ.

107. Τα βάθρα της μικρής υδρογέφυρας.
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108. Η
υδρογέφυρα
πηγών
Ελαιώνα.



ΟΙ ΥΔΡΟΓΕΦΥΡΕΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

110. Η υδρογέφυρα του Μύλου (έτους 1774)
στον περίγυρο της Ιεράς Μόνης 

του Τιμίου Προδρόμου

Το γεφύρι αυτό υποθέτουμε ότι είναι η υδρογέφυρα του
μύλου και βρίσκεται στην πίσω δυτική πλευρά του σπιτιού

του Εμμανουήλ Παπά, πλάι στο πάρκινκ των αυτοκινήτων. Το
γεφύρι αυτό είναι δίτοξο, με λίθινο αυλάκι στο επάνω μέρος
απ' όπου περνούσε το νερό. Έχει συνολικό μήκος 28 μ. και
πλάτος 0,90 μ. Η βόρεια καμάρα έχει άνοιγμα τόξου 4,70 μ.,
ύψος από την ανάντη μεριά 3,10 μ. και από την κατάντη 4,10
μ. Η νότια καμάρα, που είναι η μεγαλύτερη αλλά μόνο ως
προς το ύψος, έχει άνοιγμα τόξου 4,70 μ. και ύψος που φθάνει
τα 9 μ. από την κοίτη του ποταμού που περνάει από κάτω της.
Το τόξο στηρίζεται σε βάσεις πλάτους 1,35 μ. Η βόρεια βάση
έχει ύψος 2,50 μ. από την ανάντη πλευρά και η νότια 4,55 μ.
Στην υδρογέφυρα υπήρχε μαρμάρινη πλάκα, που σήμερα
βρίσκεται στο κτίριο μέσα αριστερά της κεντρικής πύλης του
Μοναστηριού, όπως αναφέρει ο αείμνηστος Σερραίος ιστο-
ρικός Γ. Καφταντζής, με χαραγμένα επάνω της τα εξής: 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1774 ΤΟ ΠΑ-
ΡΟΝ ΚΟΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ 'Ε
ΠΑ'UΤΩ ΥΔΡΑΓΩΓΟ΄Ν
ΤΟU

-
ΜUΛΟU ΕΚΤΙΣΘΗ ΔΑΠΑ

ΝΗ TOU
-

ΛΑΜΠΡOU
-

’ΑΝΔΡΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΙΚΑΙΟΥ 'ΕΠI΄
ΤΟU ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΘΕΟΚΛΗ-
ΤΟU CUΓΓΕΛΟU

(Γ. Καφταντζή: Ιστορία της πόλεως Σερρών και της
περιφέρειάς της, τ. 1ος, Αθήνα 1967, σ. 237).

Η φωτογράφηση και η μέτρηση της γέφυρας έγινε στις
4.4.2004.
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109α. Η υδρογέφυρα βόρεια του Ελαιώνα (ανάντη).

109β. Η υδρογέφυρα βόρεια του Ελαιώνα (κατάντη).

109. Η υδρογέφυρα βόρεια του Ελαιώνα 

Η υδρογέφυρα αυτή οδηγούσε το νερό στο Μπατάνι (το
μέρος που έπλεναν τις βελέντζες) και στο μύλο του

Σωτήρη Βλάχου του Αθανασίου. Έχει μήκος 15 μ., ύψος 2,86
μ., πλάτος στη βάση της καμάρας 1,48 μ. και καταστρώματος 1
μ. Το ύψος της καμάρας από το έδαφος μέχρι τον θόλο είναι
2,13 μ. από τα οποία το 1,20 μ. είναι η βάση της και τα 0,93 η
καθαρή καμάρα. Από τον θόλο μέχρι το κατάστρωμα έχει ύψος
0,73 μ. Το μήκος της είναι 1,53 μ., το πλάτος του αυλακιού
είναι 60 εκ. και το βάθος του 20 εκ. 



111. Η παλιά (κατεστραμμένη)
υδρογέφυρα του παραπορτιού της Μονής

Τρία μέτρα πιο κάτω βρίσκονταν η παλιά υδρογέφυρα που
και αυτή παρασύρθηκε από τα νερά του χειμάρρου το

1874. Σήμερα σώζεται ένα τμήμα της καμάρας της καθώς και
το βόρειο βάθρο. Η υδρογέφυρα ήταν μονότοξη με άνοιγμα
καμάρας 5,50 μ., μήκος 11 μ., πλάτος 0,80 μ., ενώ το ύψος
από την ανάντη πλευρά ήταν 5,50 μ. και από την κατάντη
6,50 μ.

112. Η υδρογέφυρα
κάτω από το παραπόρτι της Μονής

Και αυτή, όπως η γέφυρα του παραπορτιού, ξανακατα-
σκευάστηκε το 1874. Η υδρογέφυρα κάτω από το

παραπόρτι της Μονής είναι μονότοξη με άνοιγμα καμάρας
5,50 μ., μήκος 15 μ., πλάτος 1,20 μ., ενώ το ύψος από την
ανάντη πλευρά είναι 5,50 μ. και από την κατάντη 6,50 μ. Το

147Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών

110α. Η υδρογέφυρα του Μύλου (έτους 1774) στον περίγυρο
της Ιεράς Μόνης του Τιμίου Προδρόμου.

110β. Ο διάδρομος διάβασης της υδρογέφυρας του Μύλου (έτους 1774) στον
περίγυρο της Ιεράς Μόνης του Τιμίου Προδρόμου.

111. Το βάθρο της  παλιάς (κατεστραμμένης) υδρογέφυρας
του παραπορτιού της Μονής. 
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112α. Η
υδρογέφυρα

κάτω από το
παραπόρτι

της Μονής. 
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αυλάκι που περνούσε πάνω από το κατάστρωμά της και
μετέφερε το νερό στους κήπους στην απέναντι πλευρά του
χειμάρρου είχε πλάτος και βάθος 20 εκ. Η υδρογέφυρα
βρίσκεται τρία μέτρα κάτω από την αρχαία και στην δεξιά
τοιχοποιία στην ανάντη πλευρά υπήρχε εντοιχισμένη πλάκα η
οποία αφαιρέθηκε. Οι θολίτες είναι από πελεκητούς
σχιστόλιθους της περιοχής. Το νερό που περνούσε από την

υδρογέφυρα έβγαινε από τη φυσική σήραγγα που βρίσκονταν
βόρεια της Μονής και, αφού ακολουθούσε μια παράλληλη
διαδρομή με το τείχος, παρέχοντας συγχρόνως προστασία στη
Μονή -αφού δημιουργούσε μια τεχνητή τάφρο-, κατέληγε
πάλι στο ποτάμι από το οποίο και προερχόταν. Με την
υδρογέφυρα αυτή έχουμε γύρω από τη Μονή συνολικά οκτώ
πέτρινα γεφύρια.

112β. Η
υδρογέφυρα
κάτω από το
παραπόρτι της
Μονής και
μερική
άποψη της
Μονής.



Σύμφωνα με τους Β. Κατσαρό - Χ. Παπαστάθη η επιγραφή αυτή
είναι καταχωρημένη και στον κώδικα της Μονής με την
προσθήκη όμως και του ακόλουθου σχολίου: «√#̆ ÙÈÓÔ˜ [·fiÁÔÓÔÈ
ÂÚ›ÊËÌÔÈ [ÂÊ¿ÓËÛ·Ó ]Ô {·Ú¯ˆÓ ÏÔÁÔı¤ÙË˜ Î‡Ú ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ~̆
∫Ô˘ÎÏÈÔÌ·Ù˙~Ë ÌÂÁ·ÏÔ¤ÌÔÚÔ˜ Î·› ]Ô [·‰ÂÚÊfi˜ ·[˘ÙÔ~˘ Î‡Ú.

™·Ó‰ˆÓ‹˜ ÌÂÁ·Ï¤ÌÔÚÔ˜ Î·› Ô#˘ÙÔ˜ ÌÂÙÔÈÎ‹Û·˜ Â[È˜ £ÂÛ-
Û·ÏÔÓ›ÎËÓ {ÂÂÈÙ· [ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔfiÏÂÈ Î·Ù¿ Ùfi 1836 Ê·-
ÌÂÏÈ‰fiÓ». (Β. Κατσαρός - Χ. Παπαστάθης: «"Ο Νέος Μέγας
Κώδηξ" της Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών», Σερραϊκά Ανάλεκτα,
τ. 1ος, Σέρρες 1992, σ.σ. 190-191).
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113β. Η
υδρογέφυρα
της Πηγής.
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114. Η
υδρογέφυρα

του
εργοστασίου

στη Βροντού.

ΑΛΛΕΣ ΥΔΡΟΓΕΦΥΡΕΣ

114. Yδρογέφυρα του εργοστασίου
στη Βροντού

Βρίσκεται στο δρόμο Σερρών - Βροντούς, 2 χλμ. μετά τη
διασταύρωση Άνω και Κάτω Βροντούς. Στο σημείο εκείνο

υπήρχε εργοστάσιο κατασκευής καμπανών και η υδροδότησή
του γινόταν από την υδρογέφυρα. Είναι ένα δίτοξο γεφύρι

μήκους 30 μ., πλάτους 3,10 μ., ενώ η ενδιάμεση απόσταση των
δύο τόξων είναι 0,70 μ. Η ανατολική καμάρα, η μικρή, έχει
άνοιγμα τόξου 2,10 μ. και από την βορειοανατολική πλευρά
καθαρό ύψος 1,60 μ. και μέχρι το κατάστρωμα άλλα 0,80 μ., ενώ
από την νοτιοανατολική πλευρά το καθαρό ύψος της είναι 4,27
μ. και μέχρι το κατάστρωμα άλλα 0,80 μ. Η δυτική καμάρα, η
μεγάλη, έχει άνοιγμα τόξου 1,95 μ. και από τη νοτιοδυτική
πλευρά καθαρό ύψος 4,80 μ. και μέχρι το κατάστρωμα άλλα 0,90
μ., ενώ από τη βορειοδυτική πλευρά έχει καθαρό ύψος 3,44 μ.
και μέχρι το κατάστρωμα άλλα 0,75 μ.



115. Η υδρογέφυρα της Βροντούς

Βρισκόταν βορειοδυτικά του χωριού και χρησίμευε για την
υδροδότησή του. Σήμερα σώζονται μόνο τα δύο βάθρα της.

Ήταν μονότοξη με άνοιγμα καμάρας 7,30 μ., μήκος 11 μ., ύψος
3,50 μ., ενώ τα βάθρα είχαν πλάτος 1,10 μ.

116. Η υδρογέφυρα ή Κεμέρι 
του Αγίου Πνεύματος

Βρίσκεται βορειανατολικά του χωριού και συγκεκριμένα
στο λάκκο του Χουχούλη, ανάμεσα στους λόφους

Γκράνιτσα και Προφήτης Ηλίας. Είναι μονότοξη, με άνοιγμα
καμάρας 5 μ., μήκος 15 μ., ύψος 8,50 μ., πλάτος (πάχος) των
δύο βάσεων 1,20 μ., ενώ το κατάστρωμα της υδρογέφυρας από
το οποίο περνούσε το πέτρινο αυλάκι έχει φάρδος 80 εκ. Ένα
μέρος από το δυτικό τοιχίο έχει καταστραφεί και πρέπει
οπωσδήποτε να αποκατασταθεί, γιατί υπάρχει κίνδυνος
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κατάρρευσης της γέφυρας, αφού σήμερα χρησιμοποιείται για
τη μεταφορά νερού με σιδερένιο σωλήνα, που διέρχεται από
πάνω της και στον οποίο παρατηρείται διαρροή νερού. Την
επισκέφθηκα στις 4.4.2004 με τη συνοδεία του Νικολάου
Χουχούλη, κατοίκου Αγίου Πνεύματος.

115. Τα βάθρα της υδρογέφυρας της Βροντούς.

116α. Η υδρογέφυρα ή Κεμέρι του Αγίου Πνεύματος (ανάντη).



Δαφνούδι και το χωρίζει σε δύο γειτονιές. Έχει άνοιγμα
καμάρας 1,90 μ., μήκος 6 μ., πλάτος 0,80 μ. και ύψος μέχρι την
καμάρα 1,50 μ., ενώ το συνολικό ύψος της γέφυρας μέχρι το
σημείο που περνάει το πέτρινο αυλάκι είναι 2,50 μ. Οι θολίτες
της καμάρας έχουν μήκος 30 εκ., ύψος 30 εκ. και πλάτος 10 εκ.
Το επισκέφθηκα στις 8.2.2004 με την υπόδειξη και τη βοήθεια
του Κωνσταντίνου Θεοδοσίου.

118. Η πρώτη στη θέση Σπιάκες ή Ντάρδανα
στο δυτικό ρέμα της Αγριανής

Δύο υδρογέφυρες βρίσκονταν στο δυτικό ρέμα της Αγριανής
και από πάνω τους περνούσε υδραγωγός που μετέφερε το

νερό για την ύδρευση του χωριού.
Η πρώτη υδρογέφυρα, που ήταν πιο κοντά στις πηγές του

δυτικού ρέματος, έχει καταστραφεί. Στη θέση που υπήρχε με
οδήγησε ο Γεώργιος Μήτκας στις 26.4.2004.

117. Η υδρογέφυρα του Δαφνουδίου

Βρίσκεται βορειοδυτικά του χωριού και συγκεκριμένα σε
ένα μικρό ρέμα που απέχει τριάντα μέτρα από το σημείο

που αυτό ενώνεται με το δυτικό χείμαρρο, που διασχίζει το
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116β. Η υδρογέφυρα ή Κεμέρι του Αγίου Πνεύματος (κατάντη).

117α. Η υδρογέφυρα του Δαφνουδίου.

117β. Ο διάδρομος διάβασης της υδρογέφυρας του Δαφνουδίου.



118. Το σημείο που υπήρχε η πρώτη υδρογέφυρα στη θέση Σπιάκες
ή Ντάρδανα στο δυτικό ρέμα της Αγριανής.

119. Η δεύτερη υδρογέφυρα στο δυτικό ρέμα της Αγριανής.
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119. Η δεύτερη υδρογέφυρα
στο δυτικό ρέμα της Αγριανής

Η δεύτερη υδρογέφυρα, που βρίσκεται βόρεια του χωριού
και νοτιότερα από την προηγούμενη, είναι μονότοξη με

άνοιγμα καμάρας 1,50 μ., μήκος 8 μ., ύψος 1,80 μ. και πλάτος
0,55 μ. Την επισκέφτηκα πρώτη φορά στις 28.12.1992 με τον
Ευάγγελο Φιλιππίδη και δώδεκα χρόνια αργότερα στις
26.4.2004 με τον Γεώργιο Μήτκα.

120. Η υδρογέφυρα στο ανατολικό ρέμα 
της Αγριανής

Βλέπε Νο 72

121. Υδρογέφυρα Αλιστράτης

Πρόκειται για μια επιβλητική μονότοξη γέφυρα που
διατηρείται σε καλή κατάσταση και βρίσκεται σε

απόσταση 3 χλμ. βορειοδυτικά της Αλιστράτης. Έχει μήκος
35,50 μ. και πλάτος 1,46 μ. Το ύψος από την κοίτη του
ποταμού μέχρι το κατάστρωμα είναι 13.50 μ. Η υδρογέφυρα
στηρίζεται επάνω σε βράχο και το καθαρό ύψος της είναι
8,50 μ.Το ύψος από την καμάρα μέχρι το κατάστρωμα είναι
3,40 μ. Το αυλάκι της γέφυρας έχει πλάτος 15 εκ. και βάθος
20 εκ. Στην υδρογέφυρα με οδήγησε ο Κίμωνας Γ. Δούρλιος
κάτοικος Αλιστράτης. Την περιοχή επισκέφτηκα στις
22.10.2005.

122. Η υδρογέφυρα του Χουμνικού

Είναι μονότοξη με άνοιγμα καμάρας 2,40 μ., μήκος 9 μ., πλάτος
0,85 μ., ύψος από την κοίτη του ρέματος μέχρι τον θόλο της

καμάρας 1 μ., ενώ το συνολικό ύψος μέχρι το κατάστρωμα της
γέφυρας που περνάει το πέτρινο αυλάκι είναι 1,40 μ. Βρίσκεται
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121. Η
υδρογέφυρα
Αλιστράτης. 
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δυτικά του Χουμνικού, στην τοποθεσία που ονομάζεται της Μάνας
το Λακκούδι και συγκεκριμένα δίπλα στο δρόμο που οδηγεί στα
Θερμά Νιγρίτας. Είναι κατασκευασμένη από πελεκητό πωρόλιθο

της περιοχής και πρέπει να κατασκευάστηκε στην υστερωμαϊκή
περίοδο.

122. Η
υδρογέφυρα
του Χουμνικού.




