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ΓΕΦΥΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

1. Το γεφύρι στη θέση Βιρός

Το γεφύρι βρισκόταν στην περιοχή Καπάλιστε σε απόσταση
400 περίπου μέτρων από τη σημερινή σύγχρονη γέφυρα

στο δρόμο που οδηγούσε από τον Ελαιώνα στο χωριό Λάκκος
και στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Την πληροφορία μου
έδωσε ο Απόστολος Θεοδωρίδης, ο οποίος περιέγραψε το
γεφύρι με δύο πέτρινες βάσεις που συνδέονταν μεταξύ τους με
ξύλινους κορμούς, δημιουργώντας έτσι το κατάστρωμά του.
Εκτίμησή μου είναι ότι υπήρχε πέτρινη καμάρα που λόγω
φυσικής καταστροφής αντικαταστάθηκε από τους κορμούς.

2. Το γεφύρι στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς

ΟΕμμανουήλ Παπάς, που παλαιότερα ονομαζόταν Δο-
βίστα, το 1912 είχε 1950 κατοίκους σύμφωνα με

απογραφή του ελληνικού στρατού. Υπήρχε μεγάλο μονότοξο
γεφύρι, που δυστυχώς έχει καταστραφεί, στην περιοχή
Αβρήτας λάκκος και συγκεκριμένα δίπλα στα σπίτια των
Τσιάπου και Τζιόμαλου. Την πληροφορία μου έδωσαν η
Ευαγγελία Τσιάπου και ο Γεώργιος Πάνος.

3. Το γεφύρι στο χωριό Τούμπα

To γεφύρι βρίσκεται στην παρο-
πλισμένη σιδηροδρομική γραμ-

μή πριν το χωριό Τούμπα. Έχει
άνοιγμα τόξου 3 μ., ύψος 1,80 μ.
και πλάτος 7,70 μ.
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Κάνοντας πράξη την ευχή της Προέδρου της Βιβλιοθήκης
κας Σοφίας Γεωργιάδου - Σωτηρίου, αλλά και την

προτροπή του αγαπητού φίλου κ. Γεωργίου Τσότσου, συνέχισα
την έρευνά μου και εντόπισα τριάντα ακόμη γεφύρια και δύο
υδρογέφυρες, αφού όμως είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία για

την εκτύπωση του βιβλίου. Το νέο αυτό υλικό κρίναμε σκόπιμο
με τον επιμελητή της έκδοσης κ. Ιωάννη Σαπουντζή να
συμπεριλάβουμε στην παρούσα έκδοση με τη μορφή
παραρτήματος. 

3. Το γεφύρι
στο χωριό
Τούμπa.



ΓΕΦΥΡΙΑΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

Η παλιά ονομασία της Ζίχνης ήταν Ζηλιάχοβα και είχε
2.511 κατοίκους από τους οποίους οι 1.948 ήταν Έλληνες

και οι 563 Τούρκοι. Είχε δύο γεφύρια:

4. Το πρώτο γεφύρι στη Ν. Ζίχνη

Βρισκόταν δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο, όπου τώρα
στεγάζεται το Δημαρχείο.

5. Το δεύτερο γεφύρι στη Ν. Ζίχνη

Βρισκόταν στον Τσιγγενέ μαχαλά, πιο νότια από το σημείο
που βρίσκεται σήμερα το κατάστημα της Αγροτικής

Τράπεζας. Την πληροφορία μου έδωσε ο Ευάγγελος Μουρα-
τίδης τον οποίο και ευχαριστώ.

ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ
ΧΩΡΙΟ ΛΟΥΦΚΙΚΙΑ

Τα ερείπια του κατεστραμμένου χωριού Λουφκίκια
βρίσκονται δυτικά της Μεσορράχης και συγκεκριμένα

πίσω από το εκκοκκιστήριο του Λαουτίδη. Στην περιοχή
υπήρχαν δύο πέτρινα γεφύρια, το βόρειο Κοκάρ Κιπρί και το
νότιο Κοκάρ Κιπρί (=Βρώμικο γεφύρι). Την περιοχή
επισκέφθηκα στις 2.4.2006 με τους Δημήτριο Μωραΐτη και
Δημήτριο Ξενοδόχο, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη
βοήθειά τους.

6. Το βόρειο Κοκάρ Κιπρί στο κατεστραμμένο
χωριό Λουφκίκια

Βρισκόταν δυτικά από το
χωριό Λουφκίκια στην

συμβολή των ρεμάτων Τζίν-
τερε και Λουφκίκια. Όπως με
πληροφόρησε ο Δημήτριος
Μωραΐτης είχε ύψος τουλά-
χιστον 3,50 μ. και μήκος
πάνω από 12 μ. Καταστρά-
φηκε μεταξύ 1960 - 1970.

7. Το νότιο Κοκάρ Κιπρί στο κατεστραμμένο
χωριό Λουφκίκια

Βρισκόταν νότια, στο ίδιο
ρέμα. Ο Δημήτριος Μωρα-

ΐτης μου ανέφερε ότι θά-
φτηκε το 1925 - 1930 κι οι
πέτρες που διακρίνονται μέσα
στο νερό και τριγύρω είναι
από το τόξο του γεφυριού και
το κατάστρωμά του. 
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4. Η θέση της πρώτης γέφυρας στη Ν. Ζίχνη.

5. Η θέση της δεύτερης γέφυρας στη Ν. Ζίχνη.

6. Η θέση του βόρειου Κοκάρ Κιπρί.

7. Η θέση του νότιου Κοκάρ Κιπρί.



ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ - ΚΡΗΝΙΔΑΣ - ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ

8. Το γεφύρι της Μεσορράχης

Ήταν μονότοξο και βρισκόταν στο ανατολικό ρέμα της
Μεσορράχης που ονομαζόταν λάκκος Κετσετζή,

ονομασία που πήρε από το όνομα του ιδιοκτήτη της παρακεί-
μενης οικίας. Την θέση του μου υπέδειξαν οι Δημήτριος
Μωραΐτης και Δημήτριος Ξενοδόχος στις 2.4.2006. Το χωριό
ονομαζόταν παλιά Ράχοβα και το 1912 είχε πληθυσμό 800
κατοίκους από τους οποίους 650 ήταν Έλληνες και οι
υπόλοιποι Τούρκοι.

9. Το σύγχρονο πέτρινο γεφύρι στην Κρηνίδα
(παλιά Βιτάστα)

Βρίσκεται πριν την είσοδο του χωριού και πάνω του περνάει
δημόσιος δρόμος που οδηγεί στο χωριό. Το άνοιγμα του

τόξου είναι 2 μ. και το πλάτος 5 μ. Κατασκευάστηκε το 1957
σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων του χωριού.

10. Το πέτρινο γεφύρι στην Κορμίστα

Βρίσκεται εκατό μέτρα δυτικά της Κορμίστας και
συγκεκριμένα 80 μ. βόρεια από το σύγχρονο γεφύρι της

εθνικής οδού Σερρών - Καβάλας. Σώζεται το ανατολικό βάθρο της
γέφυρας και 50 μ. περίπου από το καλντερίμι. Το άνοιγμα του
τόξου ήταν κατά προσέγγιση 6 μ., το ύψος 4,40 μ. ενώ το συνολικό
ύψος από τον πυθμένα ήταν 5,20 μ. και το πλάτος 3,20 μ. 

ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ

Η Πρώτη, γενέτειρα του αείμνηστου Κωνσταντίνου
Καραμανλή, τον 18ο αιώνα ονομαζόταν Εβδομίστα, γιατί

είχε 70 κατοίκους και από το 1890 έως το 1926 ονομαζόταν
Κιουπ-κιοϊ. Το 1912 είχε πληθυσμό 2.577 κατοίκους από τους
οποίους οι 2.500 ήταν Έλληνες και μόνο οι 77 ήταν Τούρκοι.
Υπήρχαν 4 πέτρινα τοξωτά γεφύρια επάνω στο ρέμα που
λεγόταν Μπορδάνος και διέσχιζε το χωριό. Αυτά ήταν: 1) το
Μπελίκ, 2) το γεφύρι δίπλα στο σπίτι του Λάζαρου Λαζάρου, 3)
το γεφύρι στην περιοχή Καναρά και 4) το γεφύρι κοντά στην
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Επίσης υπήρχαν άλλα 4
γεφύρια πάνω στον δρόμο μεταξύ Πρώτης και της Μονής της
Αναλήψεως. Ευχαριστώ θερμά τον Παρίση Γάλλο που μου
ανέφερε τα 4 γεφύρια μέσα στην Πρώτη, καθώς και τον
Χρήστο Τσιφούτη που μου έδωσε τρεις σπάνιες φωτογραφίες,
από το αρχείο του Ιωάννη Ιατρίδη (1903-1953), των γεφυριών
που έχουν καταστραφεί. Τα επισκέφτηκα την Κυριακή 2.4.06
με συνοδό τον Δημήτριο Ξενοδόχο κάτοικο Μεσορράχης.
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10. Το βάθρο
από το πέτρινο
γεφύρι στην
Κορμίστα.

9. Το σύγχρονο πέτρινο γεφύρι στην Κρηνίδα (παλιά Βιτάστα).



11. Το γεφύρι του Μπελίκ

Το γεφύρι του Μπελίκ ήταν μονότοξο και αρκετά ψηλό,
βρισκόταν στο σημείο όπου είναι σήμερα η πλατεία του

χωριού και το ακριβές σημείο μού το υπέδειξε ο Θωμάς
Χατζηβάσιος. Η φωτογραφία που μου παραχώρησε ο Χρήστος 
Τσιφούτης εκτιμάται ότι είναι του 1930 και σ’αυτήν
απεικονίζονται κάτοικοι της Πρώτης που εκτελούσαν
εθελοντική εργασία, κτίζοντας το ανατολικό πέτρινο στηθαίο
για την προστασία του γεφυριού.
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11a. Κάτοικοι
της Πρώτης

κατά την
κατασκευή της

γέφυρας
(από το

φωτογραφικό
αρχείο του

Ιωάννη
Ιατρίδη).

11β. Η πλατεία
της Πρώτης
όπου βρισκόταν
το γεφύρι
του Μπελίκ.
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12. Το γεφύρι στο σπίτι του Λάζαρου Λαζάρου

Βρισκόταν πιο πάνω από του Μπελίκ και ήταν μονότοξο.
Στη φωτογραφία που μου παραχώρησε ο Χρήστος

Τσιφούτης απεικονίζεται ένα ξύλινο γεφύρι, προφανώς γιατί σε 
κάποια πλημμύρα το νερό παρέσυρε την καμάρα και στη θέση
της κατασκεύασαν μία αντίστοιχη ξύλινη. Στο ρέμα αργότερα
κατασκεύασαν οχετό επάνω από τον οποίο περνάει ο δημόσιος
δρόμος. Την θέση του γεφυριού μου υπέδειξε ο Θωμάς
Χατζηβάσιος. 12α. Το σπίτι του Λάζαρου Λαζάρου.

12β. Η ξύλινη
γέφυρα στη
θέση του
κατεστραμμένου
πέτρινου
γεφυριού
(από το
φωτογραφικό
αρχείο του
Ιωάννη
Ιατρίδη).
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13. Το γεφύρι στην περιοχή Καναρά

Βρισκόταν στην περιοχή Καναρά, δίπλα στο σπίτι του
Παναγιώτη Παπαδανιήλ όπως φαίνεται στη φωτογραφία

που μου παραχώρησε ο Χρήστος Τσιφούτης. Το γεφύρι
καταστράφηκε το 1976 ολοσχερώς, όταν δημιουργήθηκε ο
οχετός. Το ύψος του ήταν περίπου 4 μ., το άνοιγμα του τόξου 5
μ. και το μήκος 8 μ. Δεξιά και αριστερά του γεφυριού υπήρχε
στηθαίο κατασκευασμένο από πέτρες.

14. Το γεφύρι στην περιοχή Άνω Καναρά

Το γεφύρι βρίσκεται κοντά στην εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής δίπλα στο σπίτι του Θωμά Πολυστεριάδη και

απέχει μόλις 60 μ. από το στόμιο του οχετού. Φωτογράφησα το
γεφύρι μέσα από τον οχετό και μέτρησα τις διαστάσεις του.
Πρόκειται για ένα επιβλητικό γεφύρι που πιθανόν να είναι
βυζαντινό. Οι θολίτες του είναι από πελεκητό πωρόλιθο μήκους
0,40 μ. Εκτιμώ ότι το συνολικό του ύψος θα ήταν πάνω από 4,20 μ.

13a. Το σπίτι
του Παναγιώτη

Παπαδανιήλ.

13β. Το γεφύρι
στην περιοχή

Καναρά σε
παλιότερη

φωτογραφία.

14a. Το σπίτι του Θωμά Πολυστεριάδη.

14β. Τμήμα της καμάρας από το γεφύρι στην περιοχή Άνω Καναρά.
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TΑ ΔYΟ ΓΕΦYΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡOΜΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤHΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

15. Το γεφύρι στη θέση Σωληναρούδι

Το γεφύρι στη θέση Σωληναρούδι βρίσκεται σε απόσταση
3.700 μ. περίπου από την Πρώτη, ανατολικά από το δρόμο

που οδηγεί στη Μονή Αναλήψεως σε ένα μικρό ρέμα, που χύνεται
στη νότια πλευρά του χειμάρρου Μπορδάνου. Έχει συνολικό
μήκος 7,80 μ., πλάτος 1 μ.
και άνοιγμα καμάρας 3,80 μ.
Το ύψος της γέφυρας είναι 2
μ. αλλά το κατάστρωμά της
από τον πυθμένα του ρέμα-
τος απέχει 4,20 μ., γιατί είναι
χτισμένο πάνω σε βράχο. Το
ύψος μεταξύ του τόξου και
του καταστρώματος είναι
0,50 μ.

16. Το γεφύρι στη θέση Προφήτης Ηλίας

Βρίσκεται 100 μ. πιο πάνω, στον ίδιο δρόμο που οδηγεί στη
Μονή της Αναλήψεως. Είναι ένα όμορφο γεφύρι με επι-

βλητική καμάρα που προεξέχει επιδεικτικά από το υπόλοιπο
τμήμα. Έχει συνολικό μήκος 6,70 μ. ενώ υπάρχει δυτικός
πτερυγότοιχος μήκους 4,5 μ. και πλάτους 1,04 μ. Το άνοιγμα
της καμάρας είναι 3,20 μ. και το ύψος 2,70 μ. Τη θέση της
γέφυρας μού υπέδειξε ο Θωμάς Χατζηβάσιος και με συνόδευσε
ο Δημήτριος Ξενοδόχος.

16. Το γεφύρι
στην θέση
Προφήτης
Ηλίας και ο
διάδρομος
διάβασης.15. Το γεφύρι στη θέση Σωληναρούδι και ο διάδρομος διάβασης.



ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

Το Ροδολίβος το 1912 είχε 4.112 κατοίκους από τους
οποίους 3.760 ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι 352 Τούρκοι.

Υπήρχαν 3 πέτρινα γεφύρια πάνω στον κεντρικό χείμαρρο που
έχουν σκεπαστεί από τον οχετό που έχει κατασκευαστεί.

17. Το πρώτο γεφύρι στην περιοχή
του Ροδολίβους

Βρισκόταν στο ρέμα με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω
δίπλα στο ξενοδοχείο του Μανάφη. Στο σημείο αυτό

υπάρχει σήμερα η οικία Μανάφη.

18. Το δεύτερο γεφύρι στην περιοχή
του Ροδολίβους

To γεφύρι βρισκόταν
δίπλα στην οικία

Μαλιώτα.

19. Το τρίτο γεφύρι στην περιοχή του Ροδολίβους

Βρίσκεται δίπλα στην οικία του Στάγκου. Το γεφύρι σώζεται
μέσα στον οχετό και το φωτογράφησα στις 2.4.2006

ύστερα από υπόδειξη του Στέργιου Στάγκου, κατοίκου
Ροδολίβους, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για τη συνολική
του βοήθεια.

ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ

Η παλιά ονομασία της Παλαιοκώμης ήταν Προβίστα και το
1912 σύμφωνα με την απογραφή του ελληνικού στρατού

είχε πληθυσμό 909 κατοίκους από τους οποίους οι 704 ήταν
Έλληνες και οι 205 Τούρκοι. Βρισκόταν ακριβώς νότια της
σημερινής Παλαιοκώμης. Σήμερα σώζεται μόνο η εκκλησία
της Παναγίας και ένα από τα δύο πέτρινα τοξωτά γεφύρια.

20. Το πρώτο γεφύρι στην περιοχή
της Παλαιοκώμης

Το πρώτο πέτρινο γεφύρι βρίσκεται κάτω από την εκκλησία
της Παναγίας και νότια της μεγάλης στέρνας. Ένωνε τον

οικισμό και οδηγούσε στα Λακκοβίκια (παλαιά Μεσολακκιά).
Είναι μονότοξο και έχει συνολικό ύψος 2,80 μ., μήκος 10 μ.,
πλάτος 2,10 μ. και άνοιγμα τόξου στην κατάντη πλευρά 4,26 μ.,
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17. Η οικία Μανάφη.

18. Η οικία Μαλιώτα.

19. Η οικία Στάγκου.
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ενώ το μήκος των θολιτών είναι 0,36 μ. Το σημείο που
βρίσκεται το γεφύρι μού υπέδειξε ο Δημήτριος Μελίτος, τον
οποίο και ευχαριστώ.

21. Το δεύτερο γεφύρι στην περιοχή
της Παλαιοκώμης

Το δεύτερο πέτρινο γεφύρι, που είναι κατεστραμμένο,
βρισκόταν 70 μ. ανατολικά από το πρώτο. Δεξιά και

αριστερά υπήρχαν τοίχοι στήριξης έως 2,50 μ. ύψος, που
κατηύθυναν τα νερά του ρέματος κάτω από το τόξο της
γέφυρας. Το μήκος του κατά προσέγγιση ήταν περίπου 3,60
μ. και το ύψος του 2,50 μ. Το σημείο που βρισκόταν το
γεφύρι μού υπέδειξε ο Ευστράτιος Βασιλειάδης και το επι-

σκέφθηκα στις 2.4.2006 με συνοδό τον Δημήτριο Ξενοδόχο.
Τους ευχαριστώ και τους δύο.

ΑΛΛΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ
22. Γεφύρι στην τοποθεσία Σιντελή

Σύμφωνα με τον Γεώργιο Τσότσο στην περιοχή του
Αηδονοχωρίου και στην τοποθεσία «Σιντελή» υπήρχε ένα

πέτρινο γεφύρι το οποίο όμως καταστράφηκε πριν από χρόνια.
(Γ. Τσότσος: Τα πέτρινα γεφύρια της Βισαλτίας, Πρακτικά Β΄
Επιστημονικού Συμποσίου Νιγρίτα 17 - 20 Οκτωβρίου 1996,
Θεσσαλονίκη 2000, σ. 760).

23. Το γεφύρι στους Τολάδες

Το γεφύρι στους Τολάδες βρισκόταν στο ρέμα Κρυφόβρυση
στη θέση Γεφυρούδι. Από αυτό περνούσε ο δρόμος που

συνέδεε τον Άγιο Δημήτριο με τη Δάφνη. Το κατεστραμμένο

20. Το πρώτο γεφύρι στην περιοχή της
Παλαιοκώμης, ο διάδρομος διάβασης και

λεπτομέρεια από την καμάρα.

21. Το δεύτερο
γεφύρι στην
περιοχή της

Παλαιοκώμης.



170 Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών

αυτό γεφύρι μού το ανέφερε ο Δημήτριος Χρηστούδης τον
οποίο και ευχαριστώ.

24. Το γεφύρι στο χωριό Ραχμανλή (Αμυγδαλοχώρι )

Το χωριό Ραχμανλή είχε πληθυσμό 234 κατοίκους που ήταν
Τούρκοι Από αυτό το γεφύρι, που συνέδεε τον μεσαίο

μαχαλά με τον Χατζή μαχαλά, σώζονται μόνο τα βάθρα του. Το
ανατολικό βάθρο είχε ύψος 2,20 μ., πλάτος 1,50 μ. και μήκος 1
μ. Κατά προσέγγιση το δυτικό βάθρο είχε ύψος 3,50 μ., πλάτος
2,30 μ. και συνολικό ύψος μέχρι τον πυθμένα 5 μ., ενώ είχε
άνοιγμα τόξου 2,40 μ. Το γεφύρι μού το υπέδειξαν οι
Παναγιώτης Μιχαηλίδης και Άγγελος Παπάζογλου τους
οποίους και ευχαριστώ. 

25. Το γεφύρι βόρεια από το Ραχμανλή 

Το γεφύρι βρίσκεται βόρεια από το ερειπωμένο χωριό
Ραχμανλή, σ’ ένα μικρό ρέμα και μόλις 50 μ. βόρεια του

ποταμού Τέσσερα Σωληνάρια. Σώζονται μόνο τα βάθρα του που
έχουν πλάτος 2,30 μ. και ύψος περίπου 4,50 μ. Το άνοιγμα της
καμάρας θα ήταν κατά προσέγγιση 2,70 μ. Το γεφύρι μού
υπέδειξε ο Δημήτριος Χρηστούδης.

26. Το γεφύρι στο Λακκούδι του Αμυγδαλεώνα

Βρίσκονταν περίπου στο 2ο χιλιόμετρο του αγροτικού
δρόμου Καστανοχωρίου - Ραχμανλή (Αμυγδαλοχώρι) και

συγκεκριμένα δίπλα στο μαντρί του Παυλίδη. Το γεφύρι είναι
κατεστραμμένο. Την πληροφορία μού έδωσε ο Δημήτριος
Χρηστούδης, κάτοικος Καστανοχωρίου.

24. Τα βάθρα από το γεφύρι στο χωριό Ραχμανλή
(Αμυγδαλοχώρι).

25. Τα βάθρα της γέφυρας βόρεια από το Ραχμανλή.

26. Το σημείο
που βρίσκονταν

το γεφύρι στο
Λακκούδι του

Αμυγδαλεώνα.
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ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

Ήταν 4 οι πέτρινες γέφυρες στη Δάφνη. Οι δύο βρίσκονταν
βόρεια της Δάφνης στον Ξερόλακκο ή Λακκούδι και οι

άλλες δύο ανατολικά της Δάφνης, στο ίδιο ρέμα, και απείχαν
μεταξύ τους 100 μ. Μόνο από την πρώτη γέφυρα σώζονται
ελάχιστα ερείπια. Τις θέσεις που υπήρχαν οι γέφυρες μού
υπέδειξε ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης .

27. Το γεφύρι βόρεια της Δάφνης

Το γεφύρι βρισκόνταν βόρεια της Δάφνης στον Ξερόλακκο ή
Λακκούδι. Σώζεται μόνο η δυτική βάση με πλάτος 3,40 μ.

και μήκος 0,80 μ. Το συνολικό μήκος του γεφυριού εκτιμάται
ότι ήταν 5,30 μ. Στο σημείο που υπήρχε το γεφύρι έχει
κατασκευαστεί σύγχρονη γέφυρα. Το γεφύρι οδηγούσε στο
Δημοτικό Σχολείο και μου το υπέδειξε ο Παναγιώτης
Μιχαηλίδης.

28. Το γεφύρι δυτικά της Δάφνης

Το γεφύρι βρισκόταν στον Ξερόλακκο ή Λακκούδι,
δυτικά του χωριού, και συνέδεε το κέντρο του χωριού με

το Δημοτικό Σχολείο. Έχει καταστραφεί ολοσχερώς και στο
ίδιο σημείο κατασκευάστηκε σύγχρονη γέφυρα. Οι διαστά-
σεις του, κατ’ εκτίμηση, ήταν: μήκος 8,20 μ., πλάτος 3,40 μ.
και ύψος 4 μ.

29. Τα γεφύρια ανατολικά της Δάφνης

Υπήρχαν άλλες δύο γέφυρες ανατολικά της Δάφνης, στο ίδιο
ρέμα, και απείχαν 100 μ. η μία από την άλλη. Και οι δύο

έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Τα σημεία που υπήρχαν οι
γέφυρες μού υπέδειξε ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης.

ΥΔΡΟΓΕΦΥΡΕΣ

30. Υδρογέφυρα στη Νιγρίτα
στη θέση Κερασούδα 

Από αυτή την υδρογέφυρα σώζονται μόνο τα ερείπια των
ακρόβαθρων με άνοιγμα τόξου 6 μ.

31. Υδρογέφυρα στη Νιγρίτα
στη θέση Γκογκόια 

Βρισκόταν 500 μ. νοτιοδυτικά από το γεφύρι στη θέση
Κερασούδα και έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τις

ρίψεις μπάζων.

27. Το γεφύρι βόρεια της Δάφνης.

28. Το γεφύρι δυτικά της Δάφνης.
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ΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ

Α/Α OΝOΜΑΣΙΑ - ΤOΠOΘΕΣΙΑ ΓΕΦΥΡΙOΥ G.P.S. Γραφικές

Χ Ψ Ζ Χ Ψ Ζ

1 Η γέφυρα μεταξύ των χωριών Δαμάσκηνο και Άνω Καρυδιά 449855 4582084 110

2 Η γέφυρα μεταξύ Αγκίστρου και Άνω και Κάτω Καρυδιάς 451031 4582303 160

3 Το γεφύρι στην περιοχή του Αγκίστρου 452086 4579790 250

4 Το γεφύρι του Σιδηροκάστρου 448834 4565048 80

5 Το γεφύρι της Φαιάς Πέτρας 453169 4569023 200

6 Το γεφύρι του Καπνοφύτου 457894 4571949 360

7 Το γεφύρι της Σαμοκόβας 460024 4572643 400

8 Το γεφύρι της Πεχτσέτας 460919 4572560 420

9 Το γεφύρι της Τουπουβίτσας 461132 4572672 420

10 Το γεφύρι της Κάτω Μπέλιτσας 462329 4573277 490

11 Το γεφύρι της Τζιογκόλας (Άνω Μπέλιτσα) 463220 4573090 520

12 Το γεφύρι στη θέση Ποτιστικά 464519 4572847 580

13 Το κατεστραμμένο γεφύρι του Μααρά 465221 4572548 600

14 Το γεφύρι των Λιβαδιών 465743 4572936 700

15 Το γεφύρι στη διασταύρωση για Βροντού 466377 4573045 690

16 Το γεφύρι των Αγίων Ταξιαρχών 461294 4573828 480

17 Το γεφύρι της Αγοράς 461357 4574008 490

18 Το γεφύρι του Κούτσεβιτς 461501 4574055 500

19 Το γεφύρι της Γκέρκας ή της Πίκλας 461641 4574139 500

20 Το γεφύρι του Πίτσουρ 461746 4574249 510

21 Η κατεστραμμένη γέφυρα στο χείμαρρο του Λευκώνα 459842 4557368 400

22 Η γέφυρα στο ρέμα του Ιμαρέτ 461128 4549020 80

23 Η γέφυρα του Αγίου Βλασίου 462027 4548945 60

24 Η γέφυρα του Αγίου Παντελεήμονα 461918 4549098 60

25 Η γέφυρα στα Ταμπάχανα (σημερινή πλατεία Εμπορίου) 462180 4548521 55

26 Η γέφυρα των Μοναχών ή Κεσίς Κιουπρί 462679 4549213 60

27 Η γέφυρα των Αγίων Αναργύρων 462748 4549052 60

28 Η γέφυρα του Αχμέτ πασά 462912 4548735 60



29 Η θρυλική πέτρινη Κόκκινη γέφυρα 461835 4551342 110

30 Το γεφυράκι του τούρκικου μύλου 461860 4552105 140

31 Η γέφυρα μεταξύ Oρεινής και Ελαιώνα στη θέση Μος 464779 4557518 440

32 Το γεφύρι της Κάτω Oρεινής 465572 4561097 600

33 Το δίτοξο γεφύρι κάτω από το χωριό Μπάνιτσα 466768 4559917 600

34 Το γεφύρι της Μπάνιτσας 468230 4560900 750

35 Το γεφύρι του Σαριγιάρ 468682 4562627 750

36 Το ποτάμι και το πέτρινο γεφύρι του Ελαιώνα (Ντουτλί) 464440 4554995 360

37 Το γεφύρι δίπλα στην κεντρική πύλη του Μοναστηριού 467820 4553664 350

38 Το πρώτο γεφύρι στη νότια πλευρά του τείχους της Μονής 467876 4553637 330

39 Η γέφυρα του παραπορτιού της Μονής 467896 4553635 330

40 Η συμπληρωματική γέφυρα στο παραπόρτι της Μονής 467896 4553635 330

41 Η παλιά (κατεστραμμένη) γέφυρα του παραπορτιού της Μονής 467896 4553635 330

42 Το γεφύρι πάνω από την τεχνητή σήραγγα 467755 4553711 350

43 Το δίτοξο γεφύρι κάτω από το στόμιο εξόδου του νερού 467926 4554227 400

44 Το γεφύρι της Oινούσας 467421 4549627 90

45 Το γεφύρι κάτω από την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου 467849 4553865 320

46 Το γεφύρι πάνω από την Αγία Παρασκευή 468315 4554251 350

47 Το γεφύρι κάτω από την εκκλησία του χωριού Λάκκος 468543 4554983 430

48 Το γεφύρι του χωριού Λάκκος 468777 4555118 390

49 Το γεφύρι μετά το χωριό Λάκκος 469826 4556763 550

50 Το μεγάλο γεφύρι στην περιοχή Oυζουντζάς 470026 4559418 600

51 Το μικρό γεφύρι στην περιοχή του Oυζουντζά 470091 4559589 600

52 Το γεφύρι Σεϊτάν Κιουπρεσί ή Διαβολογέφυρο 470536 4560843 620

53 Το γεφύρι στο 25ο χιλιόμετρο Σερρών - Άνω Βροντούς 472113 4564814 890

54 Το γεφύρι στην τοποθεσία Χάνια 473689 4567469 900

55 Το γεφύρι στη θέση Κουρί 474198 4569117 1010

56 Το γεφύρι κάτω από την Oινούσα 467639 4549619 90

57 Το γεφύρι του Νέου Σουλίου 469381 4548390 120

58 Το γεφύρι ανάμεσα στη Δράνοβα και Μούκλιανη 477028 4553203 600

59 Το γεφύρι στη θέση πλάτανος του Βαδιάκα στο Άγιο Πνεύμα 472682 4549709 280

176 Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών

Α/Α OΝOΜΑΣΙΑ - ΤOΠOΘΕΣΙΑ ΓΕΦΥΡΙOΥ G.P.S. Γραφικές

Χ Ψ Ζ Χ Ψ Ζ
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60 Το γεφύρι στην κεντρική πλατεία του Αγίου Πνεύματος 472801 4549986 320

61 Το γεφύρι στη θέση Ζιλί 471880 4546243 150

62 Το γεφύρι στην θέση Άγος 467574 4542436 20

63 Το γεφύρι βόρεια της Συκιάς 476742 4547910 270

64 Το γεφύρι νότια της Συκιάς 476733 4547629 260

65 Το γεφύρι στον κάμπο της Συκιάς 476533 4546917 215

66 Το γεφύρι του Τράικου στο κέντρο του χωριού Δαφνούδι 478727 4545264 160

67 Το γεφύρι δίπλα στα μνήματα στο χωριό Δαφνούδι 478762 4545569 180

68 Το γεφύρι στη θέση Λόφκα του Γαζώρου 480519 4542045 110

69 Το γεφύρι της παλιάς Ζίχνης 484033 4542901 300

70 Το γεφύρι στο ρέμα Ξηρόλακκοςστην περιοχή Γαζώρου 482400 4540555 120

71 Το γεφύρι βόρεια του Θολού 483075 4539040 120

72 Η γέφυρα στο ανατολικό ρέμα της Αγριανής 485161 4547757 570

73 Η γέφυρα του Σφελινού 489122 4544097 360

74 Το γεφύρι της Αλιστράτης 498040 4546489 120

75 Ένα φυσικό πέτρινο γεφύρι βόρεια της Αλιστράτης 494559 4546664 370

76 Το κατεστραμμένο δίπλα στο δρόμο Σερρών - Αμφίπολης 489596 4533915 20

77 Το γεφύρι του Αγγίτη ποταμού 494875 4539837 20

78 Το γεφύρι της Συμβολής ή Κατίν Κιοπερσί 502985 4543396 50

79 Το γεφύρι στα Κοκκινόγεια και Γραμμένη του Ν. Δράμας

80 Το τετράτοξο γεφύρι του Μααρά

81 Το μικρό γεφυράκι του Μααρά

82 Το κατεστραμμένο γεφύρι του Μααρά

83 Το γεφύρι στη θέση Κρεμαστή 495932 4527947 270

84 Το γεφύρι στο κεντρικό πηγάδι του χωριού Λακκοβίκια 494204 4519625 400

85 Το γεφύρι νότια του χωριού Λακκοβίκια 493840 4518390 320

86 Το γεφύρι νοτιοανατολικά του χωριού Λακκοβίκια 494939 4518962 320

87 Το γεφύρι στο ρέμα «ο λάκκος του Γερούξαλη» 477889 4519332 140

88 Το γεφύρι της Ντρίστας 474699 4519100 100

89 Το γεφύρι του Λευκοτόπου 468956 4522943 100

90 Το γεφύρι του Σιτοχωρίου 467178 4523983 160

Α/Α OΝOΜΑΣΙΑ - ΤOΠOΘΕΣΙΑ ΓΕΦΥΡΙOΥ G.P.S. Γραφικές

Χ Ψ Ζ Χ Ψ Ζ
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91 Η πρώτη γέφυρα του Χουμνικού 464616 4525301 140

92 Η δεύτερη γέφυρα του Χουμνικού 463572 4524883 190

93 Το γεφύρι στο Γερμανόρεμα δυτικά του κάστρου 458619 4524875 120

94 Η γέφυρα Σουχνιάς ανάμεσα στον Σοχό και τη Νιγρίτα 451804 4523084 360

95 Το πρώτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι 463090 4549405 100

96 Το δεύτερο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι 463030 4549450 110

97 Το τρίτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι 463033 4552608 280

98 Το τέταρτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι 467190 4558040 740

99 Το δίτοξο γεφύρι πριν την διασταύρωση του Καπνόφυτου 457894 4571949 360

100 Η πρώτη υδρογέφυρα δίπλα και ανατολικά του πεδίου βολής 460634 4549162 80

101 Η δεύτερη υδρογέφυρα ανεβαίνοντας τον ρου του χειμάρρου 460579 4549632 100

102 Η τρίτη υδρογέφυρα, όπως ανεβαίνουμε τον ρου του χειμάρρου 460571 4549776 100

103 Η υδρογέφυρα στο ρέμα του Ιμαρέτ 461128 4549020 80

104 Η υδρογέφυρα στον λόφο Μουσαλά  (Τσουμπλέκ Ντερέ) 461736 4549230 80

105 Η βυζαντινή υδρογέφυρα στα δυτικά της Ακρόπολης (Κουλάς) 462044 4549173 100

106 Η θρυλική πέτρινη Κόκκινη γέφυρα 461835 4551342 110

107 Η μικρή υδρογέφυρα 461825 4551050 110

108 Η υδρογέφυρα πηγών Ελαιώνα 465177 4555143 440

109 Η υδρογέφυρα βόρεια του Ελαιώνα 464557 4554985 360

110 στον περίγυρο της Ιεράς Μόνης του Τιμίου Προδρόμου 467919 4553661 320

111 Η παλιά (κατεστραμμένη) υδρογέφυρα της Μονής 467919 4553661 320

112 Η υδρογέφυρα κάτω από το παραπόρτι της Μονής 467896 4553635 330

113 Η υδρογέφυρα της Πηγής 467973 4553989 330

114 Η υδρογέφυρα του εργοστασίου στη Βροντού 473886 4568679 960

115 Η υδρογέφυρα της Βροντούς 473352 4571506 1070

116 Η υδρογέφυρα ή Κεμέρι του Αγίου Πνεύματος 472890 4550265 350

117 Η υδρογέφυρα του Δαφνουδίου 478196 4545601 210

118 Η πρώτη στη θέση Σπιάκες ή Ντάρδανα 486066 4550954 800

119 Η δεύτερη υδρογέφυρα στο δυτικό ρέμα της Αγριανής 485801 4549963 720

120 Η υδρογέφυρα στο ανατολικό ρέμα της Αγριανής 485161 4547757 570

121 Η υδρογέφυρα Αλιστράτης 493653 4545585 320

122 Η υδρογέφυρα του Χουμνικού 464732 4524956 170
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113α. Τμήμα της τοιχοποιίας της υδρογέφυρας της Πηγής.

113. Η υδρογέφυρα της Πηγής

Λίγο πιο πάνω από το πρώτο γεφύρι που συναντάμε βόρεια
της Μονής, βρίσκεται η υδρογέφυρα της Πηγής η οποία

είναι η μεγαλύτερη σε μήκος και ύψος από οποιαδήποτε άλλη
γέφυρα στον Ν. Σερρών. Έχει μήκος 81 μ., το μεγαλύτερο ύψος
της, που βρίσκεται στο σημείο της μεγάλης καμάρας, φθάνει τα
11,50 μ., ενώ το πλάτος είναι 1,35 μ. Η υδρογέφυρα συνδέει τα
δύο άκρα της χαράδρας και μέσα από το πέτρινο αυλάκι,
διαστάσεων 20 επί 20 εκ. που υπάρχει στο κατάστρωμά της,
μετέφερε το νερό από τη μία πλευρά στην άλλη. Στη
νοτιοανατολική πλευρά, δέκα μέτρα από το σημείο που αρχίζει η
τοιχοποιία, υπάρχει ένας πύργος ύψους 1,50 μ. και πλάτους 1,30
μ., που εμποδίζει τη διέλευση ανθρώπων και ζώων επάνω από τη
γέφυρα για λόγους ασφαλείας, λόγω του μεγάλου ύψους της,
αλλά και της στενότητας του καταστρώματος. Επάνω ακριβώς
από την γέφυρα και σε απόσταση περίπου 90 μ. βρίσκεται το
στόμιο από το οποίο βγαίνει το νερό που ξεκινάει από την
περιοχή Ουζουντζάς και κατευθυνόμενο προς τα κάτω ενώνεται

με το ποτάμι. Στο σημείο, λοιπόν, εκείνο και εκμεταλλευόμενοι
την υψομετρική διαφορά κατασκεύασαν την υδρογέφυρα με
σκοπό να μεταφέρουν το νερό στην απέναντι πλευρά της
χαράδρας. Η υδρογέφυρα έχει τρία ανοίγματα, που σχηματίζονται
από δύο τόξα και ανάμεσά τους υπάρχει ένα άνοιγμα σε σχήμα
τετραγώνου διαστάσεων 3 επί 3 μ., επάνω στο οποίο υπάρχει
τοιχοποιία μέχρι το κατάστρωμα ύψους 4,50 μ., ενώ η
υδρογέφυρα σε εκείνο το σημείο έχει ύψος 7.50 μ. Το νοτιοδυτικό
τόξο είναι μεγαλύτερο, γιατί από κάτω περνάει η κοίτη του
ποταμού, έχει άνοιγμα καμάρας 8,30 μ. και ύψος από την
επιφάνεια του νερού 11,50 μ. Το βορειοδυτικό τόξο, που είναι
οξυκόρυφο και θυμίζει ινδική πύλη, έχει άνοιγμα καμάρας 3,10
μ., ύψος 4,40 μ. και τοιχοποιία μέχρι το κατάστρωμα 2,60 μ. Το
ύψος της υδρογέφυρας σε εκείνο το σημείο είναι 7 μ. Η πρώτη
φορά που φωτογράφισα το γεφύρι ήταν στις 1.1.1990, η δεύτερη
μαζί με τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης Ιωάννη Σαπουντζή στις
28.3.2004, όταν μέτρησα και τις διαστάσεις του και η τελευταία
στις 4.4.2004. Ο Γ. Καφταντζής μάς αναφέρει ότι στη γέφυρα
υπήρχε επιγραφή χαραγμένη σε μάρμαρο, ενώ κατά τον Χριστο-
φόρο (Χριστοφόρου: Προσκυνητάριο, σ. 48) η πλάκα ήταν εντοι-
χισμένη "παρά τον εντός της Μονής καταρράκτην" (Γ. Καφ-
ταντζή: Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφέρειάς της, τ. 1ος,
Αθήνα 1967, σ. 233, επιγ. 372). Το κείμενο της επιγραφής έχει ως
εξής:

Ο# ΥΤΟΣ 'Ο UΔΡΑΓΩΓΟΣ
ΈΚ Τ∏

-
™ ΠΗΓ∏

-
Σ Α'VΤΟV

-

ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟU
-

ΜΟ
ΝΑΣΤΗΡΙ΄ΟΥ ΈΓΕΝΕΤΟ ΠΆΣΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟU

-
ΕUΓΕΝΕΣΤΑ

ΤΟU ΚΑΙ 'ΕΠΙΤΡΟΠΟU ΠΕΡΙ
ΚΛΕΟU

-
Σ ΤΟU

-
'ΙΕΡΟU ΜΟΝΑ

ΣΤΗΡΊ ΟU ΚUΡΟU
-

Χ#ΠΕΤΚΟΥ
ΣΠΑΝΔΩΝΗ

-
ΒΑΣΜΑΤΖΗ

-
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