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Προλογικό Σημείωμα 

Χαίρομαι που προλογίζω αυτόν τον τόμο που αναδεικνύει πτυχές ενός με-
γάλου τεχνικού έργου, που συντελέστηκε στην περιοχή των Σερρών με άμεσα 
αποτελέσματα στη ζωή των κατοίκων της. Η εκτροπή του Στρυμόνα μπορεί να 
συνέβη το μακρινό 1933 οι επιπτώσεις της είναι όμως ορατές ακόμη και σήμερα. 
Ο εύφορος κάμπος των Σερρών πρωταρχική πηγή της τοπικής οικονομίας αρδευ-
όμενος σήμερα από τoν ταμιευτήρα της λίμνης Κερκίνης, απαλλαγμένος από τα 
έλη, την συνακόλουθη ελονοσία και τις καταστροφικές πλημμύρες, είναι το καλύ-
τερο παράδειγμα των ευεργετικών επιπτώσεων των μεγάλων εξυγιαντικών έργων 
που έλαβαν χώρα στην περιοχή μας κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Αποτελεί 
ένα υποδειγματικό έργο όπου η τεχνολογία, η επιστήμη και η κοινωνική μέριμνα 
συνεργάστηκαν στενά με θεαματικά αποτελέσματα. Ο καταπονημένος από τους 
βαλκανικούς πολέμους ντόπιος πληθυσμός, αλλά και οι πολυάριθμοι πρόσφυγες 
της μικρασιατικής καταστροφής υπήρξαν οι άμεσα ωφελούμενοι από αυτήν την 
τεράστιας κλίμακας τεχνική παρέμβαση στη φύση. Ο παρόν τόμος αποθησαυρίζει 
τα πρακτικά επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας στις 19 Οκτωβρίου 2016. Την δεύτερη μιας σειράς επιστημονικών 
εκδηλώσεων υπό τον γενικότερο τίτλο «Από τη Θεωρία στην πράξη. Ζητήματα 
Χώρου και Κατασκευών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ.  Η ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών 
εντάσσεται στην σύνδεση του Τεχνολογικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας με 
την τοπική κοινωνία και ιστορία μέσω μιας γενικότερης προσπάθειας ανάδειξης  
πρωτοβουλιών και έργων που σημάδεψαν την περιοχή. Συγχαίρω λοιπόν όλους 
τους συντελεστές και νιώθω ικανοποίηση που με χορηγία της Επιτροπής Ερευνών 
του ΤΕΙ/ΚΜ πραγματοποιήθηκε μια τόσο αξιόλογη έκδοση. 

Καθ. Αναστάσιος Μωυσιάδης 
Πρόεδρος ΕΛΚΕ
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Πρόλογος 

Στις αρχές του 20ού αιώνα το Ελληνικό κράτος υποδέχθηκε στη διοικητική 
του ευθύνη τους πρόσφυγες Έλληνες από την Μικρά Ασία, τον Πόντο την Ανα-
τολική Θράκη. Περίπου 85 χιλιάδες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, 
εκατέρωθεν του Στρυμόνα ποταμού. Ο ποταμός Στρυμόνας πλημύριζε τακτικά, 
λόγω μη ύπαρξης των αναγκαίων έργων. Το ανάγλυφο του εδάφους δεν παρου-
σιάζει κλίσεις απορροής, με αποτέλεσμα η στράγγιση των υδάτων να μην είναι η 
ενδεδειγμένη και να δημιουργούνται έλη, με επίπτωση, ο πληθυσμός να πλήττεται 
από ασθένειες, με κυριότερη την ελονοσία, η οποία ήταν η αιτία να πεθάνει το 
20% του πληθυσμού. Ταυτόχρονα το Ελληνικό κράτος έπρεπε να αποκαταστήσει 
τους γεωργούς, με τμήματα γης, από την καλλιέργεια των οποίων θα ήταν δυνατή 
η επιβίωση των νέων κατοίκων της Ελληνικής γης.

Το 1928 ανατέθηκε στην Αμερικάνικη σύμπραξη των εταιρειών Monks & 
Ulen, το έργο της διευθέτησης του ποταμού Στρυμόνα, η αποξήρανση της λίμνης 
Αχινού και η δημιουργία της λίμνης Κερκίνης στην βόρεια πλευρά της πεδιάδας, 
με την κατασκευή κατάλληλου φράγματος. Το έργο αυτό είναι το μεγαλύτερο της 
εποχής, αφού απέδωσε περίπου 300,000 στρέμματα προς καλλιέργεια και τη δυ-
νατότητα άρδευσης 480,000 στρεμμάτων.

Τις τεχνικές και τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν για την κατασκευή του έρ-
γου και τους συντελεστές που συνέβαλαν για την ολοκλήρωσή του, προσπαθεί να 
αναδείξει η ημερίδα με τίτλο «Τα μεγάλα εξυγιαντικά έργα της περιόδου 1926-
1936 στην κοιλάδα του Στρυμόνα». Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται τα πλήρη 
κείμενα, καθώς και ανέκδοτο σχεδιαστικό και χαρτογραφικό υλικό που χρησιμο-
ποιήθηκαν για την κατασκευή των έργων.

Την ημερίδα προλόγισαν ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/ΚΜ Δημ. Πασχαλούδης, ο 
εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών και Διευθυντής ΤΥ κ. Παν. Αναστα-
σιάδης, ο Αντιδήμαρχος Σερρών κ. Η. Γκότσης, ο πρόεδρος της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.  κ. Δ. 
Δημούδης και ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά κ. Δημ. Νότας. Τους ευχαριστούμε 
όλους.

Θερμά ευχαριστούμε τους συνδιοργανωτές της ημερίδας, την Περιφερειακή 
Διοίκηση Σερρών, την Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας Ιστορίας των Σερρών, τα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους-Γραφείο Σερρών. Με ευχαριστίες στα μέλη της Οργα-
νωτικής Επιτροπής (Κακαλέτση Δημ., Θεοδωρίδου Λ., Παπαϊωάννου Στ., Καριώ-
του Γλ., Δανιήλ Μ., Βλαχονάσιου Ελ., Παναγόπουλο Γ., Λιαλιαμπή Ιω., Παναγιω-
τόπουλο Ελ., Κωνσταντινίδη Αλ.), τους εισηγητές της ημερίδας και τα στελέχη της 
ΕΥΔΑΠ, παραδίδουμε το παρόν λεύκωμα στους αναγνώστες  και τους ερευνητές. 

Γιώργος Καριώτης, Καθ. Εφαρμογών 
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
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H μακέτα των έργων.

Λεπτομέρεια της μακέτας με την αναγραφή της κλίμακας και του δημιουργού (έργον Ι. Γ. Στεργιόπουλου).
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Εισαγωγικό σημείωμα 

Την άνοιξη του 1927 πλημμύρισε όπως συνήθιζε ο Στρυμόνας. Τότε οι πλημ-
μύρες του άγριου αυτού αλλά και γονιμοποιού θεού ήταν φοβερές. Κατέκλυζε 
όλο τον κάμπο που γινόταν μια λίμνη απέραντη, κόκκινη και θολή. Ένα αδιαπέ-
ραστο παραποτάμιο δάσος την έζωνε σφικτά, δίνοντας άσυλο σε χιλιάδες αγρίμια 
και πουλιά, αγριογούρουνα, λύκους, τσακάλια, βίδρες, αλεπούδες νεροφίδες, ερω-
διούς, κοράκια, φασιανούς, όρνεα, κύκνους, πελεκάνους, αγριόπαπιες, γερανούς, 
αγριόχηνες, νερόκοτες, νυχτοκόρακες, χουλιαρομύτες, βατράχια... Το μακρόσυρτο 
μουγκρητό που έκαμνε το λασπερό νερό φτάνοντας ξαφνικά ηχούσε σαν απαίσιος 
χορός. Έτρεχαν οι χωρικοί με σακιά γεμάτα γεμάτα άμμο να τιθασσεύσουν την 
ορμή του. Μα αυτό παράσερνε τα πάντα, κατεβάζοντας δέντρα, πόρτες, κάγκελα, 
σκάφες, κούνιες παιδιών, πνιγμένα πουλερικά, τυμπανιαία ζώα...

Οι γονείς μου μ’ άρπαξαν και καταφύγαμε πάνω σε κάποια ψηλή στέγη 
[στις παράγκες Τζουμαγιάς], που έτριζε θανάσιμα. Περάσαμε μια νύχτα εφιαλτι-
κή, μα τελικά σωθήκαμε. Ο πατέρας μου, για μια απ’ τις φοβερές θεομηνίες στην 
κοιλάδα του Στρυμόνα –οι αρχαίοι ονόμαζαν τον θυελλώδη άνεμο που τις συνό-
δευε στρυμονία- έγραψε τους εξής στίχους:

Βρονταί βροντών
κι αντιβροντώνται βρόντοι
και σείονται αι θάλασσαι 
κι ανακυκώνται πόντοι

Γιώργος Καφταντζής, 
Βιογραφικά Εργογραφικά, 1993, σ. 12

Τα λόγια του συγγραφέα Γιώργου Καφταντζή τριγυρνούσαν στο μυαλό μου 
πολύ καιρό, ανακατωμένα με τις εικόνες των πνιγμένων πουλερικών, τις παρα-
συρμένες κούνιες των παιδιών, αλλά και το μακρόσυρτο μουγκρητό του Στρυ-
μόνα, το μακρινό 1927. Τελικά πώς σωθήκαμε από όλα αυτά τα δεινά; Τί έγινε; 
Το ενδιαφέρον μου για τα έργα διευθέτησης της κοίτης του Στρυμόνα μεγάλωνε 
συνεχώς και ζητούσε λύτρωση. Την βρήκε σε μία ομάδα ερευνητών με τις ίδιες 
ανησυχίες με μένα, που προσπάθησαν να επαναπροσεγγίσουν τα ντοκουμέντα και 
να αναδείξουν τις ενέργειες εκείνες που συνέβαλλαν ώστε το «μουγκρητό» του 
Στρυμόνα, η «στρυμονία» των αρχαίων, να ακούγεται πλέον πιο υπόκωφα. Το 
έναυσμα δόθηκε όταν εντοπίστηκε, από την κα Ευτυχία Νεστορίδου, μια μεγάλη 
μακέτα των έργων του Στρυμόνα από την εταιρεία Monks & Ulen ξεχασμένη από 
καιρό στο κεντρικό αντλιοστάσιο της ΕΥΔΑΠ στο Γαλάτσι και ένας δερματόδετος 
φάκελλος με τα πρωτότυπα σχέδια της εταιρείας. Γύρω από αυτά τα ευρήματα 
οκτώ ερευνητές προσήλθαν στην ημερίδα που διοργάνωσε το τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ στις 19 
Οκτωβρίου 2016 με θέμα: «Τα μεγάλα εξυγιαντικά έργα στην Κοιλάδα του Στρυ-
μόνα που διεξήχθηκαν την περίοδο 1929-1936: νέα στοιχεία για την εκτέλεσή τους, 
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η σημερινή αποτίμησή τους και οι μελλοντικές προοπτικές τους» και ανέπτυξαν 
διάφορες πλευρές του θέματος. Οι ανακοινώσεις τους αποτέλεσαν το βασικό υλικό 
του παρόντος τόμου. Η δομή του τόμου ακολουθεί την σειρά παρουσίασης των 
ανακοινώσεων στην ημερίδα, περιλαμβάνει δε όσα κείμενα παραδόθηκαν από 
τους αντίστοιχους εισηγητές.

Η βασική θεματολογία αφορά τον Στρυμόνα (ως πηγή ευημερίας και κα-
ταστροφών), τα τεχνικά έργα σε σχέση με την τοπική κοινωνία, τους μηχανικούς 
των έργων, τη συμβολή της εταιρείας στην αναστήλωση του Λέοντος της Αμφι-
πόλεως, το ζήτημα της διανομής των εξυγιανθέντων γαιών και τον σχολιασμό της 
πρόσφατης πλημμύρας (2015). Το πλούσιο εικονογραφικό και φωτογραφικό υλικό 
διευκολύνει την ανάγνωση του βιβλίου, τόσο για τους πρωτοασχολούμενους με το 
θέμα, όσο και γι’ αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν. 

Ο Βαφειάδης Μαργαρίτης, καθηγητής υδραυλικών έργων του ΑΠΘ κάνει 
μια εμπεριστατωμένη αναδρομή στον Στρυμόνα ως ένα ποτάμι με παρουσία στα 
ελληνικά πράγματα από την εποχή της μυθολογίας. Σήμερα είναι ένα διακρατικό 
ποτάμι πηγή ευημερίας, αλλά και καταστροφών, τόσο για την Βουλγαρία από την 
οποία πηγάζει όσο και για την Ελλάδα στην οποία εκβάλλει. Μια σειρά μεγάλων 
έργων στην δεκαετία του ’30 βελτίωσε σημαντικά τις επιπτώσεις του στις περιο-
χές που διαρρέει χωρίς να εξαλειφθούν πλήρως τα προβλήματα που κατά καιρούς 
δημιουργεί. Η σημερινή του κατάσταση, τα πρόσφατα προβλήματα, οι δράσεις και 
οι λύσεις που προτείνονται εξετάζονται επίσης στην ανακοίνωση. 

Η Ευτυχία Νεστορίδη, αναπλ. διευθύντρια υποδομών ΕΥΔΑΠ στην ανακοί-
νωσή της με τίτλο «Μοντέρνα αντίληψη στην υλοποίηση μεγάλων Έργων – Μα-
θήματα από τις αρχές του 20ού αιώνα» παρουσιάζει τον διαφορετικό τρόπο που 
επέλεξαν οι Εταιρείες Monks & Ulen να υλοποιήσουν το μεγάλο έργο κάνοντας 
παράλληλα πολλές ενημερωτικές καμπάνιες για την τοπική κοινωνία και τους 
επενδυτές, και δίνοντας προσοχή στην ζωή των εργαζομένων τους με την κατα-
σκευή οικισμών εργατών και την ανάληψη άλλων παράλληλων πολιτιστικών δρά-
σεων. Αναλόγως έπραξε η ULEN και στο έργο των Αθηνών.

Ο Γιάννης Τσαρούχας, προϊστάμενος Γ.Α.Κ. Σερρών στην ανακοίνωσή του 
με τίτλο «Αρχειακές μαρτυρίες από τη δραστηριότητα της κοινοπραξίας Monks-
Ulen στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Σερρών» παρουσιάζει μαρ-
τυρίες από τη δραστηριότητα της κοινοπραξίας Monks-Ulen στην περιοχή μας, 
καθώς και επιλογή χαρτών που προέρχονται από την κατατεθειμένη συλλογή στα 
Γ.Α.Κ. Σερρών.

Η Λίλα Θεοδωρίδου, καθηγήτρια στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, αναλύει 
το προφίλ και τη δράση δύο ελλήνων μηχανικών που έλαβαν μέρος στο εγχείρημα: 
του Πέτρου Λοπρέστη και του Θεολόγου Γενίδουνια. Ερευνώντας αρχειακά τεκ-
μήρια και βιβλιογραφικές πηγές αναδεικνύει τις διαφορές τους στην προσέγγιση 
των έργων, αναπτύσσει το έργο της αυτόνομης Υπηρεσίας Επίβλεψης των Υδραυ-
λικών Έργων Σερρών-Δράμας και διατυπώνει τα συμπεράσματά της.

Η Γλυκερία Καριώτου, καθηγήτρια εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακε-
δονίας εξετάζει το κτίριο γραφείων της Monks & Ulen στις Σέρρες για δύο λόγους. 
Πρώτον, γιατί αποτελεί σπάνιο δείγμα αυτοτελούς κτιρίου γραφείων μιας τεχνικής 
εταιρείας στον Ελλαδικό χώρο, (αρχές του ’30) και δεύτερον, γιατί η ίδια η εικόνα 
ενός νεόδμητου κτιρίου στην πόλη των Σερρών εξέπεμπε μήνυμα αισιοδοξίας για 
την επιτυχή εκτέλεση των έργων, της εξυγίανσης της πεδιάδας και τη συνακόλουθη 
οικονομική ανάκαμψη. Με κέντρο αναφοράς το κτίριο των Σερρών οι μηχανικοί 
και τα άλλα στελέχη της εταιρείας ανέπτυξαν στην περιοχή δράσεις ψυχαγωγίας, 
κοινωνικών σχέσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Η Πηνελόπη Μάλαμα, αναπλ. προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στα διάφορα γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη 

που εντοπίστηκαν στη δυτική όχθη του Στρυμόνα κατά τον Α΄ Βαλκανικό και Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και σε αυτά που αποκαλύφθηκαν κατά την περίοδο 
1929-1936 από την εταιρεία Monks-Ulen, στο πλαίσιο των μεγάλων εξυγιαντικών 
και παραγωγικών έργων. Στην ανακοίνωση της με τίτλο «Αρχαιολογικά ευρήμα-
τα κατά τις εργασίες αποξήρανσης της Κερκινίτιδος λίμνης και διευθέτησης της 
κοίτης του Στρυμόνος από την κοινοπραξία Monks-Ulen» γίνεται επίσης αναφο-
ρά στις εργασίες αναστήλωσης του Λέοντος της Αμφίπολης στη δυτική όχθη του 
Στρυμόνα.

Ο Γιώργος Αψηλίδης, μελετητής της τοπικής ιστορίας, καταπιάνεται με ένα 
φλέγον για την εποχή του ζήτημα, αυτό της οριστικής διανομής των εξυγιανθέντων 
γαιών και ειδικότερα με την γραπτή δημόσια παρέμβαση του νεαρού τότε βουλευ-
τή Σερρών Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή. Στην ανακοίνωσή του παρουσιάζονται 
συνοπτικά οι συνθήκες, τα προβλήματα και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που ίσχυσαν 
την περίοδο 1933-1936 για τη διαχείριση, διάθεση και εκμετάλλευση των απο-
στραγγισθέντων εδαφών στους ακτήμονες των όμορων και γειτονικών περιοχών. 

Το κείμενο του Ελευθέριου Παναγιωτόπουλου, καθηγητή εφαρμογών του 
ΤΕΙ/ΚΜ, δεν περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα της ημερίδας, κρίθηκε όμως ανα-
γκαίο να περιληφθεί στα πρακτικά γιατί παρουσιάζει και επεξηγεί το περιεχόμε-
νο του δερματόδετου φακέλλου με τα σχέδια του έργου, τα οποία μας προσκομί-
στηκαν από το Ιστορικό Αρχείο της ΕΥΔΑΠ και εκτέθηκαν κατά την διάρκεια της 
ημερίδας. Ο συγγραφέας ανέλαβε ταυτόχρονα και την σωστική ψηφιοποίηση των 
μεγάλου μεγέθους σχεδίων του φακέλλου, που χρονολογούνται από το 1928. 

Οι δύο τελευταίες εργασίες ανακοινώθηκαν στην ημερίδα συμπληρωματικά 
του αρχικού προγράμματος.

Η εργασία της Ευαγγελίας Παπαφιλίππου-Πέννου με τίτλο «Περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις από τα τεχνικά έργα στην ταφρολεκάνη Σερρών» επεξηγεί συνο-
πτικά και παραστατικά πώς οι ανθρώπινες παρεμβάσεις μετέβαλλαν τα δεδομένα 
του φυσικού περιβάλλλοντος και την νέα κατάσταση δυναμικής ισορροπίας που 
έχει επικρατήσει σήμερα. Το άρθρο βασίζεται στην διδακτορική διατριβή της συγ-
γραφέως. Τέλος η εργασία με τίτλο «Ο Στρυμόνας με τα μάτια των παιδιών» της 
Μαρίας Αναγνωστίδου προσθέτει μια νότα φρεσκάδας στον τόμο, ξαφνιάζει και 
συμπληρώνει ανάλαφρα τις προηγούμενες εργασίες. Προϊόν της εκπαιδευτικής δι-
αδικασίας παιδιών της Δ1 τάξης του 3ου δημοτικού σχολείο Σερρών, αφηγείται σε 
μορφή κόμικ την δημιουργία της λίμνης Κερκίνης και την εκτροπή του Στρυμόνα 
κ.λπ. Αφηγητής και ξεναγός ο Λέοντας της Αμφίπολης που εμφανίζεται στην αρχή 
να κολυμπά στα νερά του Στρυμόνα ως μια υπόμνηση ότι από εκεί ανασύρθηκε!

Πρωταγωνιστές βέβαια αυτού του συλλογικού τόμου είναι τα εξυγιαντικά 
έργα των Σερρών του μεσοπολέμου, που αν και έχουν εξιστορηθεί ήδη από την 
εποχή της εκτέλεσής τους έχουν ακόμη πολλά να μας «πουν». Νέο αρχειακό υλι-
κό, άγνωστα πρόσωπα, σπάνια ντοκουμέντα συνθέτουν μια νέα προσέγγιση που 
εμβαθύνει την γνώση μας και επιχειρεί μια νέα σύνθεση. Η τοπική κοινωνία, που 
απολαμβάνει το αποτέλεσμα, οι ιστορικοί της τεχνολογίας (και όχι μόνο), το το-
πικό εκπαιδευτικό μας Ίδρυμα οφείλουν να σκύψουν στα έργα αυτά ως μια χει-
ρονομία αυτογνωσίας και επανεκκίνησης. Να συνειδητοποιήσουν ξανά το μέγεθος 
και την χρησιμότητα της παρέμβασης, τις δυσκολίες της υλοποίησης, τον αγώνα 
των μηχανικών, την χαρά της επίτευξης των στόχων. 

Αν και κάθε συγγραφέας αυτού του συλλογικού τόμου έθεσε την προσωπική 
του σφραγίδα, αναπόφευκτο, αλλά και απαραίτητο συστατικό κάθε διεπιστημο-
νικής προσέγγισης, όλα τα κείμενα διατρέχονται από έναν υπόρρητο θαυμασμό 
γι’ αυτήν την μεγάλη μάχη που δόθηκε ανάμεσα στο άγριο, αλλά και γονιμοποιό 
ποτάμι και τους μηχανικούς και εργάτες, ανάμεσα στη γη και το νερό, ανάμεσα 
στον «θεό» Στρυμόνα και τον πολυμήχανο νεωτερικό άνθρωπο. 



16 17

Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκάλεσε το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό που 
βρίσκεται στο αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, στα Γ.Α.Κ. Σερρών, στο αρχείο της 
ΕΥΔΑΠ, στο ΕΛΙΑ και σε ιδιωτικές συλλογές. Κατηγοριοποιήσαμε αρκετές από 
τις φωτογραφίες σε πέντε ενότητες και τις ενθέσαμε στον τόμο έτσι ώστε τα εικο-
νιζόμενα θέματα να ταιριάζουν κατά το δυνατόν με το αντίστοιχο γραπτό κείμε-
νο. Πρώτον, σπάνιες λήψεις που αφορούν την διαφήμιση του έργου στις Διεθνείς 
Εκθέσεις Θεσσαλονίκης το διάστημα 1933-1936. Δεύτερον, λήψεις από την συναρ-
μολόγηση και καθέλκυση των βυθοκόρων και γενικά λήψεις με τα μηχανήματα 
των έργων (βυθοκόροι, εκσκαφείς, κομπρεσέρ) εν δράσει. Τρίτον, λήψεις από τις 
πειραματικές καλλιέργειες αραβοσίτου και τεύτλων στα αποστραγγισθεντα εδά-
φη. Τέταρτον, λήψεις από συναναστροφές των μηχανικών της εταιρείας. Πέμπτον, 
λήψεις από τα βοηθητικά έργα (επιχώματα, σιδηροτροχιές για τις μεταφορές των 
μηχανημάτων, οικίσκοι των εργατών κ.λπ. Η συμβολικότερη ασφαλώς λήψη είναι η 
φωτογραφία του εξωφύλλου, που απεικονίζει την στιγμή που το ποτάμι εκτρέπε-
ται στην νέα του κοίτη. Στο βάθος η βυθοκόρος (νεροφαγάνα) και ο Στρυμών, στα 
δεξιά μια ομάδα εργαζομένων και σε πρώτο πλάνο το νερό να ρέει στη νέα κοίτη. 

Ειδική μνεία οφείλουμε να κάνουμε στην αυθεντική μακέτα των έργων. 
Μεταφέρθηκε με δαπάνες της ΕΥΔΑΠ και μας παραχωρήθηκε με ενέργειες του 
προέδρου της κ. Κ. Παπαδόπουλου και της αναπλ. διευθύντριας υποδομών κας 
Ευτυχία Νεστορίδου και κας Λαμπρινής Τσαμουράνη υπεύθυνης του Ιστορικού 
αρχείου της ΕΥΔΑΠ. Η μακέτα περιλαμβάνει όλη την περιοχή Σερρών και Δράμας. 
Είναι ένα σπάνιο και πολύτιμο έκθεμα τοποθετημένο σε ειδική καρυδένια βάση με 
γυάλινη επιστέγαση, αυτό ακριβώς που εκτέθηκε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης. Η πεδιάδα και τα γύρω βουνά απεικονίζονται σε διαφορετικές κλίμακες 
(1/15.000 και 1/100.000).

Τί έγινε όλος αυτός ο μηχανικός εξοπλισμός όταν το έργο παραδόθηκε το 
1936; Πού πήγαν οι βυθοκόροι και οι γιγαντιαίοι εκσκαφείς με τους τεράστιους 
βραχίονες-βαρούλκα; Την απάντηση δίνει σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη του ο 
Γ. Μπαρτζούδης (1993). Αρχικά ο μηχανικός εξοπλισμός της Monks-Ulen παραδο-
θηκε στο ΕΤΥΕΜ (Ειδικό Ταμείο Υδραυλικων Εργων Μακεδονίας), τον οργανισμό 
που ανέλαβε, ευθύς μετά, την κατασκευή των υπολειπομένων έργων, όπως δευτε-
ρεύουσες και τριτεύουσες διώρυγες μεταφοράς νερού. Στο ΕΤΥΕΜ εντάχθηκε και 
όλο των ελληνικό προσωπικό της Monks-Ulen και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου 
Έργων πεδιάδων Σερρών-Δράμας, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Όμως, ενέσκηψε η 
Κατοχή και ο εξοπλισμός λεηλατήθηκε, ενώ η χαριστική βολή δόθηκε με την δημι-
ουργία μιας νέας υπηρεσίας της ΥΣΣΥΕΜ (Υπηρεσία Συμπληρώσεως και Συντη-
ρήσεως Υδραυλικών Εργων Μακεδονίας) και λίγο αργότερα της ΥΠΕΜ (Υπηρεσία 
Παραγωγικών Εργων Μακεδονίας). Στις αρχές του 1945 συναντάμε στην πεδιάδα 
των Σερρών και τους δύο νέους φορείς τελούντες ουσιαστικά σε αδράνεια μέχρι 
το 1948. Με το σχέδιο Μάρσαλ (1948-1951) αρχίζει κάποια δραστηριότητα, ενώ 
στην πορεία μια σειρά από ειδικές υπηρεσίες με εξωτικά αρτικόλεξα (ΕΥΤΕΜ, 
ΥΕΚΕ, ΔΕΚΕ) συνεχίζουν το έργο. Ενδεχομένως στα αρχεία της ΕΤΥΕΜ να κρύ-
βεται η απάντηση στο ερώτημά μας. Πάντως ο εντοπισμός μιας φωτογραφίας που 
απεικονίζει μια βυθοκόρο με την ονομασία «Στρυμών» στο Πόρτο Λάγος μας κά-
νει να πιστεύουμε ότι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λεηλατημένη, κακοποιημένη ή 
όχι, η κληρονομιά της Monks & Ulen παρέμεινε για αρκετά χρόνια στον τόπο μας. 

Για όλα αυτά, και για όσα δεν χώρεσαν στον παρόντα τόμο, νομίζουμε ότι 
άξιζε αυτή η εκδοτική προσπάθεια. Ήταν μόλις πριν 85 χρόνια όταν το μεγάλο 
αυτό τεχνικό έργο σχεδιάστηκε, συντονίστηκε και υλοποιήθηκε. Είναι κρίμα να 
περνάμε δίπλα του αδιάφοροι και ανυποψίαστοι. 

Λίλα Θεοδωρίδου, επιμέλεια έκδοσης Απόσπασμα από την μακέτα των έργων.
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Μαργαρίτης (Μάριος) Βαφειάδης

Εισαγωγή

Ο ποταμός Στρυμόνας με τους παραποτάμους του διαρρέει και αρδεύει μια 
από τις πλέον σημαντικές και παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας στην 
Κεντρική/Ανατολική Μακεδονία. Το μεγαλύτερο τμήμα της ορεινής λεκάνης 

απορροής του βρίσκεται εκτός Ελλάδας και κατανέμεται ανάμεσα στην Βουλ-
γαρία, κατά κύριο λόγο, και την Σερβία και ΠΔΓΜ. Αποτελεί έτσι ένα “διεθνή” 
ποταμό με τις αντίστοιχες ανάγκες και προβλήματα στην διαχείρισή του. Η πεδι-
νή λεκάνη στην Ελληνική πλευρά και οι εκβολές του στο Αιγαίο Πέλαγος, αν και 
υπήρξαν διαχρονικά χώρος σημαντικής κοινωνικής και οικονομικής σημασίας, από 
τα προϊστορικά χρόνια ακόμη, παρέμειναν πρακτικά στην ίδια φυσική κατάσταση 
μέχρι τον μεσοπόλεμο, οπότε και άρχισε η κατασκευή των πολύ μεγάλων εγγειο-
βελτιωτικών έργων, με την αποξήρανση της λίμνης του Αχινού και την δημιουργία 
της τεχνητής λίμνης Κερκίνης. Η γεωμορφολογία και υδρολογία της λεκάνης του 
ποταμού, σε συνδυασμό και με την μη ολοκλήρωση μέχρι σήμερα των έργων, 
όπως προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους, 
οδηγεί σε συχνές υπερχειλίσεις και τοπικές πλημμύρες μικρότερης ή μεγαλύτερης 
έκτασης, με σημαντικές αρνητικέ επιπτώσεις στη τοπική παραγωγή και οικονομία.

Τοπογραφικά/Υδρολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής του 
ποταμού.

Ο Στρυμόνας μαζί με τους Αξιό, Νέστο και Έβρο είναι σημαντικοί “διεθνείς” 
ποταμοί της Μακεδονίας και της Θράκης. Το σημαντικότερο τμήμα της λεκάνης 
απορροής του βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Η κατανομή της λεκάνης και του ρού του 
ποταμού στις τέσσαρες γειτονικές χώρες φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 1.

Πίνακας 1. Γεωγραφικά αριθμητικά δεδομένα του ποταμού Στρυμόνα.

Χώρα Επιφάνεια Λεκάνης % Επιφάνειας Λεκάνης Μήκος Ποταμού

Ελλάδα 6355 Km2 37% 120 Km

Βουλγαρία 8410 Km2 49% 240 Km

ΠΓΔΜ-Σερβία 2365 Km2 14% παραπόταμος

Σύνολο 17130 Km2 100% 360 KmΑπόσπασμα από την μακέτα των έργων στο σημείο που η αποστραγγιστική τάφρος των Φιλίππων χύνεται 
στον Στρυμόνα.
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Εικ. 1. Γεωγραφική θέση και διαστάσεις λεκάνης απορροής Ποταμού Στρυμόνα (Δόικος, 2015).
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (ΜΑΡΙΟΣ) ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
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Σύμφωνα με διαχρονικές μετρή-
σεις και υδρολογικές μελέτες, τα ση-
μαντικότερα υδρολογικά δεδομένα για 
τον Στρυμόνα είναι, συνοπτικά, τα ακό-
λουθα:

• Καταγραφές για μέγιστη πλημ-
μύρα 50 ετών: Q=2000m3/s

• Εκτιμώμενη μέγιστη πλημμύρα 
100 ετών: Q=3000m3/s

• Μεγάλη ποσότητα φερτών υλι-
κών: >4.000.000m3/έτος

Στο βουλγαρικό έδαφος έγιναν 
μεταπολεμικά εκτεταμένες αναδασώ-
σεις, σε μια προσπάθεια να περιορι-
στούν οι πλημμύρες που διαχρονικά 
ταλάνιζαν το εκεί πεδινό τμήμα του 
Στρυμόνα. Δεν κατασκευάστηκαν όμως 
σημαντικά έργα για τον έλεγχο και αξι-
οποίηση των παροχών του ποταμού.

Όσον αφορά τις θέσεις σημαντι-
κών αλλαγών κατά μήκος της κοίτης 
του ποταμού στο Ελληνικό τμήμα του, 
μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής ση-
μεία:

1. Ελληνοβουλγαρικά σύνορα – 
στενά Ρούπελ

2. Γέφυρα Πετριτσίου

3. Είσοδο στην Λίμνη Κερκίνης
4. Έξοδο από την Λίμνη Κερκίνης, 

φράγμα Λιθοτόπου
5. Συμβολή Τάφρου Μπέλιτσας
6. Αρχή των Στενών στην Αμφί-

πολη
7. Εκβολή στον Στρυμονικό Κόλ-

πο (Αιγαίο πέλαγος)
Στην Εικόνα 2, σε υπηρεσιακό δι-

άγραμμα της τότε υπεύθυνης υπηρεσί-
ας, δίδεται σκαρίφημα της μηκοτομής 
και της παροχετευτικότητας του ποτα-
μού κατά τμήματα.

Είναι φανερή τόσο ή μεταβολή 
των χαρακτηιρστικών που ποταμού 
κατά μήκος της κοίτης του, όσο και ή 
ανεπάρκεια των διατομών και μάλιστα 
όχι μόνον για τις μεγάλες πλημμυρικές 
παροχές, με μεγάλη περίοδο επαναφο-
ράς.

Σύντομη ιστορική αναδρομή.

Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα, 
η περιοχή που διαρρέεται από τον πο-

Εικ. 2. Σχηματικό διάγραμμα Ποταμού Στρυμόνα – Λίμνης Κερκίνης.
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ταμό Στρυμόνα φαίνεται να κατοικεί-
ται για περισσότερα από 6000 χρόνια. 
Στην Μυθολογία αναφέρεται σαν τόπος 
δράσης του Ηρακλή, ενώ υπάρχει και 
ιστορική αναφορά από τον Αισχύλο σε 
σχέση με τον Τρωικό πόλεμο:

Αισχύλου Ἀγαμέμνων 194/5

…
πνοαὶ δ᾽ ἀπὸ Στρυμόνος μολοῦσαι 
κακόσχολοι, νήστιδες, δύσορμοι, 
βροτῶν ἄλαι, ναῶν ‹τε› 
καὶ πεισμάτων ἀφειδεῖς, 
παλιμμήκη χρόνον τιθεῖσαι 
τρίβῳ κατέξαινον ἄνθος Ἀργείων· 
…

…
Κι ήλθαν πνοές απ᾽ τον Στρυμόνα 
πούκαμαν να πλανώνται σε πλη-
κτική αργία οι άνδρες νηστικοί στο 
κακορρίζικο λιμάνι. Ο άνεμος, που 
μάκραινε τον χρόνο, έφερνε ζημιά 
και στα σχοινιά και στα καράβια κι 
έφθειρε στον δρόμο της του Άργους 
τη νεότητα. 
…

(Μετάφραση Γιώργου Σεφέρη)

Τελείως συνοπτικά, μπορούμε να 
διακρίνουμε τις ακόλουθες ιστορικές 
περιόδους σχετικά με την περιοχή και 
τον ποταμό Στρυμόνα:

Α. Ιστορικοί χρόνοι

• Αθηναϊκή αποικία στην Αμφίπολη
• Βασίλειο της Μακεδονίας
• Ελληνιστική περίοδος
• Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
• Βυζαντινή Αυτοκρατορία
• Οθωμανική Αυτοκρατορία

 
Η νεώτερη περίοδος της ιστορίας 

της περιοχής και των σημαντικών αλλα-
γών και έργων στον Στρυμόνα αρχίζει 
με την απελευθέρωση της Μακεδονίας, 
μετά από τους Βαλκανικούς Πολέμους. 
Σημαντικά γεγονότα των νεώτερων 
χρόνων είναι:

• Απελευθέρωση 1912-13
• Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
• Εγκατάσταση προσφύγων
• Μεγάλα Εξυγιαντικά και Εγγειο-

βελτιωτικά έργα 1928-1936 (Από 
την εταιρεία Monks-Ulen)

• Νέες μελέτες (Αλτηγός, Δαούλας 
κα) και έργα μετά την δεκαετία 
του 50

• Μεγάλες πλημμύρες των τελευταί-
ων ετών

Ροή και πλημμύρες του ποταμού 
Στρυμόνα.

Η ροή του ποταμού Στρυμόνα έως και 
την είσοδο στην λίμνη της Κερκίνης θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “φυσι-
κή ροή”, αφού δεν υπάρχουν ανάντι ση-
μαντικά έργα για τον έλεγχο της ροής. 
Σαν αποτέλεσμα, η στιγμιαία παροχή 
υφίσταται σημαντικές αυξομειώσεις. Η 
λίμνη Κερκίνη έχει, λόγω του μεγέθους 
της και λόγω του ότι δημιουργήθηκε 
με κατασκευή αναχωμάτων σε πεδινό 
έδαφος, σχετικά περιορισμένη ικανό-
τητα για την ρύθμιση της παροχής και 
την απάμβλυνση των μεγάλων πλημ-
μυρικών αιχμών, ιδιαίτερα αν υπάρχει 
μεγάλο διάστημα υψηλών παροχών ή 
διαδοχή πλημμυρικών αιχμών. Η στε-
ρεοπαροχή του ποταμού επιβαρύνει σε 
κάποιο βαθμό την λειτουργία της λί-
μνης με βαθμιαία μείωση της χωρητικό-
τητάς της, εάν δεν αντιμετωπίζεται με 
αμμοληψίες ανάντι και εκβάνθυνση της 
λίμνης όποτε απαιτείται.

Οι πρόσφατη μεγάλη πλημμύ-
ρα του 2015, οπότε πλημμύρισε έκτα-
ση της τάξεως των 75000 km2 (εικ. 5) 
είναι ένα ακραίο και όχι τόσο συχνό, 
αλλά πάντως αναμενόμενο γεγονός. Η 
πλημμύρα αυτή εκτός από την οικονο-
μική και κοινωνική της διάσταση έχει 
και μεγάλο ενδιαφέρον από υδρολογι-
κής και τεχνικής άπόψης: Επαληθεύει 
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά της ροής και την 
σημερινή κατάσταση των τεχνικών έρ-
γων στον Στρυμόνα.

Εικ. 3. Προσωρινός ρουφράκτης στα στενά της Αμφιπόλεως.

Εικ. 4. Κατασκευή γέφυρας ρουφράκτη Κερκίνης.
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Εικ. 6. Ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας στο υδατικό διαμέρισμα ΙΙ «Ανατολικής Μακεδονίας» 
(πηγή: Ειδική Γραμματεία Υδάτων)
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Εικ. 5. Πλημμύρα της άνοιξης 2015.
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Συγκεκριμένα, την περίοδο Φε-
βρουαρίου-Μαρτίου του 2015 κατα-
γράφηκαν τρία αλλεπάλληλα σημαντι-
κά πλημμυρικά γεγονότα στον ποταμό 
Στρυμόνα:

1. Υπερχείλιση της αποστραγ-
γιστικής τάφρου Μαυροθάλασσας με 
αποτέλεσμα να πλημμυρίσει έκταση 
λίγων στρεμμάτων πέριξ της τάφρου. 
Το γεγονός αντιμετωπίστηκε άμεσα με 
την κατασκευή μικρού αναχώματος (6 
Μαρτίου 2015).

2. Θραύση του αναχώματος του 
ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του 
Θολού-Πεθελινού, με αποτέλεσμα να 
πλημμυρίσει έκταση 25.000-30.000 
στρεμμάτων στην ανατολική πλευρά 
του ποταμού. Η μεγάλη ποσότητα του 
νερού που διέφυγε από το θραυσμέ-
νο ανάχωμα είχε ως αποτέλεσμα την 
σταδιακή αύξηση των κατακλυσμένων 
αγροτικών εκτάσεων στις περιοχές Θο-
λού-Πεθελινού, Παραλιμνίου και Σκο-
πού (7-8 Μαρτίου 2015).

3. Υπερχείλιση και τοπική θραύ-
ση σε τρεις θέσεις των αναχωμάτων 
του Στρυμόνα (ανατολικό και δυτικό 
ανάχωμα) στην ευρύτερη περιοχή με-
ταξύ Ψυχικού και Θολού-Πεθελινού και 
Πατρικίου-Ευκαρπίας με αποτέλεσμα 
να πλημμυρίσει έκταση 65.000-70.000 
στρεμμάτων και στις δυο πλευρές του 
ποταμού. Μεγάλες εκτάσεις αγροτικής 
γης παρέμειναν πλημμυρισμένες για 
πολλούς μήνες, λόγω αδυναμίας απορ-
ροής προς την κοίτη ή αλλού (28 Μαρ-
τίου 2015).

Σύμφωνα με την σχετική Έκθε-
ση Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης τα 
πλημμυρικά αυτά φαινόμενα προκλή-
θηκανως εξής: “Αυξημένες σωρευτικά 
κατακρημνίσεις σε μικρό χρονικό διά-
στημα στην λεκάνη απορροής του πο-
ταμού Στρυμόνα, οδήγησαν σε ακραία 
γεγονότα απορροής μεγάλης ποσότη-
τας νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, 
με αποτέλεσμα την γρήγορη αύξηση 
της στάθμης της λίμνης από τη κα-
τώτατη δυνατή στάθμη (+30,57) στην 
μέγιστη επιτρεπτή (+36,00) και την 
αδυναμία της περαιτέρω αποθήκευ-
σης νερού. Τα υφιστάμενα αντιπλημ-

μυρικά έργα που δεν ολοκληρώθηκαν 
από την δεκαετία του 30 λόγω κυρίως 
κόστους και φυσικών συνθηκών, ήταν 
αδύνατο να αντιμετωπίσουν τις ιδιαί-
τερα αυξημένες παροχές εισροής από 
τη Βουλγαρία“.

Σήμερα (2017) βρίσκονται σε εξέ-
λιξη οι μελέτες για την εκτίμηση και την 
αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύ-
νου στην λεκάνη/πεδιάδα του Στρυμό-
να, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2007/60, από την Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής. Στην εικόνα 4. 
παρουσιάζεται ο χάρτης από την “Προ-
καταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημ-
μύρας, ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου 
πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα 11, 
Ανατολική Μακεδονία”, 2012.

Προτάσεις

Μετά από τα παραπάνω, αβίαστα μπο-
ρεί να εκτιμήσει κανείς, με βάση τα 
σημερινά προβλήματα, τι θα ήταν καλό 
να γίνει για να βελτιωθούν οι συνθή-
κες ροής και η διαχείριση του ποταμού 
Στρυμόνα.

1. Απαιτείται ένας “Ενιαίος Φο-
ρέας για την Διαχείριση του Ποταμού 
Στρυμόνα”. Ο Φορέας αυτός θα πρέπει 
να έχει τις αρμοδιότητες, την οργάνω-
ση, την στελέχωση, τα μέσα και, κατό-
πιν αυτών, την ευθύνη για την πλήρη, 
βιώσιμη, ασφαλή και οικονομικά παρα-
γωγική διαχείριση της λεκάνης του πο-
ταμού στην Ελληνική περιοχή και την 
επικοινωνία και συνεργασία με τους 
αντιστοίχους φορείς των υπολοίπων 
τμημάτων της λεκάνης στις γειτονικές 
χώρες. Σε πλέον “ιδανικό” επίπεδο, θα 
μπορούσε να οραματιστεί κανείς ένα 
μοναδικό διακρατικό φορέα.

2. Απαιτείται μια πλήρης και λε-
πτομερής ανασκόπηση των μελετών και 
των έργων, ώστε να βρεθούν οι τυχόν 
αδυναμίες των μελετών, σε σχέση και 
με την επί τόπου πραγματικότητα, κα-
θώς και ποια έργα απέδωσαν ή υστέρη-
σαν και γιατί.

3. Ενδεχομένως να απαιτηθεί μια 
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σύγχρονη συνολική μελέτη που θα πρέ-
πει να είναι εφαρμόσιμη και με υλοποί-
ηση εφικτή σε σχετικά βραχύ χρονικό 
ορίζοντα.

4. Οπωσδήποτε απαιτείται συνε-
χής συντήρηση και αποκατάσταση των 
παλαιών έργων, τουλάχιστον μέχρι την 
ενδεχόμενη πλήρη αναθεώρηση των πα-
λαιών μελετών και έργων.

5. Υπάρχει σίγουρα η δυνατότητα 
και για αρκετά νέα έργα, τόσο για την 

διαχείριση και έλεγχο της παροχής του 
ποταμού, όσο και για νέους τρόπους 
αξιοποίησης του για παραγωγικούς και 
κοινωνικούς (ψυχαγωγικούς/τουριστι-
κούς) σκοπούς.

6. Θα πρέπει να αναζητηθούν 
σχήματα και τρόποι για την χρηματο-
δότηση έργων και από τοπικές πηγές, 
υπό την έννοια οικονομικών ανταποδο-
τικών επενδύσεων. 

Εικ. 7. Ο ρουφράκτης στη Συμβολή.

Βιβλιογραφία

Δόικος Κωνσταντίνος, 2015, Προσομοίωση 
της ροής του Ποταμού Στρυμόνα και διε-
ρεύνηση των πλημμυρών της άνοιξης του 
2015, Διπλωματική εργασία στον Τομέα 
Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ [Επι-
βλέπων Καθηγητής Ζήσης Μάλλιος]

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, 2012, 
Εφαρμογή οδηγίας 2007/60, Προκαταρ-
κτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας, 
ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημ-
μύρας, Υδατικό Διαμέρισμα 11 “Ανατολι-
κή Μακεδονία”

Ιωάννης Αντωνίου - Αντώνιος Εμμανουήλ, 
2014, Διερεύνηση του κινδύνου πλημμύ-
ρας στην λεκάνη απορροής του Ποτα-
μού Στρυμόνα, σύμφωνα με την οδηγία 
2007/60, Διπλωματική εργασία στον Το-
μέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλο-
ντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 
[Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Θεοδο-
σίου]

Μαργαρίτης Βαφειάδης, Παναγιώτης Αναστα-
σιάδης, Εμμανουήλ Κίρτας, 2015, Έκθεση 
Πραγματογνωμοσύνης “Πλημμυρικά φαι-
νόμενα ποταμού Στρυμόνα στο χρονικό 
διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2015” 



Τα μεγάλα εξυγιαντικά έργα της περιόδου 1929-36 στην κοιλάδα του Στρυμώνα:
νέα στοιχεία, η σημερινή αποτίμηση & οι μελλοντικές προοπτικές τους

Aποξηραντικά έργα Στρυμώνα
ΣΗΜΕΡΙΝΉ

30 31

Μοντέρνα αντίληψη στην 
υλοποίηση μεγάλων έργων



32

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ “ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1929-36  
ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ: νέα στοιχεία, η σημερινή αποτίμηση & οι μελλοντικές προοπτικές τους"                                                                                                                                                                     
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Περίπτερο της ULEN σε εκθέσεις της Θεσσαλονίκης 1933-36 

Εικόνα 4: Περίπτερο της ULEN σε εκθέσεις της Θεσσαλονίκης 1933-36 Περίπτερο της Monks-Ulen σε εκθέσεις της Θεσσαλονίκης 1933-1936.
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Μοντέρνα αντίληψη στην υλοποίηση μεγάλων έργων - 
Μαθήματα από τις αρχές του 20ού αιώνα 

Ευτυχία Νεστορίδη

Εισαγωγή

Στην αρχή του εικοστού αιώνα, στους νομούς Σερρών και Δράμας, κατοικού-
σαν περίπου 300.000 άνθρωποι.  Οι κάτοικοι αυτοί, ζούσαν  με την διαρκή 
απειλή των περιοδικών πλημμυρών που τους κατέστρεφαν τις καλλιέργειες 

και τις κατοικίες, αλλά ακόμα χειρότερο ζούσαν υπό τον φόβο της ελονοσίας κα-
θώς μεγάλο μέρος της συνολικής έκτασης των πεδιάδων βρισκόταν σε κατάσταση 
έλους και τα μολυσμένα κουνούπια ευημερούσαν. Μόνο το 42% της συνολικής 
εδαφικής έκτασης των πεδιάδων ήταν καλλιεργήσιμη και έπασχαν από ελονοσία 
το 37% του πληθυσμού της περιοχής Σερρών και 23% της περιοχής Δράμας. Σε 
κάποιους πεδινούς οικισμούς, το ποσοστό που έπασχε από ελονοσία ξεπερνούσε 
το 40%.  Επιπλέον, υπήρχαν συχνά κρούσματα μεταδοτικών ασθενιών όπως την 
χολέρα. 

Το πρόβλημα ήταν τεράστιο αλλά οι πολεμικές συρράξεις στις αρχές του 
αιώνα, δεν επέτρεψαν να προχωρήσουν τα αναγκαία έργα για την βελτίωση της 
ζωής των κατοίκων.  

Με το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων και την απελευθέρωση της Μακεδο-
νίας, το 1919, η Βρετανική εταιρεία Sir John Jackson Ltd. ολοκλήρωσε την αναλυ-
τική τοπογράφηση της έκτασης των πεδιάδων Σερρών και Δράμας και εκπόνησε 
προκαταρκτική μελέτη εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής.

Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος την εποχή εκείνη ήταν εξαιρετικά δύ-
σκολη- ξεκινώντας από την οικονομική κρίση του 1924 και με αποκορύφωμα την 
πτώχευση του κράτους το 1932.  Το ελάχιστο όριο για την διαβίωση μιας μέσης 
αγροτικής οικογένειας ήταν ετήσιο εισόδημα 33.000 δραχμές (που αναλογούσε 
τότε σε περίπου $428/ χρόνο), αλλά το 73% των αγροτικών οικογενειών είχαν 
εισοδήματα κάτω από το όριο αυτό.  Στην κακή οικονομική κατάσταση των Ελ-
λήνων προστέθηκε και το ανθρώπινο δράμα των μικρασιατικών προσφύγων που 
έκανε ακόμα πιο επείγουσα την ανάγκη να βρεθούν νέοι τρόποι διαβίωσης του 
πληθυσμού.

Έτσι το 1929, δέκα χρόνια μετά, υπεγράφη σύμβαση αξίας $21.000.000 
μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και των Αμερικάνικων εταιρειών John Monks & 
Sons και Ulen & Company  για την οριστική μελέτη και κατασκευή εξυγιαντικών 
έργων στην κοιλάδα του Στρυμόνα Ποταμού, με στόχο την αποστράγγιση 400.000 
στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης και την θωράκιση άλλων 300.000 στρεμμάτων 
έναντι πλημμυρών.
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Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι 4  
χρόνια νωρίτερα, η Εταιρεία Ulen είχε 
υπογράψει άλλη μια σύμβαση αξίας     
$ 11.000.000 για την κατασκευή των 
έργων υδροδότησης Αθήνας & Πειραιά. 
Τα έργα αυτά στο σύνολό τους απο-
τελούσαν τεράστιες επενδύσεις σε μια 
εποχή φοβερής οικονομικής ανέχειας.

Σύγχρονη αντίληψη για την υλο-
ποίηση έργων υποδομής στις αρχές 
του 20ού αιώνα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός με-
γάλου έργου υποδομής, οι διεθνείς κα-
λές πρακτικές μας διδάσκουν σήμερα, 
ότι απαιτείται η έγκαιρη και υπεύθυνη 
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και 
η συμμετοχή των τοπικών φορέων σε 
όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου.  
Για τον λόγο αυτό οι σύγχρονες πρα-
κτικές του project management επιβάλ-
λουν να συμπεριλάβει κανείς στα στά-
δια υλοποίησης ενός έργου, βήματα για 
την ενημέρωση των κατοίκων προκειμέ-
νου να κατανοήσουν την σημασία του 
έργου, τους τρόπους που θα επηρεάσει 
τη ζωή τους και τα οφέλη που θα λά-
βουν από την κατασκευή του.  Συστή-
νεται επίσης να καταρτίζονται στάδια 
διαβούλευσης που θα εξασφαλίζουν την 
κοινωνική συμμετοχή και αποδοχή τόσο 
κατά την φάση κατασκευής του έργου, 
όσο και κατά την μελλοντική λειτουρ-
γία του.   

Η Κοινοπραξία Monks-Ulen γνώ-
ριζε ότι η Ελληνική κοινωνία βρισκόταν 
σε κρίση: με μεγάλη ανεργία και οικο-
νομικά αδιέξοδα, και επέλεξε να προ-
σεγγίσει το έργο με πρακτικές πολύ 
μπροστά από την εποχή τους. 

Πρώτο μέλημα της Κοινοπραξίας 
ήταν να προσφέρει εργασία στην το-
πική κοινωνία με  ένα δίκαιο σύστημα 
προσλήψεων εργατικού προσωπικού. Η 
πρόσφορά εργατών ήταν πολύ μεγαλύ-
τερη από την ζήτηση οπότε θεσμοθετή-
θηκε ένα σύστημα όπου οι ανειδίκευτοι 
εργάτες δούλευαν για μέγιστο χρονι-
κό διάστημα δύο μηνών, και μόνο ένα 
άτομο από κάθε οικογένεια κάθε φορά, 

προκειμένου να εναλλάσσεται το εργα-
τικό προσωπικό και να βρίσκουν περισ-
σότεροι εργασία έστω και για λίγους 
μήνες.  Έπαιρναν προσωπικό, λίγους 
από κάθε οικισμό της ευρύτερης περιο-
χής ώστε να υπάρχει ισοκατανομή.  Τε-
χνίτες ή εργάτες που είχαν επιλεγεί για 
εκπαίδευση ως χειριστές, παρέμεναν 
στην εργασία για μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα.   Όσοι έμεναν σε μεγάλη 
απόσταση από το εργοτάξιο μπορούσαν 
να φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις ερ-
γατών ή σε ειδικούς οικισμούς μαζί με 
τις οικογένειές τους. Οι οικισμοί είχαν 
τρεχούμενο επεξεργασμένο νερό, απο-
χέτευση, ηλεκτρικά φώτα, παράθυρα με 
σίτες για προστασία από τα κουνούπια, 
σχολεία για τα παιδιά και νοσοκομείο.  
Υπάρχει αναφορά ότι μόνο το σχολείο 
στο εργοτάξιο του Πεθελινού που λει-
τούργησε με έξοδα της Monks-Ulen τα 
έτη 1930-1938 είχε 180-200 μαθητές. 
Από αναφορές του παππού μου που 
δούλευε για την Ulen στο έργο των 
Σερρών, μαθαίνουμε ότι υπήρχαν και 
ανέσεις για το υψηλόβαθμο προσωπικό 
όπως στέγαση σε ενοικιαζόμενες μονο-
κατοικίες στην πόλη των Σερρών και 
συμμετοχή σε πολλά κοινωνικά δρώμε-
να, όπως Tennis Club Σερρών.

Κατά την εκτέλεση των έργων, 
το Ελληνικό Κράτος λόγω οικονομι-
κής κρίσης καθυστερούσε στην έγκαι-
ρη πληρωμή των λογαριασμών.  Έτσι, 
η Εταιρεία αναγκάστηκε να μειώσει τα 
ημερομίσθια του προσωπικού. Η αμοι-
βή των ανειδίκευτων εργατών έπεσε 
στις 40 δραχμές για 8 ώρες δουλειά και 
αυτό έφερε πολλές αντιδράσεις στον 
τύπο και διαδηλώσεις των σωματείων 
εργατών, ιδιαίτερα στην Αθήνα όπου 
συνδυάστηκε η αντίδραση με την οργή 
για τα τιμολόγια νερού. 

Διαφήμιση του έργου στον τύπο 
και σε εκθέσεις 

Για να προβάλουν το έργο τους και να 
αμβλύνουν την όποια αρνητική κριτική 
προκαλούσε μια ξένη επένδυση, η κοι-
νοπραξία συμμετείχε σε πολλές επαγ-
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γελματικές εκθέσεις, όπως την Έκθεση 
Θεσσαλονίκης από το 1933-1936, όπου 
πρόβαλαν τα οφέλη των έργων και την 
πρόοδο που είχαν επιτύχει στην αγροτι-
κή ανάπτυξη.  Δημοσίευαν επίσης, ενη-
μερωτικά άρθρα στον εθνικό & τοπικό 
Τύπο για το έργο και ανακοινώνανε τα-
κτικά υγειονομικά στοιχεία για τα συ-
νεχώς μειωμένα κρούσματα ελονοσίας. 

Επιπλέον, για την περαιτέρω 
προβολή των εργασιών και των πλεο-
νεκτημάτων των έργων, οργάνωναν συ-
χνές ξεναγήσεις σημαντικών προσώπων 
στα έργα με τρένο ή με φορτηγά.  

Μεταφορά Τεχνογνωσίας - Εκπαί-
δευση Προσωπικού

Η Κοινοπραξία σχεδίασε ειδικά προ-
γράμματα με πειραματικές καλλιέργει-
ες (αραβόσιτος, παντζάρια και φασό-
λια) στα πρόσφατα αποστραγγισμένα 
εδάφη της Λίμνης Αχινού καθώς και σε 
κάθε οικισμό εργατών, προκειμένου να 
αποφασίσουν ποιες καλλιέργειες θα ευ-
δοκιμούσαν στα νέα εδάφη που εμφα-
νιζόντουσαν μετά τα αποστραγγιστικά 
έργα.  Δοκίμασαν σπόρους από διάφο-
ρες περιοχές της γης μέχρι να καταλή-
ξουν στα καλύτερα για την περιοχή και 
πρόσφεραν συμβουλές προς τους νέους 
αγρότες.

Για τις ανάγκες του έργου, η 
Κοινοπραξία έφερε μοντέρνα, για την 
εποχή, σκαπτικά μηχανήματα (βυθοκό-
ροι, μπουλντόζες, μεγάλους εκσκαφείς 
με συρόμενους κάδους, κλπ.) αξίας 2,5 
εκατομμύρια δολαρίων από τις ΗΠΑ, 
Ολλανδία, Αγγλία και Γερμανία, όλα 
στην αιχμή της τότε τεχνολογίας. Έφε-
ραν στην Ελλάδα και τα πρώτα κομπρε-
σέρ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την 
διάνοιξη σηράγγων στο έργο της Βορεί-
ου Ελλάδος αλλά και στα υδρευτικά 
έργα των Αθηνών.  Τα σύγχρονα για 
την εποχή μηχανήματα αρχικά λειτουρ-
γούσαν με εξειδικευμένους χειριστές 
από τις ΗΠΑ. Όμως, οι αλλοδαποί χει-
ριστές σε σύντομο χρόνο, εκπαίδευσαν 
τους Έλληνες εργάτες προκειμένου να 
μείνει η γνώση στους ντόπιους τεχνίτες.  

Οι τεχνίτες που είχαν εκπαιδευτεί από 
την Ούλεν ήταν περιζήτητοι για πολλά 
χρόνια μετά την ολοκλήρωση των έρ-
γων.

Στο πλαίσιο των εργασιών, η 
Monks-Ulen κατασκεύασε εργοταξια-
κούς δρόμους, επιχώματα και σιδηρο-
τροχιές για την μεταφορά των βαρέων 
μηχανημάτων σε δύσβατες περιοχές, 
όπως η σιδηροτροχιά Τούμπας – Πεθε-
λινού, καθώς και την διώρυγα Πεθελι-
νού που χρησίμευε ως σταθμός για τα 
πλωτά μέσα. Πολλά από τα έργα αυτά 
χρησίμεψαν για αρκετά χρόνια μετά 
την ολοκλήρωση των εξυγιαντικών έρ-
γων.

Ευεργετήματα

Στα γραπτά κείμενα των Αμερικάνων 
μηχανικών στα έργα της Ulen της επο-
χής, είναι διάχυτο το φιλελληνικό πνεύ-
μα που επικρατούσε ανάμεσά τους.  
Έβλεπαν τον εαυτό τους ως ευεργέτες, 
με υποχρέωση να βοηθήσουν στην κα-
τασκευή μια Νέας Ελλάδας. 

Ένα παράδειγμα αυτής της καλής 
θέλησης, αποτελεί το γεγονός ότι η Κοι-
νοπραξία ανέλαβε με δαπάνες της την 
επισκευή οικισμών στους οποίους εί-
χαν προκληθεί καταστροφές μετά από 
εχθροπραξίες με Βουλγαρικές ένοπλες 
ομάδες.

Πιθανώς όμως το σημαντικότερο 
παράδειγμα ευεργετήματος της Monks-
Ulen είναι το φημισμένο πλέον Λιοντά-
ρι της Αμφίπολης.

Το 1930, μόλις βρέθηκαν από τα 
σκαπτικά μηχανήματα των Αμερικάνων 
τα μαρμάρινα κομμάτια του Λιοντα-
ριού της Αμφίπολης, οι υπεύθυνοι μη-
χανικοί του έργου Roy W. Gausmann 
και William Judge κλήθηκαν να αξιο-
λογήσουν τα ευρήματα.  Ο Gausmann 
ενθουσιάστηκε πολύ με την ανακάλυψη 
και ήρθε αμέσως σε επαφή με τους φί-
λους του στα γραφεία της Αμερικανι-
κής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα. 
Έτσι το 1932, υπέβαλε μια εμπεριστα-
τωμένη πρόταση για την αναστύλωση 
του μνημείου στον τότε Ανώτατο Εκ-
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πρόσωπο της Αμερικανικής Κυβέρνησης 
στην Ελλάδα και μετέπειτα Αμερικανό 
Πρέσβη, Lincoln MacVeagh. Ο ενθουσι-
ασμός του Gausmann μεταδόθηκε στον 
Lincoln MacVeagh, ο οποίος αμέσως ξε-
κίνησε μια μεγάλη καμπάνια στην Ελ-
λάδα αλλά και στις ΗΠΑ, για να βρε-
θούν τα χρήματα για την αναστήλωση 
του μνημείου.   Από το 1933 -1936, ο 
MacVeagh, σε συνεργασία με τις Αμε-
ρικάνικες και Γαλλικές αρχαιολογικές 
αποστολές καθώς και την κοινοπραξία 
Monks-Ulen, συντόνισε μια παγκόσμια 
καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου για 
την ανακάλυψη. Συγκέντρωσε επίσης 
και μια ευρεία ομάδα επιστημόνων να 
εργαστούν για την αναστήλωση του 
μνημείου.  

Όλοι οι αρχαιολόγοι, ξένοι και 
Έλληνες, που ήρθαν να μελετήσουν τα 
ευρήματα, στεγάστηκαν στο πλησιέ-
στερο εργοταξιακό οικισμό υπαλλήλων 
της Monks-Ulen και η Εταιρεία διέθεσε 
δωρεάν, εργάτες και μηχανήματα για 
την υλοποίηση των τεχνικών εργασιών.  
Ο επικεφαλής αρχαιολόγος της Αμερι-
κανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας στην 
Αθήνα, ο κ. Oscar Broneer, που κλήθηκε 
να συμβάλλει στις ανασκαφές, έγραψε 
το 1941 και ένα βιβλίο για το έργο της 
αναστύλωσης.  Σύμφωνα με αναφορές 
στο βιβλίο του Broneer, τα μηχανήματα 
της Monks-Ulen σκάψανε κα μεταφέ-
ρανε παραπάνω από 46 εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα χώματα και η βοήθεια 
της εταιρείας προς τους αρχαιολόγους 
ήταν πραγματικά ουσιαστική.

Οι εργασίες αναστήλωσης ολοκλη-
ρώθηκαν το φθινόπωρο του 1937, και το 
τελειωμένο μνημείο έγινε πηγή έμπνευ-
σης και περηφάνιας για τους Έλληνες 
στα δύσκολα χρόνια των πολέμων που 
ακολούθησαν.  Παρά τις κριτικές που 
ακούγονται σήμερα για τα «λάθη» που 
έγιναν κατά την αναστήλωση, ειδικότε-
ρα στα μάτια ή στη γλώσσα του λιοντα-
ριού, η αναστήλωση του έργου προπο-
λεμικά το «έσωσε» από πιθανή κλοπή 
και μέχρι σήμερα, αποτελεί σημαντικό 
τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής.

Το Μέγαρο Διοίκησης που κα-

τασκευάστηκε στις Σέρρες από την 
Monks-Ulen, λίγα χρόνια μετά την ολο-
κλήρωση των έργων, μετατράπηκε σε 
νοσοκομείο και πολλά από τα ξύλινα 
καταλύματα στους εργοταξιακούς οικι-
σμούς συνέχισαν να στεγάζουν τοπικά 
σχολεία ή δημόσιες υπηρεσίες μετά την 
ολοκλήρωση των έργων. 

Επίλογος

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το τέλος 
του 1939, είχαν κατασκευαστεί 43 νέοι 
οικισμοί που στέγασαν 5.760 οικογένει-
ες στα αποξηραμένα εδάφη της Λίμνης 
Αχινού και 45 νέα χωριά που στέγασαν 
7.560 οικογένειες στα αποστραγγισμέ-
να έλη Φιλίππων.  Μετά την υλοποίηση 
των έργων, η δημόσια υγεία παρουσία-
σε αλματώδη βελτίωση και διατέθηκαν 
νέες καλλιεργήσιμες εκτάσεις περίπου 
1.452.000 στρεμμάτων που έφεραν νέα 
οικονομική προοπτική στην περιοχή.

Στην σημερινή ημερίδα θα ακού-
σετε πολλά τεχνικά στοιχεία για τα με-
γάλα εξυγιαντικά έργα της πεδιάδας 
του Στρυμόνα.  Στόχος της δικής μου 
εισήγησης  ήταν να σας παρουσιάσω 
κάποια ιστορικά και κοινωνικά στοι-
χεία για τον τρόπο με τον οποίο επέ-
λεξαν οι Εταιρείες να υλοποιήσουν το 
μεγάλο αυτό έργο. Πιστεύω ότι ήταν 
ένας πραγματικός άθλος, σε μια επο-
χή με τέτοια πολιτική και οικονομική 
αστάθεια, να κατασκευαστούν, σε λίγο 
παραπάνω από 6 χρόνια,  έργα που 
επηρέασαν τους κατοίκους της περιο-
χής για δεκαπλάσια χρόνια μετά. 
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Εικ. 8. Ο ρουφράκτης Συμβολής κατά τη διάρκεια κατασκευής του.

Εικ. 7. Εσωτερική πλευρά του ρουφράκτη Συμβολής.

Εικ. 10. Ο ρουφράκτης της Κερκίνης τον Δεκέμβριο του 1932.

Εικ. 9. Διπλός θολωτός οχετός στη γέφυρα προς Στρυμονικό.

Μοντέρνα αντίληψη στην υλοποίηση μεγάλων έργων
ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ
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Πηγές εικόνων

Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο της οικο-
γένειας Νεστορίδη.

Εικ. 13. Μηχανισμός χειρισμού θυρίδων ρουφράκτη.

Εικ. 11. (αριστερά): εφ. Η 
Πρόοδος 13-9-1934

Εικ. 12. (κάτω): εφ. Η Πρόο-
δος 18-3-1934

Βιβλιογραφία
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Αρχειακές μαρτυρίες από 
τη δραστηριότητα της 
κοινοπραξίας Monks-Ulen 
στα Γ.Α.Κ. Σερρών
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Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Σερρών, Συλλογή Ν. Ιατρίδη. Στα σκαλιά του Μητροπολιτικού μεγάρου την ημέρα της δοξο-
λογίας με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης για την εκκίνηση των έργων. Ημερομηνία: 26-10-1928.
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Αρχειακές μαρτυρίες από τη δραστηριότητα της 
κοινοπραξίας Monks-Ulen στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, 

Αρχεία Νομού Σερρών 

Γιάννης Τσαρούχας

Τα παραγωγικά έργα (αποξηραντικά -αποστραγγιστικά-πεδινά αντιπλημ-
μυρικά-αρδευτικά και ορεινά υδρονομικά) των πεδιάδων Σερρών Δράμας 
αναμφίβολα συγκαταλέγονται στα σπουδαιότερα τεχνικά έργα της πατρί-

δος μας, στον 20ό αιώνα. Παρόμοια προσπάθεια είχε αναλάβει και είχε διεκπε-
ραιώσει το Κράτος στο τέλος του 19ου αιώνα (1892). Ήταν η αποξήρανση της 
λίμνης Κωπαΐδας. Εύλογο λοιπόν ήταν η Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους, παράρτημα των οποίων άρχισε να λειτουργεί στις Σέρρες από το 1992, 
να ενδιαφερθεί για τον εντοπισμό και στη συνέχεια την εισαγωγή τεκμηρίων που 
θα αποδείκνυαν τη δραστηριότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων σ’ αυτή τη 
τεχνική κοσμογονία της δεκαετίας του 1930. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύγχανε 
τους τελικούς στόχους λειτουργίας της που είναι η διάσωση, η διαφύλαξη και η 
παράδοση στην έρευνα των αρχειακών μαρτυριών που σχετίζονται με τη δραστη-
ριότητα του Κράτους, δηλαδή των δημόσιων αρχείων. 

Αρχικά, περιορίστηκε στην αλληλογραφία με τις τότε υπάρχουσες τεχνι-
κές υπηρεσίες του νομού δηλαδή στην αποστολή εγγράφων που υπενθύμιζαν την 
υποχρέωση των δημόσιων φορέων να παραδίδουν τα αρχεία τους μέσω της δια-
δικασίας της εκκαθάρισης στα Γ.Α.Κ. αλλά και ερωτηματολογίων σχετικών με το 
είδος των τεκμηρίων που διατηρούν. Τελικά, πιο επιτυχείς αποδείχθηκαν οι ενη-
μερωτικές επισκέψεις αλλά και οι αυτοψίες του προσωπικού στα αρχειοστάσια 
των Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία. Με τον τρόπο 
αυτό εντοπίσθηκαν και συγκεντρώθηκαν χάρη στον τότε προϊστάμενο της τέως 
1ης Δ.Ε.Κ.Ε. (Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων) Σερρών, που λειτουργού-
σε σε επίπεδο Τμήματος, κ. Θωμά Κατσαντώνη, 72 σχέδια που αφορούσαν τα εν 
λόγω έργα. Η συγκέντρωσή τους έγινε σταδιακά, σε τρεις φάσεις, στα έτη 1999 
ως 2001. Τα 2 καταστρώθηκαν από την Τοπογραφική Υπηρεσία ενώ τα 70 από 
τις εταιρείες Monks-Ulen. Τα τελευταία φέρουν όλα το λογότυπο των εταιρειών. 
Παραδόθηκαν με την υπογραφή ειδικού πρωτοκόλλου βάσει του οποίου τα Γ.Α.Κ. 
Aρχεία Ν. Σερρών ανέλαβαν να τα διατηρήσουν στο διηνεκές. Εμφανίζονται στους 
καταλόγους της Υπηρεσίας ως ανήκοντα στο αρχείο υδραυλικών έργων πεδιάδων 
Σερρών-Δράμας (Μonks-Ulen), με ακραίες χρονολογίες 1929 ως 1936. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι κατά τις αυτοψίες στο αρχειοστάσιο της τέως 1ης Δ.Ε.Κ.Ε. Σερ-
ρών διαπιστώθηκε ότι αυθεντικά σχέδια και αντίγραφά τους που καταστρώθηκαν 
την εποχή των έργων ή αντιγράφηκαν σε μεταγενέστερη εποχή αφαιρέθηκαν από 
την αρχική τους θέση και τοποθετήθηκαν σε νέους φακέλους. Η ανατοποθέτηση 
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Εικ. 1. Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Σερρών, Συλλογή Ν. Ιατρίδη. Πλάνο της δοξολογίας για την έναρξη εκτέλεσης των 
μεγάλων παραγωγικών έργων του Στρυμόνα από την Εταιρία Monks – Ulen, σε εξέδρα στην πλατεία μπροστά 
στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.

Εικ. 2. Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Σερρών, Συλλογή Ν. Ιατρίδη. Ο Ν. Ιατρίδης με τον στρατηγό Γρ. Φαληρέα και άλλους 
τρεις αξιωματούχους φωτογραφίζονται μπροστά σε πρόχειρο αντιπλημμυρικό φράγμα πιθανότατα στην περιο-
χή Μεγαλοχωρίου-Κοίμησης Σερρών. Ημερομηνία: πιθανότατα 26-10-1928.

Aρχειακές μαρτυρίες από τη δραστηριότητα της Monks-Ulen στα Γ.Α.Κ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
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οφείλεται σε πρακτικούς λόγους, δηλα-
δή στο ενδιαφέρον των Υπηρεσιών που 
ανέλαβαν την επίβλεψη και συντήρηση 
των έργων, μετά την παράδοσή τους, 
για την αποτελεσματική εποπτεία τους. 
Οι λόγοι αυτοί προφανώς δεν εξέλιπαν 
ακόμη και σήμερα.

Θεωρήθηκε σκόπιμο τα παραπά-
νω εισαχθέντα σχέδια να ψηφιοποιη-
θούν. Έτσι, εντάχθηκαν σε πρόγραμμα 
ψηφιοποίησης που ανέλαβε και διεκ-
περαίωσε, με διαγωνισμό, η Κεντρική 
Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους. Το έργο υλοποιήθηκε κατά το 
έτος 2008 ενταγμένο στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας 
του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 
με συγχρηματοδότηση κατά 80 % από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και κατά 20% από κρατι-
κούς πόρους. Τα ψηφιακά αντίγραφα 
παραδόθηκαν σε μορφή JPG, με σχετι-
κά χαμηλή ανάλυση, αλλά και σε μορφή 
ΤΙFF, με πολύ καλή ανάλυση. Κατά τον 
ίδιο τρόπο ψηφιοποιήθηκε και ένας φά-
κελος με 15 φωτογραφίες που τραβή-
χθηκαν κατά την εκτέλεση των έργων. 
Όλες οι φωτογραφίες είναι του 1933. 
Ασφαλώς πρόκειται για ελάχιστο μέρος 
ενός ευρύτατου φωτογραφικού συνό-
λου που συστηματικά διεκπεραίωσε η 
Κοινοπραξία και για το οποίο επίσης 
δαπανήθηκε δημόσιο χρήμα. Ο φάκελος 
εισήχθη στην Υπηρεσία με το όνομα: 
Συλλογή φωτογραφιών υδραυλικών έρ-
γων πεδιάδων Σερρών Δράμας (Μonks 
Ulen). Βρέθηκε σε παλαιοπωλείο των 
Αθηνών, γεγονός ενδεικτικό της πολυ-
διάσπασης του αρχείου της κοινοπρα-
ξίας αλλά και της λεηλασίας του. Όλα 
τα ψηφιακά αντίγραφα των παραπάνω 
σχεδίων και φωτογραφιών, μαζί με τις 
υπάρχουσες αυθεντικές περιγραφές 
τους, μπορεί να τα δει κανείς αναρ-
τημένα στην ιστοσελίδα των Γ.Α.Κ. 
Αρχείων Νομού Σερρών αλλά και της 
Κεντρικής Υπηρεσίας μέσα από το σύ-
στημα διαχείρισης αρχειακών δεδομέ-
νων @ρχειομνήμων.

Φωτογραφίες που σχετίζονται με 
τα έργα συμπεριλαμβάνονται σε προ-

σωπικές – οικογενειακές συλλογές που 
έχουν εισαχθεί στην Υπηρεσία. Πιο ση-
μαντικές από αυτές είναι φωτογραφί-
ες από το προσωπικό και οικογενειακό 
αρχείο του τέως Διευθυντή του υποκα-
ταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στις 
Σέρρες (1926-1929) Νικόλαου Ιατρίδη. 
Τρεις από αυτές είναι τραβηγμένες από 
την επίσημη δοξολογία, με την ευκαι-
ρία της υπογραφής της συμφωνίας ανά-
ληψης των έργων, που έλαβε χώρα σε 
εξέδρα μπροστά στο παλιό μητροπο-
λιτικό μέγαρο Σερρών, την 26η Oκτω-
βρίου 1928. Χοροστάτησε ο Μητροπο-
λίτης Σερρών Κωνσταντίνος Μεγγρέλης 
ενώ παραστάθηκε, ως εκπρόσωπος της 
Κυβέρνησης, ο υφυπουργός Γεωργίας 
/ Εποικισμού κ. Αχιλλέας Παπαδάτος 
και ως εκπρόσωποι της Εταιρείας και 
οι μηχανικοί της Γενίδουνιας, Κις και 
Γκώσμαν. Ο Νικόλαος Ιατρίδης παρί-
στατο στα εγκαίνια, ως εκ της θέσεώς 
του. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της 
εφ. Μακεδονία (αρ.φ.5.867, 27/10/1928, 
σ.4) ο υφυπουργός μεταξύ άλλων είπε: 
«Παριστάμεθα λοιπόν σήμερον εις την 
ιεράν στιγμήν της ενάρξεως των έργων 
υπό σοβαρωτάτης Εταιρείας παρεχού-
σης τα εχέγγυα της καλής και τελείας 
αυτών εκτελέσεως και υπό την ηγεσί-
αν εκλεκτών προσκεκλημένων, στιγ-
μήν, λέγω, την οποίαν τόσαι γενεαί 
μετ’ αγωνίας ανέμενον». Φωτογραφίες 
επίσης που αποτυπώνουν εικόνες από 
τις καθημερινές εργασίες και αρκετές, 
όπως είναι φυσικό, του πιο ορατού 
τεχνικού επιτεύγματος, του φράγμα-
τος της Κερκίνης, περιλαμβάνονται σε 
συλλογές ιδιωτών που δωρήθηκαν στην 
Υπηρεσία.

Μία μεγάλη σειρά πρωτότυπων 
υπογραμμένων συμβολαίων, 58 συ-
νολικά υπεργολαβιών, βρίσκεται στο 
αρχείο ενός από τους πρώτους, μετά 
την απελευθέρωση συμβολαιογράφους 
των Σερρών του Κωνσταντίνου Τρι-
ανταφυλλόπουλου. Το αρχείο του εν 
λόγω τέως συμβολαιογράφου, όπως 
και άλλων συμβολαιογράφων των Σερ-
ρών, έχει παραδοθεί προς φύλαξη στα 
Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Σερρών, βάσει 
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Εικ. 3. Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Σερρών. Εκσκαφέας καδοφόρος με βραχίονες. Δωρεά οικογένειας Παρατσουκίδη, Άνω 
Μητρούσι.

Εικ. 4. Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Σερρών. Συλλογή φωτογραφιών παραγωγικών έργων πεδιάδων Σερρών–Δράμας. 
«Εκσκαφεύς Δράγκλαϊν «Σέρραι» εμφράσσων την παλαιάν κοίτην του Στρυμόνος δια την εκτροπήν Ρούπελ- 
Κερκίνης, Φεβρουαρίου 27, 1933».

Aρχειακές μαρτυρίες από τη δραστηριότητα της Monks-Ulen στα Γ.Α.Κ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

51

της κείμενης νομοθεσίας. Στις 58 αυ-
τές συμβολαιογραφικές πράξεις επι-
συνάπτονται 116 χάρτες και σχέδια. 
Όλα είναι χαρτώα ενώ 17 είναι κυανο-
τυπίες. Το πρώτο συμβόλαιο υπογρά-
φεται (αρ. 29.646) την 1η Οκτωβρίου 
του 1931 και αφορά τη διευθέτηση του 
χείμαρρου Ντουτλή (Ελαιώνα) ενώ 
το τελευταίο (αρ. 35.510) υπογράφε-
ται την 8η Φεβρουαρίου του 1937 και 
αφορά την κατασκευή προστατευτικών 
τοίχων στο χείμαρρο Δοξάτου Δράμας. 
Οι συγκεκριμένες υπεργολαβίες δε δι-
αφέρουν και πολύ από τις σημερινές 
και συνήθως περιλαμβάνουν τα εξής: 
1) τη συμβολαιογραφική πράξη, 2) τη 
δήλωση του εργολάβου ότι έλαβε γνώ-
ση της προηγηθείσας εργολαβίας, 3) 
το εγκριτικό έγγραφο της κατακύρω-
σης των πρακτικών της δημοπρασίας 
από την αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου 
Υδραυλικών Έργων Πεδιάδων Θεσσα-
λονίκης-Σερρών-Δράμας, γραφείο της 
οποίας λειτουργεί στις Σέρρες από το 
έτος 1930, 4) την αναγγελία της δημο-
πρασίας από την ανάδοχο Εταιρεία, 5) 
τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων, 6) 
το πληρεξούσιο συμβόλαιο συμβολαι-
ογράφου Αθηνών, από όπου φαίνεται 
ότι Γενικός Πληρεξούσιος της εταιρεί-
ας είναι ο Αμερικανός Ρόυ Γκώσμαν, 7) 
την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 8)
τα τιμολόγια, 9) το συνοπτικό προϋπο-
λογισμό και 10) τα σχέδια των έργων. 
Η αποδελτίωση αυτών των συμβολαίων 
συμπληρώνει τις γνώσεις μας για τις 
δραστηριότητες των Ελλήνων μηχανι-
κών του μεσοπολέμου. 

Σύμφωνα με δημοσίευση του μη-
χανικού Θ. Γενίδουνια στην εφ. Μακε-
δονία (αρ. φ.6898, 27/9/1931, σ. 5-6): 
«Ο αριθμός των εργατών κυμαίνεται 
από 3.000 ως 4.000 ημερησίως αναλό-
γως της παρουσίας αυτών … Ο μέσος 
όρος των ασθενούντων ημερησίως είναι 
2,5% με μέγιστον εβδομαδιαίον το 6% 
και τούτον επί μίαν μόνον εβδομάδαν 
εις τον Σταθμόν Βυρωνείας...». Στη δι-
άρκεια των έργων λειτουργούσαν στα 
πέντε από τα έξη συνολικά εργοτάξια 
(πέντε στο νομό Σερρών: Βυρώνεια, 

Νεοχώρι Σερρών, Πεθελινός, Αμφίπολη, 
Μπάνιτσα (= Συμβολή) και 1 στο νομό 
Δράμας: Φωτολίβος) πρόχειρα νοσοκο-
μεία. Τα 3 των 36 κλινών και 2 των 
12 κλινών. Επίσης, η κοινοπραξία διέ-
θετε και σταθμούς πρώτων βοηθειών σε 
διάφορα μέρη των κοιλάδων στα οποία 
απασχολούσε προσωπικό. Την εποχή 
εκείνη, με την ελονοσία να θερίζει, τα 
νοσοκομεία και οι σταθμοί πρώτων βο-
ηθειών της κοινοπραξίας προσέφεραν 
ανεκτίμητες υπηρεσίες στους κατοί-
κους. 

Ένα σώμα συμβολαιογραφικών 
εγγράφων αφορά υποθέσεις εργατι-
κών ατυχημάτων και πραγματικά φα-
νερώνει και μια άλλη, δυσάρεστη όψη, 
αυτών των τόσο σημαντικών έργων. 
Πρόκειται για 108 συμβολαιογραφι-
κές πράξεις, από τις 211 συνολικά, που 
σχετίζονται με τα έργα της Κοινοπρα-
ξίας, από το αρχείο του τέως συμβο-
λαιογράφου Σερρών Κωνσταντίνου 
Τριανταφυλλόπουλου. Επιπλέον, το 
ίδιο θέμα αφορούν και 111, από τα 134 
συνολικά, συμβόλαια ενός άλλου συμ-
βολαιογράφου των Σερρών του Κων-
σταντίνου Κατσανού τα οποία σχετίζο-
νται με την κοινοπραξία των εταιριών 
Μonks- Ulen. Τα υπόλοιπα σχετίζονται 
με διεκδικήσεις ή με καταβολή απο-
ζημιώσεων των αγροτών εξαιτίας των 
ζημιών που προκάλεσε η άνοδος της 
στάθμης παραλίμνιων και παραποτά-
μιων χωριών, λόγω των έργων. Στην 
περίπτωση των ατυχημάτων οι συμβαλ-
λόμενοι είναι εργάτες ή συγγενείς των 
εργατών, όταν ήταν θανατηφόρα, και 
δικηγόροι, συνήθως των Σερρών και 
σπάνια της Αθήνας. Κάποια από αυτά 
αφορούν καταβληθείσες αποζημιώσεις 
και κάποια διεκδικήσεις αποζημιώσε-
ων. Χαρακτηριστικά, οι αμοιβές των δι-
κηγόρων, κυμαίνονται από 16 ως 20% 
του τελικού επιδικασθέντος ποσού και 
σπάνια το 30%. Το εργατικό δίκαιο της 
εποχής βασιζόταν σε δύο νομοθετήμα-
τα. Στο νόμο 551 / Β.Δ. 24 Ιουλίου/5 
Αυγούστου 1920: «Περί ευθύνης προς 
αποζημίωσιν των εν τη εργασία παθό-
ντων εργατών ή υπαλλήλων» και στο 
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Εικ. 5. Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Σερρών, Συλλογή φωτογραφιών παραγωγικών έργων πεδιάδων Σερρών – Δράμας. 
«Ρουφράκτης Κερκίνης. Εσκαφεύς Δράγκλαϊν «Χείμαρρος» διερχόμενος τον Στρυμόνα κατάντη του Ρουφρά-
κτου Κερκίνης κεκλεισμένων των θυρίδων. Μαρτίου 11, 1933».

Εικ. 6. Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Σερρών. Συλλογή φωτογραφιών παραγωγικών έργων πεδιάδων Σερρών –Δράμας. 
Εκσκαφείς Δράγκλαϊν «Νιγρίτα» και «Σιδηρόκαστρο» εκτελούντες εκτροπήν προς την δεξιάν κοίτην της Νέας 
Κοίτης Στρυμώνος παρά το Κουβούκλιον-Μαρτίου 8, 1933.

Aρχειακές μαρτυρίες από τη δραστηριότητα της Monks-Ulen στα Γ.Α.Κ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
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νόμο 5551 της 18ης Ιουνίου / 1ης Μαΐου 
1932: «Περί καταβολής αποζημιώσεως 
λόγω ατυχημάτων κ.λπ. επί των απολο-
γιστικώς διά λ/σμόν του Δημοσίου εκτε-
λουμένων έργων».

Οι μαρτυρίες των παραπάνω εγ-
γράφων, σε συνδυασμό με τα τιμολό-
για που επισυνάπτονται στις προανα-
φερθείσες εργολαβίες, μας προσφέρουν 
μια καθαρή εικόνα για τις αμοιβές των 
εργαζόμενων εκείνης της εποχής. Εί-
ναι ιδιαίτερα δε διαφωτιστικές για τα 
είδη των εργασιών που εκτελούνταν 
αλλά και για την ανθρωπογεωγραφία 
των εργαζόμενων. Οι καταστροφές αρ-
χειακού υλικού που έχουν επέλθει και 
στη διάρκεια της Κατοχής αλλά και στη 
συνέχεια, λόγω και της διαρκούς αβελ-
τηρίας μας για τη διάσωση μαρτυριών 
του παρελθόντος, δε μας προσφέρουν 
ικανοποιητικές πληροφορίες ώστε να 
γνωρίζουμε με ακρίβεια τους αριθμούς 
τους. Δε διασώθηκαν δηλαδή κατάστι-
χα εισφορών ή μισθοδοτικές καταστά-
σεις. Αναμφίβολα, στα έργα εργάζονται 
πάρα πολλοί Σερραίοι και μάλιστα πολ-
λοί προσφυγικής καταγωγής. Φαίνεται 
επίσης ότι η εργασία είναι περιστασι-
ακή και εποχική και ότι η πλειοψηφία 
του εργατικού προσωπικού είναι ανει-
δίκευτοι εργάτες. Αναφέρω ενδεικτικά 
τους τόπους προέλευσης των αιτούντων 
αποζημίωση λόγω ατυχήματος, με βάση 
το αρχείο Τριανταφυλλόπουλου: 4 κα-
τάγονται από τη Θεσσαλονίκη, 24 από 
τις Σέρρες, 3 από τη Δράμα, 2 από τη 
Νέα Αμισό Δράμας, 7 από το Φωτολί-
βος, 6 από τα Κύργια Δράμας και από 
την περιφέρεια Σερρών 1 από τη Συμ-
βολή, 5 από την Αγγίστα, 6 από την 
Αλιστράτη, 4 από το Πεθελινό, 1 από το 
Νέο Σκοπό, 1 από τη Πεντάπολη, 1 από 
το Ροδολείβος, 3 από τα Κερδύλλια, 1 
από το Αηδονοχώρι, 1 από τη Βέργη, 3 
από την Ηράκλεια, 3 από τη Βυρώνεια, 
1 από Μεσόλοφο Πορροίων, 1 από την 
Κερκίνη, 1 από το Ποντισμένο και επι-
πλέο 2 από τα Στεφανινά Θεσσαλονί-
κης, 1 από Νικομήδεια Θεσσαλονίκης, 1 
από το Κεντρικό Κιλκίς, 1 από το Δου-
ραντζαλή Κιλκίς, 1 από την Αντιγόνεια 

Κιλκίς, 1 από τον Τσαμαντά Ηπείρου 
και 1 από την Παύλιανη Λαμίας. 

Όσον αφορά το είδος των ατυχη-
μάτων τα συμβόλαια αναφέρονται σε 
26 κατάγματα και εξαρθρώσεις των 
άκρων, 23 ακρωτηριασμούς δακτύλων 
χεριών, 12 περιπτώσεις βουβονοκήλης, 
10 περιπτώσεις τραυματισμού ή ακρω-
τηριασμού οφθαλμού και ένα περι-
στατικό απώλειας ακοής. Οι 7 θάνατοι 
που αναφέρονται προήλθαν: οι 2 από 
πνιγμό στο ύψος του χωριού Ρούπελ, 1 
από εκτροπή του βαγονιού της σιδηρο-
δρομικής γραμμής ντεκοβίλ, κοντά στη 
Βυρώνεια, 1 από αποκοπή της μπού-
μπας του βιντσιού του εκσκαφέα με το 
όνομα Ηράκλεια, 1 από καταπλάκωση 
του εργαζόμενου από φορητό οικίσκο, 
στη Μονοκλησσιά Σερρών, 1 λόγω σύν-
θλιψης σπονδυλικής στήλης και 1 λόγω 
σύνθλιψης πλευρών. Παρόλο που το 
προαναφερθέν δείγμα μαρτυριών είναι 
σχετικά μικρό αναδεικνύει την τραχύ-
τητα και το επικίνδυνο της εργασίας.

Πριν ακόμη την κατάργηση των 
Δ.Ε.Κ.Ε., τμήματα των οποίων λειτουρ-
γούσαν στο νομό Σερρών, τύχη αγαθή 
μας οδήγησε ώστε να εισαγάγουμε, το 
2010, παλιό αρχειακό υλικό καταργη-
μένων πια υπηρεσιών που φυλασσόταν 
στο αρχείο της 1ης Δ.Ε.Κ.Ε. Σερρών. 
Έτσι, διασώθηκαν αρχειακά σύνολα 
ιδιαίτερα χρήσιμα, κατά την εκτίμη-
σή μας, διότι αφορούν υπηρεσίες που 
είχαν υπό την αρμοδιότητά τους την 
επιτήρηση και συντήρηση των έργων 
αλλά και των μηχανημάτων που η κοι-
νοπραξία Monks and Sons Ulen and 
Company απέδωσε οριστικά στο Κρά-
τος, το έτος 1937. Πρόκειται για υπο-
αρχεία, ανήκοντα στο αρχείο της 1ης 
Δ.Ε.Κ.Ε. Σερρών, σπαράγματα αρχεί-
ων των υπηρεσιών Υ.Π.Ε.Μ. (Υπηρεσία 
Παραγωγικών Έργων Μακεδονίας, έτος 
ίδρυσης: 1941), Υ.Σ.ΣΥ.Ε.Μ. (Υπηρεσία 
Συντηρήσεως-Συμπληρώσεως Υδραυλι-
κών Έργων Μακεδονίας, έτος ίδρυσης: 
1941), Υ.Ε.Κ.Ε. (Υπηρεσία Ελέγχου 
Κατασκευής Έργων) και Κ.Ο.Μ.Δ.Ε. 
(Κρατικός Οργανισμός Μηχανημάτων 
Δημοσίων Έργων). Συνολικά, το εν 
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Εικ. 8. Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Σερρών, Συλλογή φωτογραφιών περιφέρειας Σερρών. Εργαζόμενοι στα έργα, κοντά 
στον Αγγίτη, μεταφέρουν πέτρα. Γύρω στο 1935. 

Εικ. 7. Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Σερρών. Συλλογή φωτογραφιών παραγωγικών έργων πεδιάδων Σερρών–Δράμας. 
«Φράγμα Λίμνης Κερκίνης. Τελευταία ημέρα τοποθετήσεως Γκωναϊτ (Gunite) επί του πρανούς του φράγματος 
της Κερκίνης». 

Aρχειακές μαρτυρίες από τη δραστηριότητα της Monks-Ulen στα Γ.Α.Κ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
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λόγω αρχείο αριθμεί 59.008 έγγραφα, 1 
ΦΕΚ, 6 φωτογραφίες, 5 έντυπα, 2 χάρ-
τες, 24 σχέδια, 1 σκαρίφημα, 12 βιβλία 
και 1 ευρετήριο. Ακραίες χρονολογίες 
του αρχείου είναι τα έτη: 1941-1986.Τα 
βιβλία είναι μητρώα μισθοδοσίας κυρί-
ως εκτάκτου προσωπικού (1946-1968) 
των Υ.Π.Ε.Μ. και Υ.Σ.ΣΥ.Ε.Μ. ενώ δι-
ατηρούνται σε σειρές ατομικοί φάκελοι 
προσωπικού (1941-1968), φάκελοι ερ-
γολαβιών έργων διαφόρων χειμάρρων 
του νομού (1945-1970), μηνιαίες εκθέ-
σεις προόδου έργων, ετήσιες εκθέσεις 
πεπραγμένων (1945-1953), φάκελοι δι-
οικητικής αλληλογραφίας με υπερκείμε-
νες και άλλες αρχές (1945-1949) καθώς 
και φάκελοι αλληλογραφίας αναλώσι-
μων ειδών μηχανημάτων, μεταξύ άλλων 
και των βυθοκόρων «Αχινός» και «Δρά-
μα», του ΚΟΜΔΕ (1959-1963). Kατά-
λογος του εν λόγω αρχείου έχει συντα-
χθεί σε επίπεδο υποφακέλου και είναι 
προσβάσιμος. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
μετά την κατάργηση του ΚΟΜΔΕ, στη 
διάρκεια της Δικτατορίας, ο μηχανικός 
εξοπλισμός των εταιριών Monks-Ulen 
που σωζόταν ως τότε εκποιήθηκε. Οι 
υπάρχουσες τότε βυθοκόροι φαίνεται 

πως αγοράσθηκαν από Οργανισμούς 
Λιμένων ή παραχωρήθηκαν και μετα-
φέρθηκαν στα αντίστοιχα λιμάνια. Τμή-
μα της βυθοκόρου Αχινός εντοπίσθηκε 
και φωτογραφήθηκε στο λιμάνι του Γα-
λαξιδιού. Το ίδιο συνέβη και με υπο-
λείμματα της βυθοκόρου Στρυμών στο 
Πόρτο Λάγος (βλ. στον ίδιο τόμο εισα-
γωγικό σημείωμα της Λ. Θεοδωρίδου). 
Επίσης, από σχετικό έγγραφο γνωρί-
ζουμε ότι στο διάστημα από το 1967 ως 
στο 1972, χρονιά που εκποιήθηκε, η βυ-
θοκόρος Δράμα φυλασσόταν στο μικρό 
λιμανάκι του χωριού Λιθότοπος.

Παρά τις απώλειες και τις λεηλα-
σίες αρχειακού υλικού της κοινοπραξί-
ας εκτιμούμε ότι πέραν της διάσωσης 
του υπάρχοντος ακόμη υλικού που 
απόκειται σε τοπικές δημόσιες υπηρε-
σίες, χρέος το οποίο έχει εκ του νόμου η 
Υπηρεσία των Γ.Α.Κ.-Αρχείων Ν. Σερ-
ρών, θα ήταν χρήσιμη μια συστηματική 
στο άμεσο μέλλον ψηφιοποίηση του τα-
ξινομημένου της υλικού που σχετίζεται 
με τα σπουδαία αυτά έργα του μεσοπο-
λέμου και η διάθεσή του στην έρευνα.

Αρχειακές πηγές: Γενικά Αρχεία του Κρά 
τους –Αρχεία Νομού Σερρών:

1. Αρχείο τέως συμβολαιογράφου Σερρών 
Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου, ΑΒΕ 
(αριθμός βιβλίου εισαγωγής): 229.

2. Αρχείο τέως συμβολαιογράφου Σερρών 
Κωνσταντίνου Κατσανού, ΑΒΕ: 230.

3. Aρχείο χαρτών παραγωγικών έργων πεδιά-
δων Σερρών Δράμας (Monks-Ulen), ΑΒΕ: 
328, 443, 376.

4. Αρχείο 1ης Δ.Ε.Κ.Ε. Σερρών, ΑΒΕ: 731.

6. Αρχείο Δασαρχείου Νιγρίτας, ΑΒΕ: 421.

7. Συλλογή φωτογραφιών παραγωγικών έρ-
γων πεδιάδων Σερρών Δράμας (Monks- 
Ulen), ΑΒΕ: 617.

8. Συλλογή φωτογραφιών Νικολάου Ιατρίδη, 
τέως Δ/ντή Ε.Τ.Ε. Σερρών ΑΒΕ: 694. 

9. Συλλογή φωτογραφιών περιφέρειας Σερ-
ρών, ΑΒΕ: 783.

Εφημερίδες

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη εφημερίδων και περιο-
δικού τύπου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος/ Εφημερίδα Μακεδονία.

Βιβλιογραφία

Ν. Σέττας, Τα μεγάλα παραγωγικά έργα 
Μακεδονίας, Αθήνα 1961.

Σπ. Μ. Αντύπας, Ελληνική εργατική νομοθε-
σία, Αθήνα 1938.
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Σχέδια και χάρτες Monks-Ulen συνημμένα σε εργολαβικά συμβόλαια. 
Αρχείο συμβολαιογράφου Κ. Τριανταφυλλόπουλου, Α.Β.Ε.: 229

Αριθμός και 
έτος συμβο-
λαίου 

Όνομα/έδρα εργολά-
βου ή μηχανικού

Αντικείμενο εργολαβίας Αριθμός και στοιχεία
σχεδίων

29646/1931 Παρασκευάς Ηλ. Κα-
πάτος, Θεσσαλονίκη

Διευθέτηση ορεινών τμη-
μάτων χειμάρρων Σερρών 
και Ντουτλή 

1 χάρτης και 10 σχέδια: 
SC-26-1-S382, SC-26-
2-S382, SC-26-2-S384, 
SC-26-3-S386, SC-26-
4-S391, SC-26-5-S392, SC-
26-5-S392, SC-26-5-S393, 
SC-26-6-S394, SC-26-
4-S387, SC-26-4-S388

29647/1931 Δημήτριος Φυλλίζης, 
Θεσσαλονίκη

Διευθέτηση ορεινού τμή-
ματος χειμάρρου Γκιου-
μούς

6 σχέδια: SC-38-2 S-412, 
SC28-3 S414, SC28-3 
S413, SC 28-1 S-410, SC 
28-2 S411, SC 28-1 S409

29648/ 1931 Γεώργιος Ανανιάδης, 
Σέρρες

Προστατευτικά έργα 
Σησαμιάς από πλημμύρες 
Κοπατσινού

1 σχέδιο: S -477

30940/1932 Κων/νος Κατσέας, 
Θεσσαλονίκη

Κατασκευή γέφυρας χει-
μάρρου Κερκινίτη (χλμ. 
3+395)

3 σχέδια, (κυανοτυπίες): 
SC41-2 5899, SC41-1 
S658, SC41-1 5660

32708/1933 Σταύρος Σταυρίδης, 
Σέρρες

Κατασκευή 2 γεφυρών 
τάφρου Μπέλιτσα

2 σχέδια: S1119, S1095

32709/1936 Σταύρος Λάσκαρη 
Σταυρίδης, Σέρρες

Κατασκευή γεφυρών 
Χειμάρρου Καμενίκιας, 
Λευκώνα και Χριστός

2 σχέδια: S -1096, 
S-118

33215/1934 Μαυρίκιος Μπρίκας, 
Θεσσαλονίκη
(Εταιρεία «Τέκτων», 
Αθήνα)

Γέφυρα με αναβαθμό 
τάφρου Μπέλιτσας στη 
Σκοτούσα και 3 αναβαθ-
μοί Ανατολικής Μπέλιτσα

1 χάρτης, κλ. 1: 100.000 
(κυανοτυπία) και 7 σχέ-
δια: S1284 (κυαν.), 
S 1304 (κυαν.) S1430,
S1431, S1432, S1433, 
S1434 

33218/1934 Γεώργιος Νικ. Χρυσό-
πουλος, Πειραιάς

5 αναβαθμοί στο χείμαρ-
ρο Σερρών, πεδινό τμήμα

6 σχέδια: S-1593, S-1594, 
S-1595, S-1596, S-1597, 
S-1598

33235/1934 Παύλος Γκαλούσκιν, 
Αθήνα

Κατασκευή γέφυρας οδού 
Σερρών Θεσσαλονίκης επί 
τάφρου Μπέλιτσα

-

33239/1934 Νικόλαος Μίχας, 
Δράμα

Κατασκευή αναβαθμού 
Μπρότσκα

1 χάρτης: S-1394

33240/1934 Νικόλαος Μίχας, 
Δράμα

Κατασκευή γέφυρας 
Στρυμονικού (15+100)

6 σχέδια: S1518, S1519,
S1438, S-1526, S-1546, 
S-1602

33241/1934 Ιάκωβος Γεωργιάδης, 
Σέρρες

Προστατευτικός τοίχος 
δεξιάς όχθης χειμάρρου 
Σερρών στο τέμενος Μεχ-
μέτ Τζαμί

1 σχέδιο: S-1380

33242/1934 Παρασκευάς Ηλ. Κα-
πάτος, Θεσσαλονίκη

2 φράγματα συγκρατή-
σεως στο ορεινό τμήμα 
χειμάρρου Κρουσόβου

2 σχέδια: S -1283, S-1292

Aρχειακές μαρτυρίες από τη δραστηριότητα της Monks-Ulen στα Γ.Α.Κ.
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33243/1934 Παρασκευάς Ηλ. Κα-
πάτος, Θεσσαλονίκη

Αναβαθμοί εκβολών 
τάφρου Μπέλιτσα και 
χειμάρρων Χριστού, Λευ-
κώνα

-

33244/1934 Δημοσθένης Κων. 
Δούκας, Θεσσαλονίκη

Φράγματα συγκρατήσεως 
ορεινών τμημάτων χει-
μάρρου Κρουσόβου

-

33245/1934 Παύλος Ιω. Κούστας, 
Σέρρες

Τάφρος Μπέλιτσα (χλμ. 
38+570) 

2 χάρτες: S-1292, S-1295

33246/1934 Σταύρος Σταυρίδης 3 ξύλινες γέφυρες στις 
τάφρους Ανατολικής 
Μπέλιτσα

3 σχέδια: S-1299, S-1301,
S -1302

33247/1934 Παύλος Κούστας, 
Σέρρες

Κατασκευή 22 οχετών 
και συμπλήρωση 7 οχετών 
προστατευτικού αναχώ-
ματος σιδηροδρομικής 
γραμμής στη λίμνη Κερκί-
νη

-

33402/1934 Παύλος Γκαλούσκιν, 
Αθήνα

Γέφυρες Α. Μπέλιτσα, 
Μονοκλησσιάς, χειμάρρου 
Κρουσόβου

-

33413/1934 Κωνσταντίνος Σπύ-
ρου Μανιαδάκης, 
Αθήνα

Γέφυρες στη νότια τάφρο 
Μπέλιτσα 

11 σχέδια (κυανοτυπίες):
S-1392,S- 1461, S-1462, 
S-1514,S-1608, S-1609,
S-1610, S-1611, S1613,
S-1615, S-1616

33414/1934 Κωνσταντίνος Μανια-
δάκης, Καβάλα

Γέφυρες Μυρρίνης, Δρα-
βήσκου
στον Αγγίτη 

 3 σχέδια: S-1635, 
S-1637, S-1766

33481/1934 Νικόλαος Μίχας, 
Δράμα

Γέφυρα και αναβαθμός 
στο χείμαρρο Κοπατσινός

-

33482/1934 Αριστοτέλης Σακελ-
λαρόπουλος, Ανώ-
νυμος Εργοληπτική 
Εταιρεία Θαλασσίων 
και Υδραυλικών Έρ-
γων, Αθήνα

Γέφυρα Νιγρίτας στην 
οδό Σερρών Νιγρίτας 369 
μ.

-

33489/1934 Κωνσταντίνος Σπύ-
ρου Μανιαδάκης, 
Αθήνα

Συλλέκτρια τάφρος και 
προστατευτικά έργα 
αριστεράς όχθης τάφρου 
Μπέλιτσα

-

33788/1935 Ευάγγελος Γκέκας, 
Θεσσαλονίκη

Ανατολική διώρυγα αρ-
δευτικού 1

-

33792/1935 Βασίλειος Λουκά 
Μελάγιος

Κεντρική διώρυγα δικτύ-
ου άρδευσης αρ. 1

--

33793/1935 Εμμανουήλ Στρα-
τηγάκης, Αθήνα, 
πληρεξούσιος Αριστ. 
Σακελλαρόπουλου

Τρεις γέφυρες (χλμ. 
37+500) Στρυμώνα

-

33854/1935 Δημήτριος Γραμματι-
κόπουλος

Κατασκευή τεχνικών έρ-
γων ανατολικής διώρυγας 
δικτύου αρδεύσεως 1

-

34118/1935 Σπύρος Στεργίου, 
Σέρρες

Συμπλήρωση προστατευ-
τικών τοίχων οχθών χει-
μάρρου Σερρών ανάντη 
και κατάντη οδογέφυρας

-
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34119/1935 Ευάγγελος Γκέκας, 
Θεσσαλονίκη

Κατασκευή δυτικής διώ-
ρυγας δικτύου αρδεύσεως 
αρ.1

-

34301/1935 Παύλος Γκαλούσκιν, 
Αθήνα

Κατασκευή γέφυρας επί 
της οδού Θεσσαλονίκης 
Σερρών στην τάφρο Μπέ-
λιτσα

-

34309/1935 Σπύρος Στεργίου, 
Σέρρες

Αναβαθμός στο χείμαρ-
ρο Αγίου Ιωάννου (στο 
χλμ.8+270)

-

34327/1935 Παύλος Κούστας, 
Σέρρες

Αναβαθμοί Αγίου Ιωάν-
νου (στο χλμ. 1+270)

-

34400/1935 Σπύρος Στεργίου, 
Σέρρες

Κατασκευή γέφυρας 
(3+170) και οχετού στην 
ανατολική συλλεκτήριο 
τάφρο Αχινού (5+730), 
αρ.11

3 σχέδια: S-2386, S-2423, 
S-2438

34442/1935 Ευάγγελος Γκέκας, 
Θεσσαλονίκη

Τεχνικά έργα της δυτι-
κής τάφρου του δικτύου 
αρδεύσεως 1

-

34405/1935 Παύλος Κούστας, 
Σέρρες

Διευθέτηση ορεινού 
τμήματος του χειμάρρου 
Γκιουμούς

-

34424/1935 Σπύρος Στεργίου, 
Σέρρες

Κατασκευή έργων διευθέ-
τησης ορεινού τμήματος 
του χειμάρρου Σερρών

-

34425/1935 Σταύρος Στεργίου, 
Σέρρες

Διευθέτηση ορεινού 
τμήματος του χειμάρρου 
Ντουτλή

-

34427/1935 Νικόλαος Παν. Μίχας, 
Θεσσαλονίκη

Κατασκευή 3 αναβαθμών 
στο χείμαρρο Κοπατσινός

-

34437/1935 Μιχαήλ Αναστ. Αβέ-
ρωφ, Αθήνα

Τεχνικά έργα ανατολι-
κής τάφρου αρδευτικού 
δικτύου, αρ. 1

-

34504/1935 Χρήστος Παντελή 
Λαμπριανίδης, Βέροια

Κατασκευή 2 γεφυρι-
ών στο Δοξάτο (8+700, 
8+730)

-

34577/1936 Ιωάννης Καλόγηρος, 
Δράμα

 Κατασκευή 2 αναβαθμών 
στο χείμαρρο Δοξάτου 
(6+430, 13+600)

3 σχέδια: S-2622, S-2623,
S-1713

34578/1936 Γεώργιος Νικ. Χρυσό-
πουλος, Πειραιάς

Κατασκευή 4 αναβαθμών 
στο χείμαρρο Σερρών 
(1+210, 1+770, 3+380, 
3+620)

-

34777/1936 Νικόλαος Παν. Μίχας, 
Θεσσαλονίκη

Κατασκευή 2 γεφυριών 
στο χείμαρρο Δράμας 
(4+050, 6+920)

-

34807/1936 Γεώργιος Χρυσόπου-
λος, Πειραιάς

Προστατευτικό φράγμα 
Λευκώνα 

1 σχέδιο: S-3060

34886/1936 Σπύρος Στεργίου Γέφυρα στον ποταμό 
Στρυμώνα, Κεντρικό τμή-
μα (37+500)

2 σχέδια: S-2397, S-2978
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34945/1936 Γεώργιος Νικ. Χρυσό-
πουλος, Πειραιάς

Διεύρυνση, προέκταση 
και ανύψωση οδογέφυρας 
Λευκώνα επί της δημό-
σιας οδού Θεσσαλονίκης 
Σερρών

4 σχέδια: S-3092, S-3058,
S-3078, S-3069

34946/1936 Γεώργιος Νικ. Χρυσό-
πουλος, Πειραιάς

Κατασκευή προστατευ-
τικού τοίχου χειμάρρου 
Καμενίκιας

1 σχέδιο: S-3252

34947/1936 Παύλος Κούστας, 
Σέρρες

Προέκταση και ενίσχυ-
ση γέφυρας χειμάρρου 
Κρουσόβου (3+260)

3 σχέδια: S-1462, S-2387,
S-3133

34957/1936 Εμμανουήλ Μανού-
σου Στρατηγάκης, 
Αθήνα πληρεξούσιος 
Σακελλαρόπουλου

Κατασκευή γέφυρας στο 
Στρυμώνα, κεντρικό τμή-
μα (28+900)

2 σχέδια: S-2387, S-3111

34958/1936 Σπύρος Στεργίου, 
Σέρρες

Διευθέτηση ορεινού 
τμήματος του χειμάρρου 
Ντουτλή (0+170, 0+850, 
0+365) και χειμάρρου 
Σερρών (0+048, 0+258)

1 χάρτης και 2 σχέδια: 
SC26-1 S-382, S-3253, 
S-3169

34991/1936 Αθανάσιος Δούρβα-
ρης, Αθήνα

Κατασκευή προστατευ-
τικού τοίχου χειμάρρου 
Στρυμονικού

1 χάρτης: S-3282

35006/1936 Παύλος Κούστας, 
Σέρρες

Κατασκευή τεχνικών έρ-
γων διώρυγας Αναγεννή-
σεως και κύριας διώρυ-
γας δικτύου αρδεύσεως 2

17 σχέδια : S-2555, 
S-2739, S-2767, S-3107, 
S-3018, S-3019, S-3110, 
S-2384, S-3114, S-2385, 
S-2386, S-2423, S-2941, 
S-3070, S-3160, S-3136, 
S-2944

35210/1936 Ιωάννης Καλόγηρος, 
Δράμα

Κατασκευή γέφυρας στο 
χείμαρρο Χωριστής –Φτε-
λιάς (2+540)

 3 σχέδια: S-3369, 
S-2385,
S-2423

35211/1936 Δημήτριος Στυλιανού 
Σιάμπος, Δράμα

Κατασκευή προστατευ-
τικού τοίχου χειμάρρου 
Δοξάτου

1 σχἐδιο: S-3478

35486/1937 Σταύρος Λάσκαρη 
Σταυρίδης, Σέρρες

Κατασκευή 2 γεφυριών 
στο χείμαρρο Καλαμπα-
κίου Βοϊράνης

4 σχέδια: S-3459, S-2387,
S-3554, S-3555

35487/1937 Γεώργιος Χρυσόπου-
λος, Πειραιάς

Κατασκευή γέφυρας διώ-
ρυγας Βαλτοχωρίου

4 σχέδια: S-3556, S-3459,
S-2386, S-2387

35488/1937 Γεώργιος Χρυσόπου-
λος, Πειραιάς

Κατασκευή 2 γεφυριών 
στη διώρυγα νεροφράκτη 
δικτύου Βοϊράνης

4 σχέδια: S-3459, S-3555,
S-2387, S-2386

35510/1937 Ιωάννης Καλόγηρος, 
Δράμα

Κατασκευή προστατευτι-
κών τοίχων στο χείμαρρο 
Δοξάτου (10+500, 12 
+1000)

1 σχἐδιο: S-3709
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Δύο Έλληνες μηχανικοί στο 
μεγάλο έργο της εξυγίανσης 
Σερρών-Δράμας



Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Σερρών, Συλλογή Ν. Ιατρίδη. Πλάνο της δοξολογίας για την έναρξη εκτέλεσης των μεγάλων 
παραγωγικών έργων του Στρυμόνα από την Εταιρία Monks – Ulen, σε εξέδρα της πλατείας εμπρός από το 
Μητροπολιτικό Μέγαρο. Διακρίνονται πολλά τροχοφόρα οχήματα, πρόσκοποι, σημαίες συντεχνιών. Ημερομη-
νία: 26-10-1928.
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Δύο Έλληνες μηχανικοί στο μεγάλο έργο 
της εξυγίανσης της πεδιάδας των Σερρών 

Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου

1. Το μεγάλο έργο της εξυγίανσης του Στρυμόνα

1.1 Συνοπτική παρουσίαση

H πρώτη προσπάθεια εξυγίανσης του Στρυμόνα είναι ελάχιστα γνωστή. 
Έγινε κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας και ασχολήθηκε με 
αυτήν ο γνωστός Σερραίος ιστορικός Πέτρος Πέννας. Ο Πέννας (1976) 

σχολίασε ένα ανέκδοτο συμβόλαιο του 1884 σύμφωνα με το οποίο δόθηκε από 
το Υπουργείο Δημοσίων Έργων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το προνόμιο στον 
βαθύπλουτο Οθωμανό των Σερρών, τον Χατζή Ταχρίρ Βέη, να εκτελέσει το έργο 
της διαπλάτυνσης του Στρυμόνα ώστε να καταστεί πλωτός σε αρκετό μέρος της 
ενδοχώρας. Από τα ντοκουμέντα φαίνεται ότι έγινε και η σχετική προεργασία 
(αποτυπώσεις, χαρτογράφηση).Το έργο όμως δεν εκτελέστηκε λόγω του θανάτου 
του Χατζή Ταχρίρ Βέη. 

Χρειάστηκε να περάσουν 25 χρόνια, να μεσολαβήσει η μικρασιατική κα-
ταστροφή, για να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία. Για τη δεύτερη (επιτυχή) αυτή τη 
φορά παρέμβαση υπάρχουν πολλές περιγραφές από δημόσιους παράγοντες της 
εποχής και εμπλεκόμενους μηχανικούς1. Περιληπτικά σημειώνουμε ότι η σύμβαση 
εκτέλεσης του έργου της εξυγίανσης συνήφθηκε με την κοινοπραξία των νεοϋορ-
κέζικων εταιρειών Monks-Ulen μετά από διεθνή διαγωνισμό, κυρώθηκε με τον 
νόμο 3718/1928 και η αξία των έργων καθορίστηκε σε 17 εκ. δολ. με τον όρο, εάν 
το ποσό δεν δαπανηθεί ολόκληρο στα έργα, να εκτελεστούν έργα σε άλλη περιο-
χή μέχρι την συμπλήρωσή του. Το ποσό αυτό αφορούσε την αξία των έργων και 
μόνο. Για τα γενικά έξοδα και το όφελος της κοινοπραξίας συμφωνήθηκε ποσο-
στό 21,63%. Είχε προηγηθεί γενική προμελέτη το 1919 με εντολή της ελληνικής 
κυβέρνησης, που εκπονήθηκε από τον οίκο Sir John Jackson Ltd. και στην οποία 
στηρίχθηκε η οριστική μελέτη του έργου ως συνεργασία του κρατικού Γραφείου 
Υδραυλικών Έργων και της αναδόχου κοινοπραξίας. Η εταιρεία του Ηenri Ulen 
εκτελούσε ήδη τα έργα ύδρευσης της Αθήνας μέσω της κατασκευής της λίμνης του 
Μαραθώνα, ενώ η εταιρεία John Monks & Sons έμπαινε για πρώτη (και μοναδική) 

1 Εκτενή αναφορά στα έργα του Στρυμόνα έκανε ο Δημ. Αρλιώτης (1935). Πλήθος άρθρων για 
το έργο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά και τις εφημερίδες της εποχής. Πολύ 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις προκαταρτικές μελέτες που προηγήθηκαν κατέγραψε ο 
Γενίδουνιας (1935), όπως για παράδειγμα ότι το 1910 μια γενική προμελέτη του έργου ανατέθηκε 
από την τουρκική κυβέρνηση στο Γάλλο μηχανικό M. Codard.
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Εικ. 2. Καθέλκυση της αναρροφητικής βυθοκόρου «Στρυμών» στο Πεθελινό, παρουσία του Gausmann και της 
συζύγου του Mable.

Εικ. 1. Σκηνοθετημένη λήψη με τους εργάτες σε πρώτο πλάνο να καλλωπίζουν τον χώρο και τους μηχανικούς 
(κάτω από την πρόχειρη τέντα) να εξετάζουν τα σχέδια των έργων.
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φορά στην ελληνική αγορά2. Στη χρη-
ματοδότηση του εγχειρήματος και ει-
δικότερα στον ανταγωνισμό των ξένων 
τραπεζικών οργανισμών να δανειοδοτή-
σουν την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να 
εκτελέσει το έργο του Στρυμόνα, ανα-
φέρθηκε η Ιω. Πεπελάση (1993), αφιε-
ρώνοντας στο θέμα αυτό ένα ολόκληρο 
κεφάλαιο της διατριβής της. 

Τα έργα περιελάμβαναν για την 
περιοχή Σερρών εκτροπή του ποταμού 
Στρυμόνα προς τη λίμνη Κερκίνη και 
δημιουργία στη θέση αυτή λεκάνης επί-
σχεσης των πλημμυρών του ποταμού. 
Κατασκευή νέας κοίτης του Στρυμόνα 
μέσω της λίμνης Αχινού και των στενών 
της Αμφίπολης στον κόλπο του Ορφα-
νού, αποχετευτικής ικανότητας 300 κ.μ. 
ανά δευτερόλεπτο, τα οποία σε περί-
πτωση ανάγκης να μπορούν να φτάσουν 
τα 1200 κ.μ. Διευθέτηση της πεδινής 
κοίτης των χειμάρρων που εκβάλλουν 
στην πεδιάδα και κατασκευή πρω-
τεύοντος αποστραγγιστικού δικτύου. 
Για την περιοχή Δράμας περιελάμβα-
ναν διευθέτηση της πεδινής κοίτης των 
παραρρεόντων χειμάρρων, κατασκευή 
τάφρων αποστράγγισης των τεναγών 
των Φιλίππων, κατασκευή πρωτεύοντος 
αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας της 
Δράμας. 

Mε μεγαλοπρεπή αγιασμό στην 
πλατεία Ταξιαρχών στις Σέρρες ξεκίνη-
σαν τον Φεβρουάριο του 1929 εσπευ-
σμένα τα έργα, ενώ ο κάμπος των Σερ-
ρών ήταν πλημμυρισμένος από τα νερά 
του Στρυμόνα. Κατά την κορύφωσή 
τους (1931-32) ο αριθμός των εργαζο-
μένων ανέρχονταν σε 3.800 άτομα. Το 
κόστος των έργων κατά την αναθεώρηση 
του προϋπολογισμού το Δεκέμβριο του 
1932 ανήλθε σε 19.2 εκ. δολ. συμπερι-
λαμβανομένων και των γενικών εξόδων 
και του οφέλους της κοινοπραξίας. Η 
εκτροπή του Στρυμόνα προς την λίμνη 
Κερκίνη, έλαβε χώρα επισήμως την 21ην 

2  Την εποχή του έργου των Σερρών η εταιρεία 
John Monks & Sons διευθύνονταν από τους 
τέσσερις γιους του ιδρυτή: John Jr, Richard 
Α., Jerome και Robert. Τα κεντρικά γραφεία 
στη Νέα Υόρκη ήταν στην οδό Broadway 438.

Φεβρουαρίου 1933 και μέχρι  τέλους του 
1933, διαμορφώθηκε η λεκάνη επίσχε-
σης Κερκίνης, κατασκευάστηκε ο ρου-
φράκτης και η νέα κοίτη του Στρυμόνα 
μέχρι τη λίμνη Αχινού και εν μέρει κατά 
το τμήμα από τη λίμνη Αχινού (δια των 
στενών της Αμφίπολης) προς τον κόλπο 
του Ορφανού, κατασκευάστηκε τμήμα 
του δικτύου αποστραγγίσεως της πε-
διάδας των Σερρών και τέλος έγινε η 
έναρξη της ανόρυξης της αποστραγγι-
στικής τάφρου των τεναγών των Φιλίπ-
πων. H δαπάνη των αποπληρωθέντων 
έργων μέχρι τέλους του 1933 ανήλθε σε 
11 εκ. δολ. περίπου, υπολείπονταν δε 
εκτέλεση έργων αξίας 9 εκ. δολ. περί-
που, τα οποία προβλέπονταν να αποπε-
ρατωθούν μέχρι τέλους του 1937, λόγω 
της συγκρατημένης εκταμίευσης πόρων 
από τον κρατικό προυπολογισμό. 

1.2 H εξυγίανση του Στρυμόνα 
ως τεχνικό επίτευγμα

Τα έργα Σερρών-Δράμας, τα λεγόμενα 
και «παραγωγικά», αποτελούν τμήμα 
της ιστορίας των μεγάλων τεχνικών έρ-
γων της χώρας μας και έχουν εξιστορη-
θεί ποικιλοτρόπως ήδη από την εποχή 
της εκτέλεσής τους, κυρίως ως προς την 
οργάνωση των επί μέρους εργοταξίων, 
τον μηχανικό εξοπλισμό που χρησιμο-
ποιήθηκε και την αξιοποίηση των εδα-
φών που «αποκαλύφθηκαν». Για τα 
μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν ση-
μειώνω ότι ήταν τελευταίας τεχνολογί-
ας για την εποχή τους και η περιγραφή 
τους περιλαμβάνονταν σε διεθνή περιο-
δικά του κλάδου3. Τα γιγαντιαία μηχα-
νήματα ήταν δύο (2) εκσκαφείς Dragline 
χωρητικότητας κάδου 4 κυβικών γυαρ-
δών που μπορούσαν να εκσκάψουν ο 
καθένας 220-240 κ.μ./ώρα. Τρεις (3) 
εκσκαφείς Dragline χωρητικότητας κά-
δου 3 κυβικών γυαρδών, που μπορού-
σαν να εκσκάψουν ο καθένας 160-180 
κ.μ. / ώρα. Τρεις (3) εκσκαφείς Dragline 

3  Διάσπαρτες ειδήσεις για τα μηχανήματα που 
παραγγέλθηκαν συναντήσαμε στον τόμο 27ο 
Excavating Engineer, p. 150-151, εκδοθέντα 
το 1933 από την A.B. Morse Company. 
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χωρητικότητας κάδου 1 κυβικής γυάρ-
δας, που μπορούσαν να εκσκάψουν ο 
καθένας 130 κ.μ./ώρα. Επίσης χρησιμο-
ποιήθηκαν ηλεκτροκίνητος καδοφόρος 
εκσκαφέας, ηλεκτροκίνητοι βυθοκόροι 
διαμ. 20΄΄ και 16΄΄ καθώς και ατμοκίνη-
τος βυθοκόρος κοχλιάρα (Λοπρέστης, 
1933). Οι δύο αναρροφητικοί βυθοκόροι 
(Aχινός και Στρυμών) ναυπηγήθηκαν 
στην Ολλανδία και μεταφέρθηκαν στο 
εργοτάξιο των Σερρών μέσω Θεσσαλο-
νίκης4. Κατασκευάστηκαν επίσης σιδη-
ροδρομικές γραμμές, τύπου decauville 
και κανονικές, για τη μεταφορά μηχα-
νημάτων, καυσίμου ύλης για την λει-
τουργία των μηχανημάτων και τη μετα-
φορά των προϊόντων εκσκαφών5.

Φωτογραφήθηκαν εκτενώς όλες 
οι φάσεις των έργων. Πλήθος αγγελι-
ών στην εφημ. «Μακεδονία», αλλά και 
στην τοπική εφημ. «Η Πρόοδος» της 
εποχής πληροφορούσαν το κοινό για 
δημοπρασίες προμήθειας υλικών και 
μικρές υπεργολαβίες. Φαίνεται ότι στο 
έργο του Στρυμόνα η κοινοπραξία υιο-
θέτησε σε μεγάλο βαθμό την πρακτική 
των δημοσίων μειοδοτικών δημοπρα-
σιών, ως αποτέλεσμα ενδεχομένως και 
των συστάσεων που οι κρατικές υπη-
ρεσίες ελέγχου απηύθυναν στην εται-
ρεία Ulen για το έργο του Μαραθώνα, 
ότι δηλαδή οι απευθείας αναθέσεις που 
διενεργούσε η Ulen ήταν ιδιαίτερα δα-
πανηρές για το έργο, ενώ εκείνες που 
έκαναν οι ίδιες με μειοδοτικούς διαγω-
νισμούς ήταν φθηνότερες και θα έπρεπε 
να ακολουθηθούν. Μνεία για την ανά-

4 Η βυθοκόρος «Ahinos» ναυπηγήθηκε στο 
ναυπηγείο Scheepswerf Gusto και η βυθο-
κόρος Strymon στο Sheepswerf J. & K. Smit. 
Και οι δυό ναυπηγήθηκαν το 1931. Το 1938 
η βυθοκόρος Στρυμών βρισκόταν στο Πόρτο 
Λάγος. Βλ. ψηφιακό αρχείο ιστορικών σκα-
φών Dredgepoint.org.

5 Κατασκευάστηκε σιδηροδρομική γραμμή 
τύπου decauville από σιδηροδρομικό σταθ-
μό Βυρώνειας μέχρι τον ρουφράκτη Κερκί-
νης μήκους 14 χλμ. και από σιδηροδρομικό 
σταθμό Φωτολείβους στην Μπάνιτσα και 
έλη Πραβίου, μήκους 9 χλμ. Σιδηροδρομική 
γραμμή κανονικού πλάτους από σιδηροδρο-
μικού σταθμού Χρυσού μέχρι το Πεθελινό 
μήκους 8 χλμ. (Λοπρέστης, 1932).

θεση των αντιπλημμυρικών έργων μέσω 
δημοπρασιών σε υπεργολάβους κάνει 
και ο Γενίδουνιας, επισημαίνοντας ότι 
έτσι θα τονώνονταν και η τοπική απα-
σχόληση. 

Θα σταθούμε στην ειδική τελετή 
με την οποία έγινε στις 20 Ιουνίου 1931 
η καθέλκυση της βυθοκόρου «Αχινός» 
στο Πεθελινό, παρουσία του επικεφαλής 
μηχανικού Gausmann, των μηχανικών 
Γενίδουνια και Λοπρέστη, του νομάρχη 
Σερρών κ. Νίκογλου μετά της συζύγου 
του και ανώτερων μηχανικών της εται-
ρείας6. Στην προσφώνησή του ο τότε νο-
μάρχης αναφέρθηκε «στην αρτιότητατης 
καταρτίσεως» του επιτελείου των μη-
χανικών, που με επικεφαλείς του «δι-
ακεκριμένους» Gausmann, Fisk και 
Chase, με τεχνικό σύμβουλο τον «διά-
σημον» Γενίδουνια και συμπαραστάτη 
τον «επιφανή» Λοπρέστη, «εγγυώνται 
ότι τα εκτελούμενα έργα θα αποτελέ-
σουν ιστορικό σταθμό για την Ελλά-
δα» (εφημ. Μακεδονία, φ. 21/6/1931). 
Σημειωτέο ότι λίγους μήνες αργότερα 
με μια εξίσου εντυπωσιακή τελετή κα-
θελκύστηκε η αναρροφητική βυθοκό-
ρος «Στρυμών»7. Αξίζει, επομένως, την 

6 Την είδηση αναδημοσίευσε η εφημ. Μακεδο-
νία (φ. 3 Ιουλίου 1931) «την περασμένη Πέ-
μπτην καθελκύσθη στην λίμνη Αχινού η δεύ-
τερη απορροφητική βυθοκόρος (με το όνομα 
Αχινός), που θα χρησιμεύσει εις την εκβάθυν-
ση της λίμνης στο σημείο που θα περνά η σή-
ραγγα. Μια μηχανή και μερικά βαγόνια από 
την γραμμή Χρυσό-Πεθελινό μετέφερε τους 
επισκέπτες στον τόπο του βαπτίσματος... επί 
της πλευρά της βυθοκόρου η κα Νομάρχου 
έσπασε φιάλην καμπανίτου...το θέαμα του 
γλιστρήματος του πλοίου ήταν πράγματι με-
γαλοπρεπές και παράξενον...Εξεφωνήθησαν 
λόγοι υπό του κ. Γκώσμαν, Λοπρέστη, Νο-
μάρχου.. και κατόπιν κατέληξαν όλοι σ’ ένα 
πρόχειρο μπουφέ όπου δρόσισαν το λαρύγγι 
τους με άφθονη μπύρα και λεμονάδες. Κατά 
το σούρουπο επέστρεψαν στην πόλη ενθουσι-
ασμένοι από αυτήν την ευχάριστον εκδρομήν 
και αισιόδοξοι για την περάτωση του εκτε-
λούμενου κολοσσιαίου έργου». 

7 Όπως κατέγραψε η εφημ. H Πρόοδος (φ. 6-9-
1931) «περί την 6.30 απογευματινήν δόθη-
κε το σήμα της κοπής των συνδεομένων δια 
λίπους δοκών και ένα μεγαθήριο χαλύβδινο 
ολύσθηνε μεγαλοπρεπώς επί της ξυλίνης βά-
σεώς του για να το εναγκαλισθεί ο υδάτινος 
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προσοχή μας όχι μόνο ο μηχανικός εξο-
πλισμό και η οργάνωση των εργοταξί-
ων, αλλά και το έμψυχο επιτελείο εκτέ-
λεσης των έργων, στο οποίο ήδη από 
την εποχή των έργων αποδίδονταν χα-
ρακτηρισμοί,  όπως «επιφανείς», «δια-
κεκριμμένοι»,  «διάσημοι».

2. Οι μηχανικοί των έργων

Η εξυγίανση του Στρυμόνα έχει πολ-
λές ομοιότητες με το έργο ύδρευσης 
της Αθήνας. Μια γρήγορα επισκόπηση 
της βιβλιογραφίας της εποχής αποκαλύ-
πτει ότι και στα δύο έργα είχαμε χρή-
ση καινοτόμων τεχνολογιών, επιστημο-
νική οργάνωση των εργοταξίων, χρήση 
μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας, 
μέριμνα για την υγεία των εργατοτεχνι-
τών, ενδιαφέρον για τη συντήρηση των 
έργων μετά την αποπεράτωσή τους. 
Πρόσφατα, το ενδιαφέρον των ερευνη-
τών για το έργο ύδρευσης της Αθήνας 
αναζωοπυρώθηκε. Χρησιμοποιώντας το 
αρχειακό υλικό της ΕΥΔΑΠ οι νεότεροι 
ιστορικοί της τεχνολογίας έστρεψαν το 
ενδιαφέρον τους στους μηχανικούς της 
Ulen προσφέροντάς μας νέες διεισδυ-
τικές ερμηνείες και αυτό αποτελεί μια 
σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με 
τα δημοσιεύματα του παρελθόντος. 

Οι αναφορές στους μηχανικούς 
της Ulen στις πρόσφατες μελέτες απο-
τέλεσαν την αφετηρία για τη δική μου 
προσπάθεια επαναπροσέγγισης των 
έργων του Στρυμόνα. Όχι αναπάντε-
χα διαπίστωσα ότι τα έργα Μαραθώ-
να και Στρυμόνα «έτρεξε» η ίδια επι-
τελική ομάδα. Και στην Ulen και στην 
Monks-Ulen γενικός διευθυντής ήταν 
ο Gausmann. Κάποιοι ανώτεροι μη-
χανικοί μετά από μια περίοδο εργα-
σίας στις Σέρρες, είτε μετακινήθηκαν 

όγκος της αποξηρανθησομένης λίμνης. Μια 
φιάλη σιαμπάνιας δεμένη δια κορδονίου εκ 
του ιστού της Ελληνικής σημαίας εθραύετο 
κατά την ώραν της καθελκύσεως υπό της κας 
Μάπελ (Mable) Γκώσμαν (Gausmann) συζύ-
γου του γενικού διευθυντού των εταιρειών εν 
Ελλάδι κ. Ρόϋ Γκώσμαν, ενώ αι σειρήνες των 
εκσκαπτήρων δι΄ συρηγμάτων εχαιρέτουν την 
καθέλκυσιν του «Στρυμόνα».

στο εργοτάξιο της Θεσσαλονίκης (Για-
βρούμης), είτε επέστρεψαν στην Αθή-
να προσλαμβανόμενοι στην Ελληνική 
Εταιρείας Υδάτων, δηλαδή την διάδοχο 
της Ulen κρατική εταιρεία (Νεστορίδης, 
Πεζάς). Αυτή η κινητικότητα των ανω-
τέρων στελεχών δείχνει ότι το έργο του 
Στρυμόνα συντονίστηκε από τον ισχυ-
ρότερο εταίρο της κοινοπραξίας, δηλα-
δή την Ulen. Μια και δεν γνωρίζουμε 
το ποσοστό συμμετοχής τους στην κοι-
νοπραξία, μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι αυτό συνέβη γιατί η Ulen είχε ήδη 
οργανώσει το επιτελείο των μηχανικών 
της, προϋπήρξε δηλαδή της Monks στην 
ελληνική αγορά.

Γενικότερος επόπτης και συντονι-
στής των έργων στην περιοχή Σερρών 
εκ μέρους της κοινοπραξίας Monks- 
Ulen ήταν ο Roy Warner Gausmann 
(1882-1974) διευθυντής ταυτόχρονα της 
Ulen στην Αθήνα. Ο Gausmann γεννή-
θηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης 
και σπoύδασε πολιτικός μηχανικός στο 
Columbia University. Το διάστημα 1902 
μέχρι το 1925 εργάστηκε στην υπη-
ρεσία ύδρευσης της Νέας Υόρκης, στο 
τμήμα μελετών και στην κατασκευή των 
Ashokan and Gilboa Reservoirs. Το 1925 
ανέλαβε γενικός διευθυντής της Ulen 
στα έργα ύδρευσης της Αθήνας. Το 1941 
επέστρεψε στην Αμερική. Aνέλαβε γενι-
κός μάνατζερ στο US Overseas Division 
for the Ordnance Department στη Μέση 
Ανατολή. Ασχολήθηκε με υδραυλικά 
έργα στο Aruba Island, Lake Ontario, 
εκπόνησε λιμενικές μελέτες στην 
Liberia, και επέβλεψε υδροηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις στην Τουρκία, Ισημε-
ρινό και Κολομβία. Υπήρξε μέλος της 
American Society of Civil Engineers, του 
US Military Engineers, και της American 
Water Works Association (AWWA). O 
Gausmann όμως, δεν ήταν μόνο ένας 
εξαιρετικός επιστήμονας και ένα ανώ-
τατο στέλεχος μιας μεγάλης τεχνικής 
εταιρείας. Ήταν επίσης φιλοαρχαιολό-
γος και φιλέλληνας και έπαιξε κεντρικό 
ρόλο στην αναστήλωση του Λέοντα της 
Αμφίπολης. Ήταν αυτός, που μαζί με 
τον μηχανικό των έργων των Σερρών, 
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Εικ. 3. Φωτογραφία του Νέστoρος  Νεστορίδη σε νεαρή ηλικία.

Εικ. 4. Ο μηχανικός Γεώργιος Γιαβρούμης.
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τον William J. Judge8, εντόπισαν κομ-
μάτια του Λέοντος, ειδοποίησαν για τα 
ευρήματα τον αμερικανό πρέσβυ στην 
Αθήνα Lincoln MacVeagh και πρωτο-
στάτησαν στην αναστήλωσή του9. Το 
ενδιαφέρον των αμερικανικών τεχνικών 
εταιρειών που δραστηριοποιήθηκαν 
επιχειρηματικά στην Ελλάδα του με-
σοπολέμου για την διάσωση-ανάδειξη 
ελληνικών αρχαιοτήτων έχει πρόσφατα 
αναδειχθεί μέσω μιας ενδιαφέρουσας 
μελέτης που εστιάζει σε αυτήν ακριβώς 
την πτυχή της δράσης τους (Robinson, 
2013).

Για την κοινοπραξία Monks-Ulen 
εργάστηκε και ο Ελληνοαμερικάνος πο-
λιτικός μηχανικός Γεώργιος Γιαβρού-
μης του Κωνσταντίνου (Yavroumis, G. ή 
Yavis George), που εγκαταστάθηκε και 
έζησε στην πόλη των Σερρών με τα τρία 
του παιδιά10. Ο Γιαβρούμης (1882-1958) 
κατάγονταν από την Βυτίνα της Αρκα-
δίας και αποφοίτησε από το Yale το 
1905. Εργάστηκε αρχικά στη Νέα Υόρ-
κη στην κρατική υπηρεσία των αυτοκι-
νητοδρόμων και ήλθε στην Ελλάδα το 
1925 ως μηχανικός της Ulen, υπεύθυνος 

8 Γίνεται αναφορά στη σύζυγό του στο παρόν 
κείμενο.

9 Την πληροφορία πρωτοδημοσίευσε ο Οscar 
Broneer (1941). Ο Broneer αναφέρει επίσης 
ότι της λήψεις των περισσοτέρων φωτογρα-
φιών κατά την διάρκεια της αναστήλωσης 
έλαβαν οι Col. R.W. Gausmann και ο Homer 
Macumber της Monks-Ulen (Broneer, 1941: 
17). Ο Broneer δίνει ακόμη την πληροφορία 
ότι το καλοκαίρι του 1930 ο μηχανικός τη 
εταιρείας Αλ. Τσάτσος οδήγησε δυο μέλη 
της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής τον P. 
Collart και P. Devambez στον αρχαιολογικό 
χώρο, όπου έκαναν μια προκαταρτική μελέτη 
των ερειπίων (Broneer, 1941: 4). Η εργασία 
τους υπό τον τίτλο Voyage dans la region 
du Strymon δημοσιεύτηκε στο Bulletin de 
Correspondance Hellenique, 1931, 184-190.

10 Κατά την μαρτυρία της Σερραίας Άννας Στό-
γιου-Χρηστίδη, η οποία έπαιζε με τα παιδιά 
του. Ο πατέρας της κας Στόγιου-Χρηστίδη 
εργαζόταν στην εταιρεία ως εργοδηγός. Στα 
τοπογραφικά συνεργεία της εταιρείας ερ-
γάστηκε και ο μικρασιάτης πρόσφυγας Ιω-
άννης Κοκκινίδης, υπαλλήλος αργότερα του 
Τ.Ο.Ε.Β. Σερρών, ο Περικλής Διαμαντίδης 
από το Νεοχώρι, και ασφαλώς πολλοί άλλοι 
Σερραίοι τα ονόματα των οποίων ελπίζουμε 
να καταγραφούν στο μέλλον.

για τις προκαταρτικές εργασίες της σή-
ραγγας του Μπογιατίου. Το διάστημα 
1929-31 ανέλαβε «division engineer» 
στις Σέρρες, και το 1931-33 εργάστηκε 
στην Foundation Co στην Θεσσαλονίκη. 
Συνολικά έμεινε στην Ελλάδα 13 χρό-
νια μέχρι το 1938 που επέστρεψε στην 
Αμερική11. Στις Σέρρες εγκαταστάθη-
κε για το έργο και ο Νέστωρ Νεστορί-
δης πολιτικός μηχανικός του New York 
University, School of Applied Sciences 
από το 191412. Ο Νεστορίδης έχοντας το 
πλεονέκτημα των σπουδών σε αμερικά-
νικο πανεπιστήμιο ανέλαβε την περίοδο 
1929-1932 προϊστάμενος της κοινοπρα-
ξίας Monks-Ulen, ενώ το 1932 μετακι-
νήθηκε στην Αθήνα και ανέλαβε βοηθός 
αρχιμηχανικού της Ανώνυμης Ελληνι-
κής Εταιρείας Υδάτων. Είχε και αυτός 
αξιοσημείωτη προηγούμενη εμπειρία 
συμμετέχοντας το διάστημα 1922-1929 
στην Ομάδα Ελέγχου των έργων Ύδρευ-
σης της Αθήνας (Μαυρογονάτου, 2009: 
583). Ο επίσης αμερικανοσπουδαγμέ-
νος Κωνσταντίνος Πεζάς αναγράφεται 
στους καταλόγους των εργαζομένων 
στο έργο, αλλά δεν φαίνεται να ήταν 
μηχανικός. Μετακινήθηκε και αυτός 
αργότερα στην Ελληνική Εταιρεία Υδά-
των, όπου θήτευσε και ως διευθύνων 
σύμβουλος για μικρό χρονικό διάστημα 
το 1944 (Χεκίμογλου, 2014). 

Είχαμε την τύχη να εντοπίσουμε, 
στο κατατεθειμένο στο Ελληνικό Λο-
γοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (εφεξής 
ΕΛΙΑ) αρχείο του Π. Λοπρέστη, δύο αγ-
γλόφωνα ενημερωτικά δελτία της Ulen, 
με καταλόγους των εργαζομένων μη-
χανικών στα έργα της Αθήνας και των 
Σερρών (το διάστημα 1930-31). Από τα 
δελτία φαίνεται, όπως αναφέρει και ο 

11 Λήμμα Yavis George in The National Cyclopedia 
of American Biography, vol. 45, 1962, pp. 501-
502.

12 Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, Mητρώο Με-
λών ΤΕΕ, 1933, σ. 237. Ο Νεστορίδης δημο-
σίευσε άρθρο υπό τον τίτλο «Έρευνα επί της 
διαθεσίμου παροχής της λίμνης Μαραθώνα 
και επί της μελλοντικής επάρκειας αυτής δια 
τας ανάγκας των πόλεων Αθηνών-Πειραιώς 
και Περιχώρων», Τεχνικά Χρονικά, 1 Ιουνίου 
1933, 531-559.
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Χεκίμογλου (2014:184), ότι τριάντα πε-
ρίπου αλλοδαποί επαγγελματίες δια-
φόρων ειδικοτήτων, κατά πλειονότητα 
Αμερικανοί, κατέφθασαν στην Ελλάδα 
να εργαστούν στα έργα της Ulen. Όλοι 
ήταν ειδικοί και κάλυπταν τεχνικές, δι-
αχειριστικές και λογιστικές ειδικότη-
τες. Εξάλλου η σύμβαση με το ελληνικό 
δημόσιο προέβλεπε ότι στην εταιρεία 
επιτρεπόταν να φέρει από το εξωτερι-
κό μόνο εξειδικευμένους εμπειροτέχνες 
και ειδικούς (όχι εργάτες). 

Πολλοί από αυτούς στελέχωσαν 
την μεικτή ομάδα που ασχολήθηκε, 
μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος 
Monks-Ulen, με το έργο στον Στρυμόνα. 
Ειδικότερα στο δελτίο με αριθμό 17 (Ια-
νουάριος 1930) καταγράφονται τα ονό-
ματα οκτώ ατόμων που εργάζονταν την 
εποχή εκείνη στο γραφείο των Σερρών: 
Belousek F. A., DeLano H.C., Gregory 
H.G., McCann R.C., Nestorides C., Pezas 
C., Yavroumis G. και Yenidounia Th. Από 
τους οκτώ μηχανικούς οι τρεις (Γενίδου-
νιας, Νεστορίδης, Γιαβρούμης) ήταν Έλ-
ληνες. Στο δεύτερο δελτίο με τίτλο Ulen 
News Letter και αριθμό 22 (Απρίλιος 
1931) ως προσωπικό της Monks-Ulen 
αναφέρονται 25 άτομα. Στην νέα λίστα, 
εκ των προαναφερθέντων λείπει ο Για-
βρούμης, ενώ προστέθηκαν οι: Braden 
W.A., Casleto C.E., Chase W. W. (πρό-
κειται για το επικεφαλής της Ulen που 
υπέγραψε την σύμβαση του Μαραθώ-
να), Conway Lewis. B, Fisk A. J.13, Judge 
Wm. J., Macumber, H[omer], Mazgay, 
M., Mac Allister, Th. R.C., Miller, E.O., 
Mulkey, J. A., Reynolds H.L., Schon S.C., 
Seitz, Lewis B., Sharp, W.D., Sillimen 
S.H., Smithwick Rutus, Stier, Jos. και 
Paul D.Troxler. Όταν τα έργα τελείωσαν 
οι μισοί από αυτούς παρέμειναν στην 
Ελληνική Εταιρεία Υδάτων στην Αθήνα. 

Μια ακόμη σημαντική παρατήρηση 
ως προς τα πρόσωπα έχει να κάνει 

13 Ο Fisk υπογράφει τα σχέδια των γραφείων 
που ανήγειρε η εταιρεία στις Σέρρες. Είδηση 
στην εφημ. Μακεδονία, φ. 27-4-1932 αναφέ-
ρει ότι ο «ο τεχνικός σύμβουλος και γενικός 
αρχιμηχανικός της εταιρείας Μονξ Γιούλεν, 
Ριχάρδος Φισκ αυτοκτόνησε με περίστροφο 
εντός του κοιτώνος του στις Σέρρες». 

με το ότι στο έργο του Στρυμόνα 
χρησιμοποιήθηκαν σε νευραλγικές 
θέσεις δύο εξέχοντα πρώην στελέχη 
του κρατικού μηχανισμού, ο Πέτρος 
Λοπρέστης και ο Θεολόγος Γενίδουνιας. 
Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε 
το προφίλ των δύο αυτών μηχανικών, 
πόσο μάλλον όταν και οι δύο τους 
προέρχονταν από το κρατικό Γραφείο 
Μελετών Υδραυλικών Έργων του 
Υπουργείου Συγκοινωνίας (εφεξής 
Γρ.Μ.Υ.Ε), στο οποίο είχαν εκπονήσει 
πλήθος προκαταρτικών μελετών για όλη 
την Ελλάδα. Η σύσταση του Γραφείου 
το 1917 θεωρείται από τους ιστορικούς 
της τεχνολογίας τομή στο χώρο των 
ελληνικών δημοσίων έργων, όχι μόνο 
γιατί προετοίμασε πλήθος τεχνικών 
μελετών, αλλά και γιατί συνέβαλε 
στη θεσμοθέτηση συναφών εργαλείων 
(νομοθεσία, διατάγματα, κανονισμοί), 
διευκόλυνε δηλαδή το πέρασμα στη 
νεωτερικότητα και στον εκσυγχρονισμό 
των υδραυλικών δικτύων στον αστικό 
χώρο και την ελληνική ύπαιθρο. Ο 
Γενίδουνιας υπήρξε προϊστάμενος του 
Γρ.Μ.Υ.Ε το διάστημα 1919-1924 και ο 
Λοπρέστης τον διαδέχθηκε το διάστημα 
1924-1928 και 1929-193114. 

3. Δύο Έλληνες μηχανικοί

3.1 Ο μηχανικός Πέτρος Λοπρέ-
στης 

Ο πολιτικός μηχανικός Πέτρος Λοπρέ-
στης του Νικολάου (1871-1941) ήταν 
απόφοιτος του Πολυτεχνείου της Πα-
δούης (Πάδοβας) από το 1893 και 
αδελφός του Βικέντιου Λοπρέστη, αξι-
ωματικού του Ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού και γαμπρού του Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου15. Εργάστηκε το 1894 

14 Προϊστάμενοι, εκτός του Γενίδουνια και Λο-
πρέστη, διετέλεσαν ο Θεόδωρος Κοκκίδης 
(1929) και ο Δημήτριος Αρλιώτης (1933). 

15  Είχε δύο κόρες (Αικατερίνη και Μιλένα) 
και έναν γιο (Σπυρίδωνα). Βλ. ΕΛΙΑ/ αρ-
χείο Λοπρέστη. Είχε συγγενική σχέση με τον 
Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Ο αδελφός του 
Βικέντιος ήταν παντρεμένος με την Αριστο-
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στην Μεταλλευτική Εταιρεία Λαυρίου 
και στη συνέχεια (1894-1919) ως Δημο-
μηχανικός και μηχανικός Υδραυλικών 
Έργων στην πατρίδα του την Κέρκυρα. 
Από το 1919 μέχρι το 1931 που συντα-
ξιοδοτήθηκε υπηρέστησε ως Νομομη-
χανικός, Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων 
και προϊστάμενος στο Γρ. Μ.Υ.Ε στην 
Αθήνα. Από το 1931 ανέλαβε με σύμ-
βαση έργου προϊστάμενος της νεοσύ-
στατης Υπηρεσίας Ελέγχου Υδραυλικών 
Έργων Σερρών-Δράμας. Μετείχε στην 
Επιτροπή για την μελέτη των συνοικι-
σμών Νέας Σμύρνης και Νέας Καλλιπό-
λεως (1930) και μελέτησε την ύδρευση 
και αποχέτευση της Σπάρτης (1932). 
Στα κατάλοιπα του εντοπίσαμε προ-
σχέδιο μιας σύμβασης για την ανάθε-
ση στον ίδιο της μελέτης ύδρευσης της 
πόλης των Σερρών την περίοδο 1931-32 
(δεν γνωρίζουμε εάν υλοποιήθηκε).

Η συμβολή του Λοπρέστη στο 
έργο του Στρυμόνα υπήρξε ιδιαίτε-
ρα σημαντική. Ήταν ήδη, ένας εξειδι-
κευμένος στα υδραυλικά έργα ώριμος 
επιστήμονας (περίπου 60 χρονών) όταν 
ανέλαβε την υπευθυνότητα της Υπηρε-
σίας Ελέγχου των υδραυλικών έργων 
της πεδιάδας Σερρών και Δράμας, μια 
αυτοτελή εξωτερική υπηρεσία με έδρα 
τις Σέρρες, που υπάγονταν απευθείας 
στο Υπουργείο Συγκοινωνίας και στη 
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ10 /τ. 
Α΄/11-1-1930). Η υπηρεσία αποτελού-
νταν από τον προϊστάμενο (δηλαδή τον 
ίδιο τον Λοπρέστη), μηχανικό με βαθμό 
επιθεωρητή, έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο 
μόνιμους ή έκτακτους μηχανικούς, ένας 
από τους οποίους όφειλε να είναι μόνι-
μος με βαθμό Νομομηχανικού Α΄ τάξε-
ως, που αναπλήρωνε τον προϊστάμενο, 
δέκα κατ’ ανώτατο όριο εργοδηγούς, 
δέκα κατ’ ανώτατο όριο επιστάτες, ένα 
λογιστή, ένα γραμματέα, δύο γραφείς, 
μία δακτυλογράφο και έναν κλητήρα. 

Στο άρθρο 10 του ιδρυτικού δια-
τάγματος αναφέρεται ότι όλες οι δαπά-
νες της Υπηρεσίας Ελέγχου (πλην των 
αποδοχών των αποσπωμένων μονίμων) 

βούλη Παπαναστασίου, αδελφή του Αλέξαν-
δρου. 

θα βάρυναν πίστωση εγγραφόμενη σε 
ειδικό κεφάλαιο και άρθρο στον προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Συγκοι-
νωνιών. Στο διάταγμα περιγράφονταν 
λεπτομερώς η δικαιοδοσία της υπηρε-
σίας και ο τρόπος ελέγχου της Εται-
ρείας, η αλληλογραφία με την Αθήνα 
(υποβολή εξαμηνιαίας έκθεσης κ.λπ). 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι οι μηχα-
νικοί της Υπηρεσίας είχαν δικαιοδοσία 
κατά «καθορισθείσες ζώνες». Ο προϊ-
στάμενος της Υπηρεσίας συννενοείτο με 
το Υπουργείο για προμήθειες και υπερ-
γολαβίες σοβαρής αξίας (και για όλες 
πάνω από 5 χιλ. δολλάρια)16, καθώς 
επίσης και για τυχόν διαφορές με την 
Monks-Ulen, που είχαν σχέση με την ερ-
μηνεία της σύμβασης. 

O Λοπρέστης αποχώρησε από την 
Υπηρεσία Ελέγχου στις 25 Απριλίου 
1933. Το γεγονός πιστοποιείται από το 
πρωτότυπο πρωτόκολλο παράδοσης–
παραλαβής που βρέθηκε στο αρχείο του. 
Στο πρωτόκολλο είναι επισυναπτόμενος 
και τρισέλιδος κατάλογος με τα έπι-
πλα, σκεύη και μελέτες, που ο Λοπρέ-
στης παρέδωσε στον τότε νομομηχανικό 
Θεσαλονίκης Γεώργιο Ζωγραφίδη. Κα-
ταγράφονται αναλυτικά: τρίγωνα, ταυ, 
σχεδιαστήρια, γραφεία, βιβλιοθήκες, 
γραφομηχανές, αλλά και κρεμάστρες 
τύπου Βιέννης, σφραγίδες και ένα βι-
βλίο για την «Ελονοσία έν Ελλάδι». Το 
σημαντικότερο όμως στοιχείο σ’ αυτό 
το ντοκουμέντο είναι η καταγραφή του 
περιεχομένου του Αρχείου της Υπηρε-
σίας Ελέγχου, που περιελάμβανε τέσ-
σερα βιβλία πρωτοκόλου (1929-1933), 
τρία τεύχη της προμελέτης του έργου 

16  Στα κατάλοιπα του Λοπρέστη στο ΕΛΙΑ, 
όπως αναφέρει και ο Χεκίμογλου, διασώθηκε 
επιστολή που του απηύθυνε ο Henry Ulen, με 
ημερομηνία 17-12-1931. Ο επιστολογράφος 
εκφράζει την εκτίμηση του για την «απολύ-
τως δίκαια κρίση του Λοπρέστη σε όλα τα 
θέματα της εταιρείας ύδρευσης». Εκτιμού-
με ότι το ίδιο δίκαιος υπήρξε και στο έργο 
των Σερρών. Ο ρόλος του Λοπρέστη ήταν να 
συγκρατήσει τη δημόσια δαπάνη σε χαμηλά 
επίπεδα (βλ. σχετικό υπόμνημα του Λοπρέ-
στη προς τον Κωνσταντίνο Ζαβιτσιάνο για 
διασπάθιση δημοσίου χρήματος/ αρχείο Ε.Λ.Ι-
.Α /φάκ Ζαβιτσιάνου).
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Εικ. 5. Απόσπασμα 
Ιδρυτικού Νόμου 
του Γραφείου Ελέγ-
χου Υδραυλικών 
Έργων Πεδιάδων 
Σερρών-Δράμας. 

Εικ. 6. Ο Πέτρος Λο-
πρέστης σε μεγάλη 
ηλικία (1939).
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(Α΄, Β΄, Γ΄) και  πολυάριθμους φακέλους 
της οριστικής μελέτης (12 της εκτροπής 
Στρυμόνα, 10 των έργων Στρυμόνα από 
ρουφράκτη μέχρι την θαλάσσα,  6 μεμο-
νωμένων έργων, 5 Σαρί Σαμπάν), αλλά 
και φακέλους παραληφθέντων έργων 
(χείμαρρος Ντουτλή Γκουρούς, Κερκινί-
του, ανάχωμα Πορλίδος, χωρίου Κερκί-
νης κ.λπ.).

Ο Λοπρέστης συνδύαζε τα χαρα-
κτηριστικά ενός μεθοδικού ανώτερου 
κρατικού υπαλλήλου με την συγγρα-
φική έφεση και την παραγωγή ευκο-
λοανάγνωστων κειμένων της επιστή-
μης του. Μόνο στο περιοδικό «Τεχνικά 
Χρονικά» έχουμε εντοπίσει τριάντα ένα 
(31) άρθρα και επιστολές του. Έγρα-
ψε επίσης το βιβλίο «Ιταλικαί Μέθοδοι 
υπολογισμού παροχής εξ ομβροδόχων 
λεκανών», που εξέδωσε το ΤΕΕ το 
1936. Η προσπάθεια του Λοπρέστη να 
«επικοινωνήσει» την σπουδαιότητα των 
εξυγιαντικών έργων του Στρυμόνα με 
διαλέξεις και αρθρογραφία θα αναλυθεί 
στο επόμενο κεφάλαιο, εδώ θα επιση-
μάνουμε μόνο ένα ιδιόγραφο σημείωμα 
του, με ημερομηνία σύνταξης την 15η 
Οκτωβρίου 1932 και τόπο τις Σέρρες, 
που φυλάσσεται στο αρχείο Ελ. Βενι-
ζέλου. Σ΄αυτό εξηγεί ότι, όπως ακριβώς 
έκανε για τα έργα ύδρευσης της Αθή-
νας, έτσι και για τα έργα του Στρυμό-
να, δημοσίευσε ο ίδιος σχετικό άρθρο σε 
ξένο περιοδικό «δια να λάβουν γνώσιν 
και οι ξένοι». Εσωκλείει δε το αντίτυπο 
του άρθρου του17. Στην ίδια κατεύθυν-
ση, δηλαδή τη γνωστοποίηση των έργων 
του Στρυμόνα σε ευρύτερο κύκλο των 
μηχανικών, και όχι μόνο στον περιορι-
σμένο κύκλο των «ειδημόνων» του Γρ. 
Μ.Υ.Ε, ήταν η πρότασή του να διοργα-

17 Πρόκειται για το άρθρο του με τίτλο «Le 
bonifica delle Valli di Serres e Drama in 
Macedonia», περιοδικό L’Ingegnere, vol. IV, 
N. 9, Settembre 1932 Rome. Στο τέλος ο Λο-
πρέστης σημειώνει τον τόπο και την μήνα σύ-
νταξης της μελέτης του: Σέρρες Μάιος 1932. 
Αντίτυπο φυλάσσεται στον αρχείο Ε. Βενιζέ-
λου. Αντίτυπο της μελέτης του για την Αθήνα 
με τίτλο Il nuovo acquedotto di Atene-Pireo, 
Il Politechnico, Settembre 1929, σσ. 490-492, 
σώζεται στο ΕΛΙΑ, ΑΕ 4/01, φάκ. 1.

νωθεί από το ΤΕΕ επιτόπια επίσκεψη 
στα εργοτάξια των «μεγάλων παρα-
γωγικών έργων» της Μακεδονίας18. Δεν 
γνωρίζουμε εάν η πρότασή του πραγ-
ματοποιήθηκε, πιθανότατα όχι. Σκια-
γραφεί όμως την μεγάλη προσπάθεια 
του Λοπρέστη να τύχουν τα έργα εξυ-
γιάνσης στην Μακεδονία μιας ευρύτε-
ρης αποδοχής.

Στην νεκρολογία του περιγράφε-
ται ως «αθόρυβος, αλλά ακαταπόνη-
τος εργάτης της τεχνικής επιστήμης και 
πράξεως». Και ότι οι θαμώνες της βι-
βλιοθήκης του ΤΕΕ θα ενθυμούνται πά-
ντοτε με αγάπη και σεβασμό «τον γη-
ραιόν μελετητήν, τον τακτικώτερον ίσως 
της βιβλιοθήκης, ο οποίος με την χαρα-
κτηριστικήν του άσβυστον πίπαν εις το 
στόμα εμελετούσε συνεχώς, ειργάζετο 
ακαταπόνητα και μέχρι των τελευταίων 
ημερών του δια την προαγωγήν της τε-
χνικής επιστήμης και την διάδοσιν των 
ξένων προόδων εις το ελληνικόν τεχνι-
κόν κοινόν» (Τεχνικά Χρονικά, 1941).

3.2 Ο μηχανικός Θεολόγος Γενί-
δουνιας

Σπουδαίος επιστήμονας υπήρξε και ο 
Θεολόγος Δ. Γενίδουνιας (1871-1938), 
απόφοιτος του Πολυτεχνείου της Ζυρί-
χης, που αναμίχθηκε ενεργά ως τεχνι-
κός σύμβουλος αρχικά και διευθυντής 
μετέπειτα της Monks-Ulen. Πληροφορί-
ες για τον Γενίδουνια αντλήσαμε από 
τη νεκρολογία του στα Τεχνικά Χρονικά 
(Τσάτσος, 1938)19 και από το αρχείο του, 
που είναι κατατεθειμένο στη Γεννάδειο 
Βιβλιοθήκη. Ο Γενίδουνιας γεννήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη το 187120 και 

18 Βλ. Τεχνικά Χρονικά, τχ. 1ης Οκτωβρίου 1932. 
Το ΤΕΕ οργάνωσε επιτόπιες επισκέψεις μη-
χανικών σε συνεργασία με την Ulen και στη 
λίμνη του Μαραθώνα.

19 Στα έργα του Στρυμόνα εργάστηκε και ο μη-
χανικός (και μετέπειτα βιομήχανος) Αλ.Τσά-
τσος (Τσάτσος,1933). Ήταν και αυτός, όπως 
και ο Γενίδουνιας, απόφοιτος του Πολυτε-
χνείου της Ζυρίχης, βλ. Αλ.Τσάτσος (1982), 
Επετηρίς των φοιτησάντων Ελλήνων εις το 
Ομοσπονδιακόν Πολυτεχνείον Ζυρίχης από 
της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερον (1855-1978). 

20 Ήταν γιος του εμπόρου δημητριακών Δημη-
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Εικ. 7. Το ανώτερο προσωπικό της Monks-Ulen με τις γυναίκες και τα παιδιά τους στην τοποθεσία Χίλια Δέ-
ντρα στις Σέρρες.

Εικ. 8. Οι μηχανικοί με τις γυναίκες τους πάνω στη γραμμή Decauville Χρυσό Πεθελινό. Διακρίνεται ο Νέστωρ 
Νεστορίδης. Πιθανόν την ημέρα καθέλκυσης της βυθοκόρου.
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πέθανε στην Αθήνα στις 30 Αυγούστου 
1938 από καρδιακή προσβολή. Αφού 
τελείωσε τη Εμπορική Σχολή της Χάλ-
κης πήγε το 1891 στην Ελβετία και φοί-
τησε στη βιομηχανική σχολή του Βίντε-
ντουρ και συνέχισε στο Πολυτεχνείο της 
Ζυρίχης. Έλαβε το δίπλωμα του πολι-
τικού μηχανικού το 1895. Επέστρεψε 
στην Τουρκία και εργάστηκε στην κα-
τασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής 
Εσκί Σεχίρ-Ικονίου και Σμύρνης-Κασα-
μπά. Το διάστημα 1897-1902 εργάστη-
κε στην Ζυρίχη. Το 1902 μετέβη στην 
νότιο Αφρική προσληφθείς ως αρχιμη-
χανικός στην εταιρεία Στρονγκ & Μουρ 
και στη συνέχεια ως αρχιμηχανικός του 
Δήμου του Γιοχάνεσμπουργκ, όπου με-
λέτησε και κατασκεύασε το σύστημα 
των υπονόμων. Την άνοιξη του 1905 
προσλήφθηκε στο Υπουργείο Δημοσί-
ων Έργων της Αιγύπτου στην υπηρεσία 
των αντιπλημμυρικών και αρδευτικών 
έργων του Νείλου, όπου παρέμεινε 14 
έτη. Η δράση του στην Αίγυπτο τόσο σε 
ζητήματα καθαρά θεωρητικής υδραυ-
λικής (τύποι Γενίδουνια για αρδεύσεις 
και φράγματα αρδεύσεων) ως και σε 
ζητήματα εκπόνησης και εκτέλεσης με-
γάλων έργων υπήρξε σημαντική. Από το 
1910 μέχρι το 1919 διηυθύνε το τμήμα 
μελετών όλων των αιγυπτιακών αρδευ-
τικών έργων. 

Το 1919 ο Αλ. Παπαναστασίου 
και η τότε Ελληνική Κυβέρνηση κάλε-
σαν τον Γενίδουνια, μεταξύ άλλων Ελ-
λήνων επιστημόνων που διέπρεπαν στο 
εξωτερικό, να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στην πατρίδα. Σημειωτέο ότι τον 
Γενίδουνια σύστησε ένας επίσης σπου-
δαίος Έλληνας υδραυλικός μηχανικός, 
απόφοιτος και αυτός του Πολυτεχνείου 
της Ζυρίχης, ο Κλέων (Κλεώνυμος) Στυ-
λιανίδης, όταν το 1919 αποχώρησε από 
το ελληνικό δημόσιο για να αναλάβει 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Στυ-
λιανίδης είχε συνάψει σχέσεις φιλίας με 
τον Γενίδουνια στην Αίγυπτο, πριν ακό-
μη αναλάβει ο ίδιος προσωρινός προ-

τρίου Γενίδουνια και είχε τέσσερα αδέλφια: 
τον Ευγένιο, την Ιουλία, τον Αλέξανδρο και 
τον Γεώργιο (Μαυρογονάτου, 2014: 391).

ϊστάμενος του Γρ.Μ.Υ.Ε το 191721. Η 
πορεία του Γενίδουνια στο Γραφείο επί 
πέντε χρόνια (1919-1924) υπήρξε από 
κάθε άποψη σημαντική. Με την οργά-
νωση του Γραφείου στάθηκε εφικτή η 
εκπόνηση των μελετών σχεδόν όλων των 
λεκανών απορροής της Ελλάδος. Αλλά, 
όπως γράφει ο Τσάτσος, τα «φίλτατα 
πνευματικά τέκνα [του Γενίδουνια], δια 
τα οποία ησθάνετο πραγματικήν υπερη-
φάνεια και χαράν, διότι τα είδε πραγ-
ματοποιούμενα παρά τας μεμψιμοιρίας, 
αμφιβολίας και αντιδράσεις ευάριθμων 
πολιτικών, αλλά και τεχνικών» ήταν τα 
έργα υδρεύσης της Αθήνας και των πε-
διάδων Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δρά-
μας. Από το 1928 μέχρι των τελευταίων 
του ημερών τα έργα αυτά ήταν η απα-
σχόλησή του, στα οποία είχε αφιερωθεί 
«ψυχή τε και σώματι διότι επίστευεν 
και εις την εθνικήν των ωφέλειαν και 
εις το ότι είχεν επιτευχθεί η καλυτέρα 
τεχνική λύσις». O Γενίδουνιας υπερα-
σπίστηκε μαχητικά τα έργα του γράφο-
ντας, δίδοντας διαλέξεις και εξηγήσεις, 
αλλά, «όπως και στο φράγμα του Μα-
ραθώνα δεν ανεγράφη ουδαμού το όνο-
μα αυτού», πιθανόν γιατί, όπως γράφει 
με πικρία ο Τσάτσος, «ήτο τόσο μέγα 
ώστε δεν επήρκει ο χώρος»22. 

4. Η συνεισφορά Γενίδουνια και 
Λοπρέστη στα έργα του Στρυμόνα

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη 
συμβολή των Γενίδουνια και Λοπρέστη 
στα έργα του Στρυμόνα ας ανατρέξου-
με στη συνεργασία τους στο Γρ.Μ.Υ.Ε 
και ειδικότερα στα προκαταρτικά στά-
δια της μελέτης ύδρευσης της Αθήνας. 
Υπενθυμίζεται ότι το 1920 μια ομάδα 
30 Αμερικανών μαζί με 40-50 Έλληνες 

21 Αργότερα ο Στυλιανίδης εξέδωσε και τευχί-
διο αφιερωμένο στον Γενίδουνια (βλ. εφημ. 
Εμπρός, 10-1-1948).

22 Μάλλον υπερβολική η έκφραση του Τσάτσου. 
Όπως αναφέρει ο Χεκίμογλου (2014), τον 
Γενίδουνια, ως εργαζόμενο με απαράμιλλο 
ζήλο κρατικό υπάλληλο, επαίνεσε δημόσια ο 
πολιτικός Ανδρέας Μιχαλακόπουλος (βλ. Μι-
χαλακόπουλος, Λόγοι, τ. Β΄, Αθήναι 1964, σ. 
78).
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Εικ. 9. Ο Π. Λοπρέστης ανακοινώνει στον Ελ. Βενιζέλο δημοσίευμά του σε ιταλικό περιοδικό για τα έργα Σερ-
ρών-Δράμας. Επιστολόχαρτο της Υπηρεσίας Ελέγχου Εργων Πεδιάδων Σερρών-Δράμας.

Δύο Έλληνες μηχανικοί στο μεγάλο έργο της εξυγίανσης της πεδιάδας των Σερρών
ΛΙΛΑ ΘΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ

77

βοηθούς τους υπό την επίβλεψη του μη-
χανικού Walter Spear, εργάστηκαν από 
τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο απο-
τυπώνοντας την περιοχή Μαραθώνα 
και προτείνοντας την κατασκευή ενός 
φράγματος στην περιοχή (μελέτη Ford, 
Bacon & Davis). Η τεχνικοοικονομική 
έκθεση της ομάδας υπογεγραμμένη από 
την αμερικανική φίρμα παρουσιάστηκε 
στο ελληνικό κράτος τον Οκτώβριο του 
1920. Μεσολάβησε η μικρασιατική κα-
ταστροφή. Αμέσως μετά συγκροτήθηκε 
επιτροπή από τρεις κρατικούς μηχανι-
κούς, υπό τη διεύθυνση του Θεολόγου 
Γενίδουνια, αποτελούμενη από τον ίδιο, 
τον Πέτρο Λοπρέστη και τον Αργύριο Γ. 
Κουμούση για να γνωμοδοτήσει επί του 
θέματος23. Η επιτροπή αφού εξέτασε 
σε βάθος όλες τις προτάσεις που προ-
ηγήθηκαν για την ύδρευση της Αθήνας 
προέκρινε την πρόταση Ford, Bacon & 
Davis, δηλαδή την κατασκευή μιας δε-
ξαμενής νερού στον Μαραθώνα. Γράφει 
στο τέλος της έκθεσης ο Γενίδουνιας: 
«εν τη συντάξει της παρούσης μελέτης 
συνέδραμον ημάς τα μέλη του Γρ.Μ.Υ.Ε 
κ. Π. Λοπρέστης δια τας εν γραφείω 
εργασίας και κ. Α. Κουμούση δια τας 
εν υπαίθρω τοιαύτας, εκφραζομένης 
ενταύθα της υπηρεσιακής ημών ευα-
ρεσκείας και των προσωπικών ευχαρι-
στικών τοις ως άνω κ.κ. μηχανικοίς δια 
της μεθ’ ικανότητας και ζήλου συνδρο-
μής των» (Γενίδουνιας, 1923). Ακολού-
θησαν δημοσιεύματα του Γενίδουνια, 
όπως το πρωτοσέλιδο άρθρο του υπό 
τον τίτλο «Η ύδρευσις Αθηνών και Πει-
ραιώς, εγγύησις του Κράτους ευθύναι 
αυτού. Προβλήματα και υποδείξεις του 
μηχανικού κ. Γενίδουνια», όπου ανέλυε 
τα δεδομένα και παρακινούσε τους αρ-
μοδίους να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
(εφημ. Ελεύθερον Βήμα, 27-11-1924) 
και άρθρο του στο τεχνικό περιοδικό 
«Έργα» (Γενίδουνιας, 1925).

Ενώ όμως ο Λοπρέστης αναφέ-

23 Ο Αργύριος Κουμούσης (1890-1951) (αρ. 
ΤΕΕ 586) ήταν απόφοιτος του Πολυτεχνείου 
του Μονάχου (1915) και εργαζόταν στο Γρ. 
Μ.Υ.Ε από το 1917. Βλ. Νεκρολογία του στα 
Τεχνικά Χρονικά (1951) τχ. 329-330, 418.

ρεται τα επόμενα χρόνια ως μέλος της 
ομάδας Ελέγχου των έργων της Ulen 
στην Αθήνα, το όνομα του Γενίδουνια 
αποσιωπάται. Τί συνέβη; Κάτι απλό. Ο 
Γενίδουνιας αποχώρησε το 1924 από το 
Γραφείο και ανέλαβε να εκπροσωπήσει 
τα συμφέροντα της αμερικάνικης φίρ-
μας Mac Arthur (αντιπάλου της Ulen 
Co) στον διεθνή διαγωνισμό. Η Mac 
Arthur όμως δεν πήρε το έργο. Έτσι, 
αν και είχε επί πολλά χρόνια πολεμήσει 
να πείσει την πολιτική εξουσία και την 
κοινωνία για την άμεση ανάγκη υδρο-
δότησης της Αθήνας μέσω τεχνητής λί-
μνης, δεν συνδέθηκε ο ίδιος με την τε-
λική φάση της εκτέλεσης του έργου. Ο 
Γενίδουνιας μετά την αποχώρηση του 
το 1924 από το Γρ.Μ.Υ.Ε εργάστηκε ως 
τεχνικός σύμβουλος σε δύο από τις με-
γαλύτερες τεχνικές εταιρείες της επο-
χής του, την «Τέκτων» και «Κάδμος», 
πριν τελικά αναλάβει θέση διευθυντή 
το 1930 στην εταιρεία Monks-Ulen με 
αντικείμενο τα έργα του Στρυμόνα. 
Αντίθετα ο Λοπρέστης παρέμεινε στο 
κρατικό Γραφείο μέχρι που συνταξιο-
δοτήθηκε στις αρχές του 1931. Ο Αρι-
στοφάνης Τσαλίκης (1927), πολιτικός 
μηχανικός που προσλήφθηκε από την 
Ulen και εργάστηκε το διάστημα 1925-
1929 ως βοηθός του τότε αρχιμηχανι-
κού R. H. Keays, ανέφερε, ότι ο Λοπρέ-
στης συνέστησε στην Ulen τη χρήση της 
υφαιστειογενούς θηραϊκής γης (με τις 
γνωστές υδραυλικές ιδιότητες) σε πο-
σοστό 25% στα κονιάματα τσιμέντου. 
Η ιδέα άρεσε στους αμερικανούς μηχα-
νικούς, το υλικό στάλθηκε για τεστ στα 
εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και μετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου χρησιμοποιήθηκε στο έργο. 
Τελικά ο ανώτερος κρατικός υπάλληλος 
Λοπρέστης, ήταν αυτός που συμμετείχε 
από το σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρω-
ση του έργου της Αθήνας, ήταν αυτός 
που υποδέχτηκε στο φράγμα του Μα-
ραθώνα τον Ελ. Βενιζέλο και τους επι-
σήμους στις 29 Οκτωβρίου 1929, ημέρα 
των εγκαινίων, στον δε λόγο που εκφώ-
νησε εκεί, αναφέρθηκε, κατά τον Χεκί-
μογλου (2014), ειδικά στη συμβολή του 
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Εικ. 11. Απόσπασμα χάρτη εργασίας με ημερομηνία 20-1-1931 στα κατάλοιπα του Λοπρέστη. Αφορά τον κάτω 
Στρυμόνα και φαίνονται οι αντίστοιχες παρεμβάσεις, δηλαδή η κεντρική τάφρος στα τενάγη των Φιλίππων, 
ο ρουφράκτης της Συμβολής, η διαδρομή του Αγγίτη μέσα από το ομώνυμο φαράγγι και η εκβολή του στον 
Στρυμόνα, οι μικροί ρουφράκτες στις θέσεις Μύρκινος και Νεοχώρι, οι εργοταξιακοί οικισμοί σε Πεθελινό, Νε-
οχώρι και Συμβολή και οι αυτόματοι υδρομετρικοί σταθμοί (στις θέσεις Συμβολή, Μυρίνη, Νεοχώρι, Τσάγεζι). 
Με πράσινο χρώμα η πορεία των τοπικών σιδηροδρομικών γραμμών Συμβολής και Πεθελινού.

Εικ. 10. Ο Γενίδουνιας σε σύσκεψη για την αναδάσωση των οχθών και των αναχωμάτων του Στρυμόνα (εφ. Η 
Πρόοδος φ. 14-1-1934).
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Εικ. 12. Δοκιμές αντοχής φόρτιης πασσάλων (30 τόννοι ανά πάσσαλο) στον ρουφράκτη Κερκίνης.

Εικ. 13. Έλεγχος αντοχής γέφυρας χειμάρρου Κερκινίτη. Διέλευση φορτίου 9 τόνων.
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(απόντα) Θεολόγου Γενίδουνια. 
Γενίδουνιας και Λοπρέστης συ-

ναντήθηκαν ξανά, λίγο αργότερα, στα 
έργα του Στρυμόνα, όπου εργάστηκαν 
με το ίδιο πάθος και την ίδια αξιοζή-
λευτη επιστημονική επάρκεια. Εργά-
στηκαν βέβαια σε διαφορετικά πόστα, ο 
Γενίδουνιας ως διευθυντής της Monks-
Ulen και ο Λοπρέστης με σύμβαση έρ-
γου ως επικεφαλής της ειδικής κρατι-
κής υπηρεσίας ελέγχου των έργων του 
Στρυμόνα. Όπως και στα έργα του Μα-
ραθώνα, έτσι και εδώ, επιδόθησαν σε 
μια δημόσια αρθρογραφία υποστήριξης 
των έργων όχι μόνο ως μια τεχνικοοικο-
νομική, αλλά και ως μια «πατριωτική» 
προσπάθεια. 

Η δημοσίευση από τον Γενίδουνια 
μιας σειράς μαχητικών άρθρων, το διά-
στημα 1927-1929, πριν δηλαδή ξεκινή-
σουν τα έργα του Στρυμόνα, και ενώ ο 
ίδιος είχε παραιτηθεί από την κρατική 
του θέση, μπορεί ασφαλώς να εκληφθεί 
ως μια παρέμβαση στο δημόσιο διάλο-
γο ενός τεχνοκράτη που πίστευε στον 
κοινωνικό αντίκτυπο της δουλειάς του. 
Το 1927 δημοσίευσε σχετικό άρθρο στο 
περιοδικό «Έργα» (Γενίδουνιας, 1927) 
και έκανε πολλές δημόσιες παρεμβά-
σεις στην εφημ. Μακεδονία. Αναφέρω 
ενδεικτικά ότι σε σπονδυλωτό εκτενές 
άρθρο του τον Ιούνιο του 1927 με τίτ-
λο «Ο εν αδρανεία εθνικός πλούτος. Τα 
έργα των πεδιάδων Σερρών Δράμας. 
Η συνταχθείσα επίσημος μελέτη του 
υδραυλικού μηχανικού κ. Γενήδουνια» 
επιχειρηματολόγησε για την σπουδαιό-
τητα των έργων και έδωσε στοιχεία για 
το εκτιμώμενο κόστος εκτέλεσης και τα 
προσδοκώμενα ωφέλη. Λίγο αργότερα 
στην ίδια εφημερίδα σε ανταπόκριση 
από την Αθήνα με τίτλο «Τα υδραυλικά 
έργα της Μακεδονίας. Μία έκθεσις του 
υδραυλικού Γενήδουνια. Η αποπερά-
τωσις της οριστικής μελέτης» (φ. 6-11-
1927) αναγράφεται ότι ο Γενίδουνιας 
παρουσίασε την μελέτη του ενώπιον της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής προκειμέ-
νου αυτή να διαμορφώσει άποψη για 
την έγκριση ή μη δημόσιου διαγωνισμού, 
αναφέρεται ο ίδιος «ως κορυφαίος των 

Ελλήνων υδραυλικών» και παρατίθε-
ται η γνώμη του ότι μετά την αποπε-
ράτωση της οριστικής μελέτης από το 
υπουργείο θα απαιτηθεί ακόμη ένα έτος 
μέχρι την εγκατάσταση του εργολάβου. 
Επίσης ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον 
τρίμηνη προθεσμία για την διενέργεια 
του διαγωνισμού «τοιαύτης σπουδαιό-
τητας». Λίγες μέρες μετά υπό τον τίτλο 
«Τί πρέπει να μάθει ο λαός. Τα έργα 
Στρυμόνος και Φιλίππων. Τρία έτη για 
να γίνει ο διαγωνισμός», ο Γενίδουνιας 
εξηγεί λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα 
που θα απαιτηθεί μέχρι την έναρξη των 
έργων (Μακεδονία, φ. 10-11-1927). Εκ 
των δημοσιευμάτων που παρατέθηκαν 
είναι εμφανές ότι ήδη από το 1927 ο 
Γενίδουνιας, αν και εκτός του κρατικού 
Γρ.Μ.Υ.Ε, λειτουργούσε ως άτυπος τε-
χνικός σύμβουλος της ελληνικής κυβέρ-
νησης για τα προγραμματιζόμενα έργα 
του Στρυμόνα.

Τα πρακτικά της  Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ (συνεδρίαση της 1ης, 2ης και 
5ης Μαρτίου 1928) που δημοσιεύτηκαν 
στο  περιοδικό ΕΡΓΑ μας δίνουν μια 
μοναδική ευκαιρία να   δούμε καταγε-
γραμμένες τις διαφορετικές απόψεις 
Λοπρέστη και Γενίδουνια ως προς την 
υλοποίηση  των «παραγωγικών» έρ-
γων24. Τα ερωτήματα που τέθηκαν από 
τον τότε πρόεδρο του ΤΕΕ στο σώμα 
ήταν τρία. Πρώτον, εάν η εκτέλεση των 
έργων έπρεπε να γίνει με το απολογι-
στικό σύστημα ή μ’ αυτό της συνεται-
ρικής αντεπιστασίας (με συνδυασμό 
εργολάβων), δεύτερον, εάν έπρεπε να 
γίνουν ταυτόχρονα τα αρδευτικά  με 
τα αποξηραντικά έργα και τρίτον, πότε 
έπρεπε να καταβληθούν οι ενδιάμεσοι 
τόκοι του δανείου που θα συνηφθεί. 
Πρώτος από τους παρευρισκομένους 
τοποθετήθηκε ο Γενίδουνιας τασσόμε-
νος υπέρ του απολογιστικού συστήμα-

24 Το Τεχνικό Επιμελητήριο, ως τεχνικός σύμ-
βουλος του ελληνικού κράτους, κλήθηκε από  
την τότε κυβέρνηση Βενιζέλου να πει την 
γνώμη του για τον τρόπο εκτέλεσης των «πα-
ραγωγικών» έργων της Μακεδονίας. Ο Π. 
Λοπρέστης ήταν μέλος της Διοικούσας του 
ΤΕΕ και ο Θ. Γενίδουνιας μέλος της Αντι-
προσωπείας του ίδιου οργάνου.
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τος εκτιμώντας ότι το τελικό κόστος θα 
ήταν μικρότερο γιατί ο εργολάβος θα 
ζητούσε μικρότερο περιθώριο κέρδους 
σε σχέση με τον σύστημα των εργολα-
βιών. Για το δεύτερο ζήτημα πρότεινε 
τα αρδευτικά έργα να συνδυαστούν 
με τα αποξηραντικά και για το τρίτο 
(αν και θεωρούσε το ΤΕΕ αναρμόδιο 
να εκφέρει γνώμη) διακινδύνευσε την 
πρόβλεψη ότι τα έργα θα άρχισαν να 
αποδίδουν προσόδους κατά τα τέλη του 
τετάρτου έτους, άρα τότε θα μπορούσε 
να εξυπηρετηθεί το δάνειο. Oι υπόλοι-
ποι διαφώνησαν στο πρώτο ζήτημα με 
τον Γενίδουνια (πλην του Νικ. Κιτσίκη) 
προτείνοντας το σύστημα της συνεται-
ριστικής αντεπιστασίας,  στο δε δεύτε-
ρο ζήτημα με την άποψη του (δηλαδή 
συνδυασμό αποξηραντικών και αρδευ-
τικών έργων) τάχθηκαν και οι Σάσσος 
και Παπανικολάου. Για το τρίτο ζήτημα 
υπήρξαν επιφυλάξεις από τους περισ-
σότερους για την αρμοδιότητα του ΤΕΕ 
να εκφέρει άποψη. 

Ο Π. Λοπρέστης τοποθετήθηκε 
σχεδόν από τους τελευταίους διαφω-
νόντας με τον Γενίδουνια και στα τρία 
ζητήματα. Ισχυρίστηκε «ότι δεν επιδέ-
χεται καν συζήτηση ότι το έργο πρέπει 
να εκτελεστεί με το σύστημα της συνε-
ταιρικής αντεπιστασίας», για το ζήτημα 
των ενδιάμεσων τόκων φρονεί «ότι το 
ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομολογικό, 
αλλά και κοινωνικό, άρα το ΤΕΕ δικαι-
ούται να εκφέρει γνώμη και τάσσεται 
κατά της πώλησης των γαιών ευθύς μό-
λις αποκαλυφθούν».  Επίσης ο Λοπρέ-
στης θεωρούσε ότι έπρεπε πρώτα να 
γίνουν τα αντιπλημμυρικά και αποξη-
ραντικά έργα και κατόπιν ο υδραυλικός 
μαζί με τον γεωπόνο να καταστρώσουν 
τα σχέδια των αρδευτικών έργων. Η το-
ποθέτηση Λοπρέστη ώθησε τον Γενίδου-
νια στην επόμενη συνεδρίαση να δευτε-
ρολογήσει διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε 
υποστήριξε ότι τα αρδευτικά πρέπει να 
γίνουν πριν τα αποστραγγιστικά πόσο 
μάλλον πριν τα αντιπλημμυρικά. Δια-
σαφήνισε όμως ότι όλα τα συστήματα 
διωρύγων και τάφρων πρέπει να λη-
φθούν υπόψη εξαρχής, προτού δε διο-

χετευθεί νερό δια των διωρύγων πρέπει 
να είμαστε βέβαιοι ότι οι αποστραγγι-
στικοί τάφροι είναι έτοιμοι, αλλιώς τα 
μεν επιφανειακά ύδατα θα σχηματί-
σουν έλη, τα δε υπόγεια θα ανυφώσουν 
την υπόγεια στάθμη. 

Άρα και από το βήμα του ΤΕΕ 
οι δύο διακεκριμμένοι μηχανικοί, δια-
φωνόντας μεν σε επί μέρους ζητήματα, 
κοινοποιούσαν το έντονο ενδιαφέρον 
τους για τα έργα των πεδιάδων Σερ-
ρών-Δράμας.

Το 1928 ο Γενίδουνιας εμφα-
νίζεται ως συνεργάτης της εταιρείας 
Monks-Ulen. Είδηση στην εφημ. Μακε-
δονία (φ. 13-4-1928) αναφέρει ότι συ-
νόδευσε τον πρόεδρο της κοινοπραξίας 
Tom Shepperd μαζί με τους μηχανικούς 
Gausmann και Δελάνο (Delano) σε περι-
οδεία στις πεδιάδες Σερρών-Δράμας25. 
Και στις αρχές του 1929, πάλι η εφημ. 
Μακεδονία (φ. 24-2-1929), δημοσίευσε 
την είδηση της ακρόασης του Γενίδουνια 
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, κατά την 
οποία ο τότε πρωθυπουργός ζήτησε να 
μάθει, εάν και κατά πόσο, θα ήταν δυ-
νατόν να είχαν προληφθεί οι ζημιές από 
τις πρόσφατες πλημμύρες του Στρυμό-
να. Στην ίδια είδηση αναγράφεται ότι 
ο Βενιζέλος «εν τη επιθυμία του» για 
την ταχύτερη έναρξη και πρόοδο των 
έργων αποφάσισε να προτείνει στον 
τότε Υπουργό Συγκοινωνιών κ. Χρηστο-
μάνο όπως οριστεί από το Υπουργείο 
ένας από τους καλύτερους μηχανικούς 
ως επόπτης του Κράτους «εντολήν έχων 
την απευθείας παρακολούθηση των έρ-
γων». Η στενή σχέση Βενιζέλου Γενί-
δουνια εμφαίνεται επίσης και από τις 
πολυάριθμες εκθέσεις και ενημερωτικά 
σημειώματα που έστελνε ο Γενίδουνιας 
τα επόμενα χρόνια προς τον «σεβαστόν 
πρόεδρον της κυβερνήσεως» και φυ-
λάσσονται σήμερα στο αρχείο του Ελ. 

25 Περιοδεία στον κάμπο των Σερρών και σύ-
σκεψη των Γενίδουνια, Gausmann με την 
παρουσία του Άκατου (Διευθυντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νομού Σερρών) ώστε να προ-
στατέψουν με αναχώματα τα χωριά από τις 
πλημμύρες, κατέγραψε η εφημ. Μακεδονία 
(φ.23-12-1928).
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Βενιζέλου. 
Πάντως μέχρι τις αρχές του 1930 

τα έργα δεν είχαν ξεκινήσει26. Τελικά 
ο Γενίδουνιας φαίνεται ότι ανέλαβε 
την επιτόπια διεύθυνση εκ μέρους της 
Monks-Ulen μετά την 25η Μαΐου 1930 
αντικαθιστώντας τον Άγγλο αρχιμηχα-
νικό της κοινοπραξίας, ο οποίος απολύ-
θηκε λόγω καθυστερήσεων στην έναρξη 
των εργασιών (Μακεδονία, φ. 25-5-
1930). Στην είδηση σημειώνεται επίσης 
ότι «Ο κ. Γενήδουνιας αφικνείται την 
εβδομάδα ταύτην ίνα εγκατασταθεί 
εις Σέρρας». Υπενθυμίζω ότι ελάχιστα 
πριν, δηλαδή αρχές του 1930, είχε εγκα-
τασταθεί στις Σέρρες ο Πέτρος Λοπρέ-
στης ως προϊστάμενος του Γραφείου 
Ελέγχου. Με τις νέες ιδιότητές τους πα-
ρευρέθηκαν αμφότεροι στα εγκαίνα της 
νεοδμήτου τότε Νέας Τζουμαγιάς (φ. 
6-11-1930) και συνόδευσαν τον Υπουρ-
γό Συγκοινωνιών Δίγκα σε περιοδεία 
που πραγματοποίησε στα έργα (φ.16-
4-1931)27. Και φυσικά, υπό την έμπειρη 
διεύθυνση των δύο αυτών σπουδαίων 
μηχανικών τα έργα «απογειώθηκαν» σε 
συντομότατο χρονικό διάστημα28.

Ο Γενίδουνιας, όντας πλέον στην 
Μonks & Ulen, συνέχισε την δημόσια 

26 Η σχεδιοθήκη με τα 28+1 διαγράμματα του 
έργου Σερρών-Δράμας που φυλάσονταν στο 
ιστορικό αρχείο της ΕΥΔΑΠ αναλύεται στον 
παρόντα τόμο. Τα ντοκουμέντα μάς βοηθούν 
να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τον χρόνο 
ολοκλήρωσης της προμελέτης. Στα σχέδια 
αναγράφεται ως ημερομηνία έγκρισης η 29η 
Οκτωβρίου 1929. Υπάρχει σφραγίδα ότι εισή-
χθη στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και συ-
ζητήθηκε το θέμα αυθημερόν υπό τους όρους 
της με αρ. 1919 πράξεως και ως ημερομηνία 
θεώρησης τίθεται η 4η Δεκεμβρίου 1929. 

27 Η είδηση αναφέρει υποδέχτηκαν τον υπουρ-
γό και τους συνοδούς του ο διευθυντής της 
εταιρείας κ. Φίσκ (Fisk), o διευθυντής των 
τεχνικών υπηρεσιών κ. Τζώρτζ (Judge), ο 
αρχιμηχανικός κ. Μακ Ωμοαίρ (Macumber), 
ο διευθυντής των εγκαταστάσεων κ. Σον 
(Schon).

28 Αξίζει να σημειώσουμε ότι το καλοκαίρι του 
1930 η εταιρεία (μέσω της Τράπεζας Αθη-
νών) αγόρασε οικόπεδο στις Σέρρες και ανή-
γειρε άμεσα διώροφο (330 τ.μ ανά όροφο) 
και πολυτελές κτίριο γραφείων. Το κτίριο 
γραφείων της Monks-Ulen είχε αποπερατω-
θεί το καλοκαίρι του 1931. 

αρθρογραφία. Σε άρθρο του στην εφημ. 
Μακεδονία (φ. 27-09-1931) υπό τον αι-
σιόδοξο τίτλο «Η Μακεδονική αναδη-
μιουργία. Τα μεγάλα υδραυλικά έργω 
των πεδιάδων Σερρών–Δράμας», ανα-
φέρεται στην καθέλκυση των τεσσάρων 
μεγάλων πλωτών βυθοκόρων, τη διάνοι-
ξη νέας κοίτης του Στρυμόνα και ότι οι 
κάτοικοι είναι οι μόνοι ικανοί και αρ-
μόδιοι να κρίνουν εάν τα εκτελούμενα 
έργα είναι απαραίτητα ή όχι. Το σχόλιο 
του Γενίδουνια για την συμμετοχή των 
κατοίκων στην αποτίμηση των έργων 
δείχνει την προσπάθεια του να συνθέ-
σει σε μία ενότητα την επιστήμη του 
μηχανικού με τα κοινωνικά προβλήμα-
τα, ή αλλιώς να αντιστοιχήσει τα τεχνο-
λογικά επιτεύγματα με τα κοινωνικά 
ωφέλη. Το 1935 οι ίδιες απόψεις ξανα-
εκτέθηκαν σε άρθρο του στο περιοδι-
κό «Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλι-
ον», στο οποίο εξαντλητικά ανέλυσε το 
εκτελεσθέν έργο απ’ όλες τις πλευρές, 
το ανέλυσε ουσιαστικά ως ένα τεχνικό 
έργο με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα 
(Γενίδουνιας, 1935). 

Ο Λοπρέστης ακολούθησε μια 
παρόμοια τακτική. Έδωσε μια διαφω-
τιστική διάλεξη στην αίθουσα της Αρ-
χαιολογικής Εταιρείας στην Αθήνα στις 
28-12-1931 με τίτλο «Τα αποξηραντικά 
έργα Αν. Μακεδονίας. Τί έχει αναλάβει 
να εκτελέσει η εταιρεία Μονξ Γιούλεν», 
παρουσία του πρωθυπουργού Βενιζέ-
λου, υπουργών, βουλευτών, του προέ-
δρου του ΤΕΕ κ. Κιτσίκη και πλήθους 
μηχανικών (Μακεδονία, φ. 29-12-1931) 
και συνόψισε την εμπειρία του από τον 
έλεγχο των έργων του Στρυμόνα σε 
διάφορα άρθρα του στο περιοδικό «Τε-
χνικά Χρονικά» του Τ.Ε.Ε, και κυρίως 
στο άρθρο του με τίτλο «Τα υδραυλικά 
έργα Σερρών και Δράμας. Οργάνωσις 
Συντηρήσεως και Εκμεταλλεύσεως» με 
πολλές φωτογραφίες και δύο ένθετους 
χάρτες (Λοπρέστης, 1932). Σ’ αυτό τον 
απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της συ-
ντήρησης των έργων μετά την αποπε-
ράτωσή τους. Προτείνει την δημιουργία 
ενός αυτόνομου κρατικού οργανισμού 
στην δικαιοδοσία του οποίου θα υπα-
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χθούν όλα τα έργα της Μακεδονίας, 
με τις εξής αρμοδιότητες. Πρώτον την 
εκκαθάριση και οριοθέτηση των γαιών 
του Δημοσίου, δεύτερον την εκπόνηση 
εδαφολογικών μελετών ώστε να καθο-
ριστούν τα καταλληλότερα είδη καλλι-
έργειας σε συνδυασμό με τις τοπικές 
κλιματολογικές συνθήκες, τρίτον τον 
συνδυασμό σιτοκαλλιέργειας και κτη-
νοτροφίας, τέταρτον στην εξακρίβωση 
εάν συμφέρει περισσότερο ο ολοκληρω-
τικός τεμαχισμός των γαιών σε μικροϊ-
διοκτησίες ή ο μερικός τεμαχισμός σε 
συνδυασμό με την διατήρηση μεγάλων 
εκτάσεων για την εφαρμογή εντατικών 
καλλιεργειών σε μεγάλη κλίμακα, είτε 
για σιτοκαλλιέργεια, είτε για βαμβακο-
καλιέργεια, είτε για καλλιέργεια τεύτ-
λων με την δημιουργία εργοστασίου 
ζαχάρεως και πέμπτον στην μετά την 
αποπεράτωση των έργων εξακρίβωση 
της τελικής στάθμης των υπογείων υδά-
των ώστε να καθοριστούν επακριβώς οι 
εκτάσεις που θα έχουν ανάγκη άρδευ-
σης και τότε να συνταχθούν οι οριστικές 
μελέτες των αρδευτικών έργων. 

Σ’ αυτό το θέμα επέμενε πολύ ο 
Λοπρέστης προτείνοντας το ποσό των 
περίπου 2. 9 εκ. δολ., που περιλαμβά-
νονταν στο αρχικό ποσό της σύμβασης 
των 17 εκ. δολ., να μη δοθεί (όπως προ-
βλεπόταν) σε αρδευτικά έργα στα πε-
δινά, αλλά να διατεθεί για διευθέτηση 
της κοίτης των χειμάρρων στα ορεινά, 
όπως έκαναν οι Ιταλοί. Πρότεινε επί-
σης, ο προτεινόμενος οργανισμός να 
αναλάβει την εξεύρεση του καταλλη-
λοτέρου συστήματος εκμετάλλευσης 
των εκτάσεων της λίμνης Κερκίνης που 
πλημμύριζαν παροδικά, καθώς και αυ-
τών που μπορούσαν να καλλιεργηθούν 
κατά το θέρος μεταξύ των αναχωμάτων 
του Στρυμόνα. Τέλος πρότεινε τη δη-
μιουργία συστήματος επιτήρησης των 
έργων με επιτόπια συνεργεία εργατών, 
που θα παρενέβαιναν άμεσα επισκευ-
άζοντας τυχόν ρήγματα στα αναχώμα-
τα κατά το πρότυπο της πρακτικής των 
Ιταλών. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο 
αυτό ότι, την ίδια περίπου εποχή, εί-
χαν ξεκινήσει στον Ιταλία τα έργα εξυ-

γίανσης της ελώδους περιοχής Pontine 
Marhes βόρεια της Ρώμης υπό την προ-
σωπική επίβλεψη του Μπενίτο Μουσ-
σολίνι. Και το έργο αυτό ενδύθηκε τον 
μανδύα μιας «πατριωτικής» υπερπρο-
σπάθειας (Kaika, 2006). Υπήρξε δηλα-
δή μια συγκυρία που επέτρεψε τον ιτα-
λοσπουδαγμένο Λοπρέστη να προωθεί 
τις ιταλικές πρακτικές στην εξυγίανση 
ελωδών εκτάσεων και τις ιταλικές θε-
ωρητικές προσεγγίσεις, όπως αυτές του 
γνωστού υδραυλικού-μηχανικού Natale 
Prambolini.

Σε άλλο άρθρο του στα Τεχνικά 
Χρονικά ο Λοπρέστης (1933) δημοσί-
ευσε δύο πίνακες με το είδος των μη-
χανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στα 
έργα και την αξία του καθενός (τιμές 
τσιφ Θεσσαλονίκη σε δολλάρια) και δύο 
πίνακες με την δαπάνη λειτουργίας και 
το κόστος εκσκαφής (με τιμή δολλαρίου 
78 δρχ.). Οι πίνακες προορίζονταν προς 
χρήση των ενδιαφερομένων μηχανικών, 
ώστε να είναι σε θέση να κάνουν υπο-
λογισμούς κόστους «με οποιανδήποτε 
τιμή του δολλαρίου». Στο ίδιο άρθρο ο 
Λοπρέστης σημείωνε ότι στους εκσκα-
φείς της μίας και δύο κυβικών γυαρ-
δών χρησιμοποιήθηκαν μόνο Έλληνες 
χειριστές, ενώ στους μεγαλύτερους των 
τριών και τεσσάρων γυαρδών και στις 
βυθοκόρους και τους καδοφόρους εκ-
σκαφείς, χρησιμοποιήθηκε «ένας αριθ-
μός ξένων τεχνιτών, μέχρι να μάθει το 
χειρισμό τους ελληνικό προσωπικό». 
Στο ίδιο θέμα επιστρέφει με το άρθρο 
«Παρατηρήσεις επί των υδραυλικών 
έργων Σερρών-Δράμας» (Λοπρέστης, 
1933α), όπου αναλύει που οφείλονταν 
οι παρατηρούμενες διαφορές από τη γε-
νική προμελέτη του οίκου John Jackson 
Ltd του 1919, στην οποία στηρίχθηκε η 
Monks-Ulen για να κάνει τη δική της 
προμελέτη και δίνει εξηγήσεις για τις 
επενδύσεις των αναχωμάτων και των 
πρανών των τάφρων. 

5. Καταληκτικές παρατηρήσεις

Γενίδουνιας και Λοπρέστης ήξεραν 
και οι δύο βαθιά το έργο του Στρυμό-
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να, γιατί οι προμελέτες είχαν εκπονη-
θεί στο δικό τους Γραφείο. Είχαν και 
οι δύο τους την εμπειρία από το έργο 
της ύδρευσης της Αθήνας και την κα-
τασκευή της τεχνητής υδατοδεξαμενής 
του Μαραθώνα. Είχαν λοιπόν πολλά 
κοινά, αλλά και αρκετές διαφορές. Ο 
Γενίδουνιας κοινοποιούσε τις απόψεις 
του αρθρογραφώντας στον ημερήσιο 
τύπο και στα περιοδικά «Ανώτατο Οι-
κονομικό Συμβούλιο» και «Έργα», ενώ 
ο Λοπρέστης στα «Τεχνικά Χρονικά», 
όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, 
που μόλις είχε ιδρυθεί και εκπροσω-
πούσε τα συμφέροντα των Ελλήνων 
μηχανικών. Οι ενστάσεις, αντιδράσεις 
κ.λπ. σε σχέση με την εκτέλεση του 
έργου ξεκινούσαν μεν από την πλευρά 
Λοπρέστη και εξειδίκευαν τον ρόλο του 
ως κρατικού ελεγκτή, είχαν όμως και 
μια επιστημονική αφετηρία. Σπουδαγ-
μένος ο ίδιος στην Ιταλία προωθούσε 
την ιταλική επιστημονική προσέγγιση 
περί εκτέλεσης έργων εξυγίανσης, ενώ 
ο Γενίδουνιας, σπουδαγμένος στην Ζυ-
ρίχη, προωθούσε τη γερμανική. 

Δεν διαφωνούσαν για τη χρησι-
μότητα του έργου στην εθνική οικονο-
μία. Διαφωνούσαν όμως για τον τρόπο 
εκτέλεσής του. Γενίδουνιας και Λοπρέ-
στης αντιπροσώπευαν δύο διαφορετι-
κές προσεγγίσεις σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης των μεγάλων αναπτυξιακών 
έργων της εποχής τους. Ο Γενίδουνιας 
υποστήριζε την εμπλοκή ξένων εταιρει-
ών, ενώ ο Λοπρέστης την εκτέλεσή τους 
από το Κράτος. Αυτή η διαφορετική 
στάση ενδεχομένως να στηρίζεται στο 
γεγονός ότι η εμπειρία του Λοπρέστη 
ήταν κυρίως εντός του ελληνικού κρά-
τους, ενώ ο Γενίδουνιας είχε εργαστεί 
για πολλά χρόνια στην Αφρική και Αί-
γυπτο και είχε συνεργαστεί με ξένες 
εταιρείες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του Γενίδουνια ήταν η ικανότητά του να 
επιχειρηματολογεί και να υποστηρίζει 
(οπτικοποιώντας με διαγράμματα και 
πίνακες) τις απόψεις του όχι μόνο στον 
τεχνικό κόσμο και στην πολιτειακή ηγε-
σία, αλλά και τους απλούς πολίτες29. 

29  Όπως έγραψε και η Μαυρογονάτου (2014), 

Όπως επισήμανε και η Μαυρογονάτου 
(2014) στο πρόσωπο του Γενίδουνια 
συνδυάζονταν «η συνάρθρωση της κρα-
τικής γραφειοκρατίας και του ιδιωτι-
κού τεχνικού τομέα». Ο Λοπρέστης από 
την άλλη, υπήρξε σταθερά και οργανι-
κά ενταγμένος στο κρατικό μηχανισμό, 
έχοντας την τύχη να συμμετάσχει στο 
σχεδιασμό των μεγάλων εξυγιαντικών 
και παραγωγικών έργων στο πλαίσιο 
των θεσμικών και τεχνικών προσανατο-
λισμών των βενιζελικών κυβερνήσεων, 
αλλά και να τα εποπτεύσει μετά την 
Μικρασιατική καταστροφή, όταν αυτά 
απέκτησαν επείγοντα χαρακτήρα. 

Οι περιπτώσεις Γενίδουνια και 
Λοπρέστη επιβεβαιώνουν ότι οι Έλλη-
νες μηχανικοί κατά τον μεσοπόλεμο, με 
κυρίαρχο το γνωστό τεχνοκρατικό ιδε-
ώδες του Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού, 
αντιλαμβάνονταν τα μεγάλα δημόσια 
έργα ως «εθνική αποστολή» ακόμη και 
όταν εργάζονταν για τις μεγάλες ξένες 
εταιρείες. Ήταν ευαισθητοποιημένοι ότι 
τα έργα υδροδότησης των ελληνικών πό-
λεων και εξυγίανσης της υπαίθρου ήταν 
έργα με σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο. 
Τα εξυγιαντικά έργα των Σερρών-Δρά-
μας του μεσοπολέμου μάς διδάσκουν 
επιπλέον ότι η συνεργασία Ελλήνων και 
ξένων μηχανικών δεν υπήρξε μια απλή 
μεταφορά τεχνογνωσίας εκ μέρους των 
αλλοδαπών μηχανικών προς μια μικρή 
περιφερειακή χώρα. Όπως κατέδειξε 
για τα έργα του Μαραθώνα η Μαυρο-
γονάτου (2013), έτσι και εδώ, αναπτύ-
χθηκε μια αμφίδρομη σχέση και αλληλο-
επίδραση. Η υδατοδεξαμενή ανάσχεσης 
των πλημμυρών του Στρυμόνα ήταν για 
τους Έλληνες μηχανικούς έργο ανάλογο 
της υδατοδεξαμενής ύδρευσης του Μα-
ραθώνα: ένα ακόμη μεγάλο έργο υπό 
την διεύθυνση αμερικανών μηχανικών, 
στο οποίο κλήθηκαν να προσφέρουν τις 
εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπει-

παραπέμποντας στο κείμενο του Gausmann, 
«ο Γενίδουνιας είχε μια καταπληκτική ικα-
νότητα να ρητορεύει να πείθει και να μετα-
στρέφει τις αντιλήψεις των κατοίκων μ’ έναν 
ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο μεταφράζο-
ντας όλα τα επιχειρήματά του σε εικόνες και 
διαγράμματα».
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ρία τους. Η ελληνική πλευρά, όπως στον 
Μαραθώνα, έτσι και στην περίπτωση 
του Στρυμόνα, είχε την επιστημονική 
επάρκεια να προετοιμάσει, να ελέγ-
ξει, να καθοδηγήσει, να εκλαϊκεύσει τις 
αναπτυξιακές παρεμβάσεις, να δώσει 
δημόσια εξηγήσεις για την επιλογή της 
τεχνολογικής μεθόδου, να απαντήσει σε 
καταγγελλόμενα, να υπερασπισθεί γε-
νικότερα τις επιστημονικές θέσεις της. 
Δεν συνέβη για πρώτη φορά. Υπήρξε 
όμως από τις επιτυχέστερες. 

Εκφεύγει από τους στόχους αυ-
τού του άρθρου η επισήμανση των πολ-
λαπλών κοινωνικών επιπτώσεως από 
την εγκατάσταση στην πόλη και την 
περιοχή των Σερρών αυτής της εκλε-
κτής ομάδας μηχανικών (συν γυναιξί 
και τέκνοις) έστω για μικρό χρονικό 
διάστημα, ποιούς συναναστράφηκαν, 
ποιές ήταν οι ασχολίες τους στο ελεύ-
θερο χρόνο τους, εάν εκτέλεσαν ιδιωτι-
κά έργα στην περιχή κ.λπ. Θα αναφερ-
θώ ενδεικτικά σε δύο ειδήσεις. Πρώτον 
μια κοινωνική είδηση που δημοσίευσε η 
αμερικανική εφημερίδα Otsego Farmer 
(Cooperstown NY). Ήταν μια ευχαρι-
στήρια επιστολή που έλαβε η σύζυγος 
του μηχανικού της Μοnks-Ulen, του 
Wiiliam J. Judge, στις 27 Ιουνίου 1936 
και αφορούσε τη φιλοξενία του τότε 
βασιλιά Γεώργιου Β΄, που επισκέφτη-
κε τις Σέρρες στις 19 Ιουνίου του ιδίου 
έτους. Η κα Judge περιγράφει με έκδη-
λη περηφάνια ότι φιλοξένησε τον τότε 
βασιλιά σε τμήμα της κατοικίας των 7 
δωματίων (με ανεξάρτητη είσοδο) που 
διατηρούσε στις Σέρρες η κοινοπραξία, 
ότι φωτίστηκε η περιοχή με επιπλέον 
140 λαμπτήρες και στολίστηκε με ελλη-
νικές σημαίες, ότι επιπλώθηκε το σπί-
τι με έξτρα χαλιά και καθίσματα, ότι 
διέθεσε η ίδια τα καλύτερά της κλινο-
σκεπάσματα και ότι φρέσκα λουλούδια 
τοποθετήθηκαν παντού. Σημειώνει δε 
ότι όταν εγκαταστάθηκε στις Σέρρες 
η Monks-Ulen δεν υπήρχαν κατάλλη-
λα ξενοδοχεία για τους κατά καιρούς 
επισκέπτες της και έτσι νοίκιασε αυτό 
το κατάλυμα. Δεύτερον, σε μια είδηση 
που περιέχεται στο δελτίο της Ulen, 

που όπως προανέφερα φυλάσεται στο 
αρχείο Λοπρέστη. Αναφέρει το γεγο-
νός ότι ένας μηχανικός των έργων στις 
Σέρρες, ονόματι Κωνσταντίνος Πεζάς, 
έγινε πατέρας ενός τρισχαριτωμένου 
γιού, «ασφαλώς του πιο όμορφου μω-
ρού στις Σέρρες», όπως σημείωνε με 
περιπαικτική διάθεση ως σχόλιο ο ίδιος 
ο Roy Gausmann. 

Επίλογος

Σήμερα, ογδόντα χρόνια μετά την εκτέ-
λεση των έργων Σερρών-Δράμας, ορι-
σμένοι βασικοί άξονες των τότε αντιπα-
ραθέσεων εξακολουθούν να ταλανίζουν 
τους Έλληνες μηχανικούς: (α) πρέπει τα 
μεγάλα έργα να εκτελούνται από Έλλη-
νες ή ξένους μηχανικούς; (β) η επιλογή 
της μεθόδου εκτέλεσης αποτελεί μια 
ουδέτερη επιστημονική διαδικασία ή 
όχι; (γ) ποιός θα πρέπει να διαχειρίζε-
ται τα μεγάλα έργα μετά την αποπερά-
τωσή τους; Τα ερωτήματα παραμένουν 
τα ίδια. Άλλαξε όμως σήμερα ο τρόπος 
με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση. 
Πρωταγωνιστές στη συζήτηση δεν είναι 
πλέον οι μηχανικοί που σχεδιάζουν και 
εκτελούν τα έργα, αλλά ποικιλία πολι-
τευομένων προσώπων, φορέων, μέσων 
επικοινωνίας. Τη δημόσια συζήτηση 
τότε την συντόνιζαν πρωτοπόροι μηχα-
νικοί με γνώση, εξειδίκευση και εμπει-
ρία στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνι-
κών. Μηχανικοί με απαράμιλλο σθένος 
και δημόσια παρουσία για την υπερά-
σπιση των απόψεών τους. Σήμερα η 
συζήτηση διεξάγεται χωρίς κατεύθυνση, 
χωρίς ιεράρχηση στόχων, χωρίς σθεναρά 
επιχειρήματα. Λείπει άραγε μόνο ένας 
Θεολόγος Γενίδουνιας; ένας Πέτρος 
Λοπρέστης; ένας Roy Gausmann; Όχι. 
Βασικά έχει αλλάξει το πλαίσιο. Τότε, 
τα τεχνικά επιτεύγματα ήταν αντικεί-
μενα θαυμασμού, θεωρούνταν σύμβολα 
ενός καινούριου κόσμου που ερχόταν. 
Ήταν πηγή εθνικής περηφάνειας. Σήμε-
ρα δεν κυριαρχεί ο ίδιος ενθουσιασμός. 
Αντίθετα, επικρατεί σκεπτικισμός και 
ανησυχία για τις επιπτώσεις μεγάλων 
παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον. 
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Το φράγμα και η λίμνη της Κερκίνης 
δεν προσελκύουν πλέον το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών ως τεχνικά επιτεύγμα-
τα. Τώρα οι επισκέπτες συνωστίζονται 
στους κορμοράνους και τα νούφαρα και 
φωτογραφίζονται με τους νεροβούβα-
λους. Τους ελκύει η βιοποικιλότητα και 
όχι η τεχνολογία. Τα μεγάλα «παραγω-
γικά έργα» του ΄30 φαντάζουν μακρινά 
και δεδομένα. Τα προσπερνούν ανυπο-
ψίαστοι. Ίσως και αδιάφοροι. 

Κατάλογος δημοσιευμάτων Θ. Γενίδουνια 

Γενίδουνιας Θεολόγος (1921) «Το Οικονομικό 
Μέλλον» Αρχιμήδης, έτος ΚΒ΄, αρ. 7, Ιού-
λιος 1921, Αθήνα σ. 53-57.

Γενίδουνιας Θεολόγος (1922) «Η Ύδρευσις 
των Αθηνών. Το σύστημα της δια τεχνη-
τών λιμνών υδρεύσεως και συγκριτική εξέ-
τασις αυτού προς άλλα συστήματα», Το 
Μέλλον, έτος Δ΄, αρ.39-40, Μάρτιος-Απρί-
λιος, 1922, 65-86.

Γενίδουνιας, Θεολόγος (1923) «Ύδρευσις 
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Το κτίριο γραφείων της Monks – Ulen στις Σέρρες 

Γλυκερία Καριώτου

Η κοινοπραξία John Monks & Sons and Ulen Co., κατά την διάρκεια εκτέλε-
σης των έργων Σερρών-Δράμας, αντιμετώπισε το ζήτημα της προσωρινής 
στέγασης των συνεργείων στα διάφορα εργοτάξια της αναπτύσσοντας συ-

γκροτήματα ξύλινων ελαφρών εγκαταστάσεων. Φωτογραφίες από τους εργοτα-
ξιακούς συνοικισμούς στη Βυρώνεια, Λιθότοπο, Πεθελινό και Συμβολή (περιοχή 
Αγγίτη) μας αποκαλύπτουν κτίρια δρομικής διάταξης που περιλάμβαναν κοιτώ-
νες για τους εργάτες (κυρίως για αυτούς που έρχονταν απο μακριά), αποθήκες, 
μηχανουργεία και μικρά νοσοκομεία για την παροχή υγιειονομικής περίθαλψης 
στους νοσούντες εργαζόμενους είτε από εργατικά ατυχήματα, είτε από ελονο-
σία. Νοσοκομεία λειτούργησαν στη Βυρώνειας και το Πεθελινό. Όλα αυτά τα 
κτίρια είχαν ξύλινο σκελετό, ήταν επενδεδυμένα εξωτερικά με ξύλινες σανίδες 
σε οριζόντια διάταξη και ελαφρά καμπυλωμένη ή δίρριχτη στέγη με πισσόχαρτο. 
Η επιλογή αυτή εξασφάλιζε ταχύτητα στην κατασκευή, προσαρμοστικότητα στις 
εδαφικές συνθήκες, δυνατότητα επαναχρησιμοποιήσης των υλικών κατασκευής 
όταν το εργοτάξιο μετακινούνταν σε άλλη τοποθεσία κ.λπ. Όπως σημείωσε και η 
Ε. Νεστορίδου στον παρόντα τόμο, οι εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας (κοιτώνες, 
νοσοκομεία κλπ) είχαν σίτες (για την προστασία από τα κουνούπια) και τρεχού-
μενο νερό. Ήταν επίσης βαμένες λευκές, μια επιλογή που παρέπεμπε συμβολικά 
σε υγεία και καθαριότητα. Δυστυχώς δεν εντοπίσαμε σήμερα καμμία από αυτές 
τις κατασκευές. Ευνόητο είναι, αν αναλογιστεί κανείς τα ταραχώδη γεγονότα που 
μεσολάβησαν, την οικονομική δυσπραγία του ντόπιου πληθυσμού και την αναλω-
σιμότητα των υλικών. Ο Κ.Παράσχος (1978) αναφέρει τέσσερα ξύλινα παραπήγ-
ματα που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο του παλιού νοσοκομείου Σερρών γύρω 
στα 1950. Με δεδομένο ότι, ως «νοσοκομείο» εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν 
τα κτίριο των γραφείων της εταιρείας στις Σέρρες, υποθέτουμε ότι τα ξύλινα 
παραπήγματα ήταν κατάλοιπα των εργοταξιακών συγκροτημάτων της Monks & 
Ulen, και συγκεντρώθηκαν στην αυλή του κτιρίου γραφείων της εταιρείας, όταν 
αυτή αποχώρησε από την περιοχή. Την υπόθεση ενισχύει μια πληροφορία ότι τα 
παραπήγματα διέθεσε η ΥΣΣΥΕΜ, δηλαδη η κρατική οντότητα που υπήρξε καθο-
λικός διάδοχος των έργων1. 

Ίχνη της θεμελίωσης του εργοταξιακού συνοικισμού στο Πεθελινό μπορούμε 
μέχρι και σήμερα να δούμε σε πευκόφυτη περιοχή δίπλα στο «λιμανάκι» Πεθελι-

1  Σημειώνουμε ότι την συνέχιση των έργων της Monks & Ulen ανέλαβε το ιδρυθέν το 1936 Ειδικό 
Ταμείο Υδραυλικών Έργων Μακεδονίας (ΕΤΥΕΜ). Το 1941 η κατοχική κυβέρνηση κατήργησε 
το ΕΤΥΕΜ, ιδρύοντας στη θέση του την Υπηρεσία Συντήρησης και Συμπλήρωσης Υδραυλικών 
Έργων Μακεδονίας (ΥΣΣΥΕΜ) και εν συνεχεία την Υπηρεσία Παραγωγικών Έργων Μακεδονίας 
(ΥΠΕΜ). Στη 10ετία του ’40 οι Υπηρεσίες αυτές έμειναν ανενεργές. 
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Εικ. 2. Εργοταξιακός συνοικισμός στη Βυρώνεια. Πάνω αριστερά οι κοιτώνες και δεξιά κάτω διάφορες αποθή-
κες. Λέγεται ότι από την ξυλεία των κιβωτίων εντός των οποίων εσωκλείονταν τμήμα των γιγαντιαίων μηχανη-
μάτων κατασκευάσθηκαν τα δύο οικήματα που βρίσκονταν στην αριστερά πλευρά του οικοπέδου των εταιρειών 
στη Βυρώνεια.

Εικ. 3. Εργοταξιακός συνοικισμός στο Πεθελινό. Αριστερά κάτω το μηχανουργείο.

Εικ. 1. Εργοταξιακός συνοικισμός στην Κερκίνη. 
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Εικ. 4. Πρόχειρος καταυλισμός στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Σιδηροκάστρου. 
Οικήματα επί εφελκυομένων φορέων. 

Εικ. 5. Ξύλινος οικίσκος με την χαρακτηριστική ελαφρά καμπύλη στέγαση διερχόμενος τον Στρυμόνα. 

Εικ. 6. Κατάλοιπα λιθόκτιστης αποθήκης της εταιρείας Monks-Ulen 
στον εργοταξιακό οικισμό φράγματος Συμβολής.



νού, δηλαδή το μικρό νεώριο καθέλκυ-
σης των βυθοκόρων που διαμόρφωσε η 
εταιρεία. Γνωρίζουμε επίσης τις θέσεις 
των εργοταξιακών συνοικισμών Βυρώ-
νειας, Λιθοτόπου και Συμβολής. 

Μια δεύτερη κατηγορία εγκατα-
στάσεων ήταν οι τροχήλατες προκατα-
σκευασμένες ξύλινες καμπίνες που χρη-
σιμοποιούνταν από τους επικεφαλείς 
εργοδηγούς και μηχανικούς για φύλαξη 
των σχεδίων, ευπαθών οργάνων κ.λπ. 
Μετακινούνταν σε διάφορα σημεία του 
έργου ανάλογα με τις ανάγκες. Και 
από αυτήν την κατηγορία σώθηκαν ορι-
σμένες φωτογραφίες. 

Για τους ανώτερους μηχανικούς η 
εταιρεία νοίκιαζε σπίτια στην πόλη των 
Σερρών. Μια φωτογραφία του σπιτιού 
που φιλοξένησε τον μηχανικό Νέστορα 
Νεστορίδη διασώθηκε στο αρχείο της 
οικογένειας. 

Άρα, το μόνο κτίριο-κατάλοιπο 
της δράσης της Monks & Ulen στην πε-
ριοχή των Σερρών είναι το επιβλητικό 
κτίριο γραφείων που ανήγειρε το διά-
στημα 1930-1931 στην οδό Βασιλίσσης 
Σοφίας και θα αποτελέσει αντικείμενο 
δικής μου παρουσίασης.

Ιδιοκτησία της Τράπεζας Αθηνών
 

Το κτίριο γραφείων της Monks & Ulen 
στις Σέρρες κτίστηκε το διάστημα 
1930-31 σε δύο οικόπεδα που αγόρασε 
για λογαριασμό της η Τράπεζα Αθηνών. 
Πρόκειται για δύο από τα καλύτερα οι-
κόπεδα του Νέου Σχεδίου των Σερρών 
επί της εξοχικής οδού Βασιλίσσης Σο-
φίας. Το δημοτικό γωνιακό οικόπεδο 
με αριθμό 18 στο οικοδομικό πολύγωνο 
62, επιφάνειας 545,39 τ.μ. αγοράστηκε 
το καλοκαίρι του 1930 από την Τρά-
πεζα σε πλειοδοτική δημοπρασία αντί 
τιμήματος 70.100 δρχ. Την ίδια χρονιά 
η Τράπεζα Αθηνών αγόρασε από τον 
ιδιώτη Απόστολο Παπαστεργίου και το 
γειτονικό οικόπεδο με αριθμό 5 επιφά-
νειας 357 τ.μ. αντί τιμήματος 30.000 
δρχ. (Θεοδωρίδου, 2016)

Στα δύο αυτά οικόπεδα της Τρά-
πεζας, κτίστηκε άμεσα ένα υπερυψω-
μένο διώροφο κτίριο και φιλοξένησε το 
διάστημα 1931-1937 τις υπηρεσίες της 
εταιρείας. Είναι γνωστό ότι η Τράπεζα 
Αθηνών είχε εγγυηθεί για τη λειτουργία 
της κοινοπραξίας των Νεοϋορκέζικων 
εταιρειών που ανέλαβαν τα μεγάλα εγ-
γειοβελτιωτικά έργα Σερρών-Δράμας 
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Εικ. 7. Η κατοικία όπου διέμενε ο μηχανικός Ν. Νεστορίδης στις Σέρρες.

Το κτίριο γραφείων της Monks-Ulen στις Σέρρες
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΙΩΤΟΥ

95

Εικ. 9. Κάτοψη α΄ ορόφου αριστερά και Κάτοψη β΄ ορόφου δεξιά γραφείων Monks & Ulen 
(Ι.Α/Ε.Τ.Ε φάκ, Α1Σ39Υ11Φ66).

Εικ. 8. Κάτοψη ισογείου (αριστερά) και κάτοψη υπογείου (δεξιά) των γραφείων Monks & Ulen 
(Ι.Α/Ε.Τ.Ε φάκ, Α1Σ39Υ11Φ66).



Τα μεγάλα εξυγιαντικά έργα της περιόδου 1929-36 στην κοιλάδα του Στρυμώνα:
νέα στοιχεία, η σημερινή αποτίμηση & οι μελλοντικές προοπτικές τους

96

Εικ. 11. Σχέδιο πλάγιας όψης.

Εικ. 10. Σχέδιο πρόσοψης επί της οδού Αγίας Σοφίας.
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και θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι 
η Τράπεζα διέθεσε το κτίριο που της 
ανήκε για να στεγαστούν οι υπηρεσίες 
της εταιρείας. Όμως συνδυάζοντας διά-
φορα ντοκουμέντα καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι το κτίριο δεν κτίστη-
κε με πρωτοβουλία της Τράπεζας, αλλά 
με πρωτοβουλία της ίδιας της Monks 
& Ulen. Τα σχέδια και η επίβλεψη 
ανέγερσης έγιναν από μηχανικούς της 
εταιρείας και οι δαπάνες ανέγερσης 
συμπεριλήφθησαν στις δαπάνες του 
έργου «Struma Valley Project”. Τα πα-
ραπάνω προκύπτουν από το ψηφιοποι-
ημένο αρχείο Ελ. Βενιζέλου. Συγκεκρι-
μένα σε χρονολογημένο τον Μάιο του 
1931 έγγραφο της Monks & Ulen Σερ-
ρών προς τον τότε πρόεδρο της κυβέρ-
νησης Ελευθέριο Βενιζέλο γίνεται ανα-
φορά στις εργασίες αποπεράτωσης του 
«Νέου Κτιρίου Γραφείων» στις Σέρρες. 
Αναφέρεται ότι επερατώθηκαν όλες οι 
εργασίες του δώματος, του 1ου, 2ου, ορό-
φου και του υπογείου και εκτελέστη-
κε το 90% των υδροχρωματισμών, το 
95% των εσωτερικών επισχρισμάτων, 
το 50% των επιχρισμάτων απομίμησης 
λαξευτής λίθου κ.λπ. 

Τα σχέδια του κτιρίου

Τα σχέδια του κτιρίου βρέθηκαν από 
την Λ.Θεοδωρίδου (2016) στο Ιστορι-
κό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, στους 
φακέλους που σχετίζονταν με την Τρά-
πεζα Αθηνών. Είχαν παρεισφύσει σε 
αλληλογραφία του υποκαταστήματος 
της Τράπεζας Αθηνών στις Σέρρες με 
τα κεντρικά σχετικά με την πώληση 
του ακινήτου. Συνολικά εντοπίστηκαν 
επτά σχέδια. Ένα ανυπόγραφο τοπο-
γραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 
και ημερομηνία 8-8-1930, δύο σχέδια 
όψεων σε κλίμακα 1:50 με ημερομη-
νία 10-10-1930 και την υπογραφή του 
A. G. Fisk, επικεφαλής μηχανικού της 
εταιρείας στις Σέρρες και τέσσερα σχέ-
δια κατόψεων σε κλίμακα 1:200 με την 
υπογραφή επίσης του Fisk. Τα σχέδια 
κατόψεων έφεραν την ένδειξη «Οffice 
Buildings in Serres (as it was built)» 

και ημερομηνία Σέρρες 10 Αυγούστου 
1931. Η ένδειξη «as it was built» και η 
αναγραφόμενη ημερομηνία «10 Αυγού-
στου 1931», προσδιορίζει με σαφήνεια 
τον χρόνο αποπεράτωσης. Τα σχέδια 
(πλην του τοπογραφικού) ήταν σε κυ-
ανοτυπίες (πρώιμο είδος φωτοτυπίας).

Περιγραφή του κτιρίου

Κάθε όροφος είχε εμβαδόν 330 τ.μ. 
Στα δεκατρία δωμάτια του ισογείου 
χωροθετούνταν το λογιστήριο και οι 
διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας, 
στα δε δέκα δωμάτια του α΄ ορόφου τα 
γραφεία των μηχανικών και το σχεδι-
αστήριο (drafting room). Στο β΄ όροφο 
υπήρχε δωμάτιο για φωτοτυπίες (blue 
prints) και ντεπόζιτο νερού. Στην πίσω 
αυλή υπήρχε οικίσκος ηλεκτρογεννήτρι-
ας (power house), βόθρος (disinfection 
pit) και πηγάδι νερού (well). Το κτίριο 
ως σύνολο στις όψεις του είχε στοιχεία 
ενός απλοποιημένου μοντερνισμού με 
έμφαση στα χωρίς περιζώματα ανοίγ-
ματα, την έλλειψη γείσου, την εγκιβωτι-
σμένη στέγη, την κατακόρυφη ενοποίη-
ση των ανοιγμάτων και τον τονισμό της 
γωνίας. Επίπλαστος διάκοσμος τύπου 
art deco στο ύψος των πρεκιών, αλλά 
και η χαρακτηριστική ακτινωτή δια-
κόσμηση στις ποδιές των ανοιγμάτων 
πρόδιδαν φροντίδα και καλό γούστο. 
Δύο ασκεπείς εξώστες με κτιστά στη-
θαία τόνιζαν τις δύο εισόδους. Την ανέ-
γερση του κτιρίου, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, επέβλεψε ο ελληναμερικανός 
μηχανικός της εταιρείας Γεώργιος Για-
βρούμης, καταγόμενος από την Βύτινα 
της Αρκαδίας.

Το κτίριο γραφείων της εταιρείας, 
όπως ήταν αναμενόμενο, εξελίχθηκε σε 
κομβικό σημείο αναφοράς των δραστη-
ριοτήτων της εταιρείας. Εκεί προσέρ-
χονταν κατά την διάρκεια των έργων οι 
ενδιαφερόμενοι υπεργολάβοι, οι προ-
σκεκλημένοι επισκέπτες και τα ανώτε-
ρα στελέχη της εταιρείας. Συμπύκνωνε 
κατά κάποιο τρόπο την εικόνα της εται-
ρείας στην περιοχή, εκπέμποντας ένα 
μήνυμα προόδου και δύναμης. Ακόμη 
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Εικ. 13. Προκηρύξεις υπεργολαβιών που δημοσιεύτηκαν στην εφημ. Η Πρόοδος. Αναφέρουν ότι οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της σχετικής μελέτης στα «εν Σέρραις γραφεία» και στο γραφείο των 
εταιρειών στη Θεσσαλονίκη (Λεωφόρος Κουντουριώτη 37). 

Εικ. 12. Υπόμνημα στο γενικό τοπογραφικό διάγραμμα. Διευκρινίζει ότι τα ακίνητο με τίτλο «Υδραυλικά έργα 
πεδιάδων Σερρών-Δράμας Κτίριον Γραφείων εν Σέρραις» αποτελεί ιδιοκτησία της Τράπεζας Αθηνών.
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και μετά την αποχώρηση της εταιρείας 
από την περιοχή, και την αλλαγή της 
χρήσης του, το κτίριο στις Σέρρες δι-
αφυλάχθηκε στη συλλογική μνήμη των 
Σερραίων ως το κτίριο της «Monks-
Ulen», υπενθυμίζοντας για πολλά χρό-
νια την θετική επιρροή που άσκησε η 
εταιρεία στην περιοχή. Σημειωτέο ότι 
ακριβώς απέναντι, στην τοποθεσία Χί-
λια Δένδρα (σήμερα ΚΑΠΗ Σερρών) 
η εταιρεία διαμόρφωσε χώρο (γήπεδο 
τέννις) για την άθληση και αναψυχή 
των στελεχών της. 

Η τύχη του κτιρίου μετά την 
αναχώρηση της εταιρείας

Το 1937, μετά την αναχώρηση της Monks 
& Ulen, το Ελληνικό Υπουργείο Στρατι-
ωτικών ενδιαφέρθηκε να αγοράσει (ή 
ακόμη και να ενοικιάσει) το κτίριο για 
τη μετεγκατάσταση του Στρατιωτικού 
Νοσοκομείου Σερρών, που ήταν εγκα-
τεστημένο ήδη από το 1918 στο κτίριο 
του παλιού ελληνορθόδοξου νοσοκο-
μείου στις παρυφές του λόφου Κουλά. 
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, το 
Υποκατάστημα Σερρών της Τράπεζας 
Αθηνών επισήμανε στα κεντρικά της 
Αθήνας ότι, «η αξία μεταπώλησις του 
οικήματος, κατά την εκτίμηση «των εδώ 
μεσιτών», δεν είναι δυνατόν να είναι 
«υπερτέρα των 2.500.000 δρχ.». Δια-
τυπώθηκε επίσης η αμφιβολία εάν θα 
βρεθεί αγοραστής του, δεδομένου «ότι 
ευρίσκεται εις το άκρον της πόλεως 
και πολύ μακράν του κέντρου». Επί-
σης, ως προς την μισθωτική του αξία, 
επισημάνθηκε ότι «αύτη δεν είναι δυ-
νατόν να καθοριστεί διότι ούτε οργανι-
σμός με μεγάλας υπηρεσίας υφίσταται 
εν τη πόλει μας, ούτε εταιρείαι υπάρ-
χουν δυνάμενοι να χρησιμοποιήσωσι το 
τόσον μέγα κτίριον». Το Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο δεν φαίνεται να μετεγκα-
ταστάθηκε ποτέ στο συγκεκριμένο κτί-
ριο. Έχουμε βέβαια μια είδηση ότι λίγο 
πριν την κήρυξη του πολέμου εκεί ήταν 
εγκατεστημένο, το φρουραρχείο της ελ-
ληνικής στρατιωτικής διοίκησης Σερρών 
και μια ακόμη ότι τον Δεκέμβριο του 

1944 εκεί ήταν εγκατεστημένη η Υπη-
ρεσία Συντήρησης και Συμπλήρωσης 
Υδραυλικών Έργων Μακεδονίας, από 
την οποία ζητήθηκε να μετεγκαταστα-
θεί αλλού, ώστε το κτίριο να υποδεχτεί 
το Νοσοκομείο Σερρών. 

Έτσι στις αρχές του 1945, το Νο-
σοκομείο της πόλης με την αρχική ονο-
μασία «Προσφυγικό», που ιδρύθηκε το 
1925 και λειτούργησε σε παλιό τούρ-
κικο κτίσμα, και που μετονομάστηκε 
το 1937 σε “Κρατικό” εγκαταστάθηκε 
με ενοίκιο στο ωραίο κτίριο της Monks 
& Ulen. Τα εγκαίνια του Νοσοκομείου 
στη νέα του θέση και η ταυτόχρονη με-
τονομασία του σε «Λαϊκό» έγιναν στις 
4 Μαρτίου 1945 (Θεοδωρίδου, 2010). 

Στα παραπλεύρως του κτιρίου 
ιδιωτικά οικόπεδα, τοποθετήθηκαν δύο 
μεγάλα ξύλινα οικήματα, όπου αναπτύ-
χθηκαν 40 επιπλέον κλίνες και δύο μι-
κρότερα οικήματα που χρησιμοποιήθη-
καν ως οίκος και τραπεζαρία αδελφών 
και ως ραφείο αντίστοιχα. Τα ξύλινα 
οικήματα παραχωρήθηκαν από την ΥΣ-
ΣΥΕΜ, δηλαδή την υπηρεσία που δια-
δέχθηκε την Monks & Ulen, και όπως 
και προηγουμένως επισημάναμε, πιθα-
νότατα προέρχονταν από τους εργοτα-
ξιακούς οικισμούς της εταιρείας. 

Το 1950 από τις πρώτες ενέργει-
ες της διοίκησης του Νοσοκομείου ήταν 
να ζητήσει την αγορά του κτιρίου, στο 
οποίο είχε εγκατασταθεί προσωρινά, 
και μετά την αρχική άρνηση της Τράπε-
ζας Αθηνών να το πουλήσει, η διοίκηση 
αποφάσισε να ζητήσει την αναγκαστική 
απαλλοτρίωσή του υπέρ του Νοσοκο-
μείου. Η Τράπεζα Αθηνών, αφού έλαβε 
γνώση των ενεργειών της έστειλε στις 
Σέρρες ειδικό μηχανικό για να εξετά-
σει το κτίριο. Και εν τέλει, με επιστο-
λή της στις 9-3-1951, τους γνώρισε ότι 
είναι διατεθειμένη να τους πουλήσει 
το ακίνητο μαζί με τα οικόπεδα στα 
οποία ήταν κτισμένο αντί του ποσού 
των 575.000.000 δρχ. τοις μετρητοίς. 
Ακολούθως το Υπουργείο Κοινωνικής 
Πρόνοιας συνέστησε επιτροπή για την 
εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και το 
1952 η αναφορά της επιτροπής εκτίμη-
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σης εστάλη στο Υπουργείο. Τελικά στις 
30-10-1953 υπογράφηκε το με αριθμ. 
3151 πωλητήριο Συμβόλαιο. Μέρος του 
τιμήματος αγοράς (111.700.000 δρχ.) 
προσέφεραν οι διάφορες κοινότητες 
των Σερρών. Επιπλέον 300.000.000 
δρχ. προσέφερε το Υπουργείο Πρόνοι-
ας και 163.300.000 δρχ. το ίδιο το Νο-
σοκομείο (Παράσχος, 1978). Σημειωτέο 
ότι, το διάστημα που έγιναν οι παρα-
πάνω διεργασίες (1951-1953) η Τρά-
πεζα Αθηνών είχε συγχωνευτεί με την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για αυτό 
και τμήμα του αρχείου της βρίσκεται 

στο Ιστορικό Αρχείο της Ε.Τ.Ε. Έτσι 
το κτίριο γραφείων, που με τόση αισι-
οδοξία για το μέλλον της ανήγειρε στις 
Σέρρες η Monks & Ulen, πέρασε ανεπι-
στρεπτί στην ιδιοκτησία του ελληνικού 
Δημοσίου.

Στη συνέχεια η διοίκηση του Νο-
σοκομείου, επειδή ο χώρος δεν επαρ-
κούσε για τις ανάγκες του νοσοκομείου, 
φρόντισε για την επέκταση του κτιρίου 
της Monks & Ulen, με μια σειρά προ-
σθηκών και αυτοτελών κτιρίων. Η ση-
μαντικότερη προσθήκη ήταν το τετραώ-
ροφο κτίσμα σε σχήμα Τ, σε επαφή με 

Εικ. 14. Το κτίριο γραφείων και τα ξύλινα παραπήγματα ( 40 επιπλέον κλίνες, οίκος και τραπεζαρία αδελφών 
και ραφείο).
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το αρχικό κτίριο, προθήκη που θεμελι-
ώθηκε τον Απρίλιο του 1956 και εγκαι-
νιάστηκε στις 25 Οκτωβρίου 1959. Για 
την αποπεράτωση της προσθήκης κα-
θώς και την επισκευή και διαρρύθμιση 
του παλιού κτιρίου δαπανήθηκαν μέχρι 
το 1961 περίπου 14 εκ. δραχμές (Θεο-
δωρίδου, 2016). Έγινε προσπάθεια να 
χρησιμοποιηθεί και το πρώην γήπεδο 
τέννις ως κήπος του Νοσοκομείου. Για 
παράδειγμα το 1958 παραχωρήθηκε 
στο Νοσοκομείο το δικαίωμα επικαρ-
πίας του αλσυλλίου για χρήση των συγ-
γενών και επισκεπτών των ασθενών, 
της ψιλής κυριότητας παραμένουσας 
στο Δήμο Σερρών, επικαρπία την οποία 
ατυχώς έχασε το διάστημα 1972-1973, 
όταν ο χώρος επανήλθε στη δικαιοδο-
σία του Δήμου. 

Ανακεφαλαιώνοντας το ιστορι-
κό του κτιρίου γραφείων της Monks 
& Ulen στις Σέρρες δεν μπορούμε να 
μην επισημάνουμε τον υψηλό βαθμό της 
επιχειρησιακής της οργάνωσης. Δεν δί-
στασε να ανοικοδομήσει ειδικό για τις 
ανάγκες της κτίριο, όταν διαπίστωσε 

την έλλειψη ικανού κτιριακού αποθέ-
ματος στην πόλη των Σερρών, θέτοντας 
στη διάθεση του εγχειρήματος το δικό 
της τεχνικό προσωπικό. Το εμβλημα-
τικό της κτίριο παρέμεινε για πολλά 
χρόνια σημείο αναφοράς της πόλης και 
η αρχιτεκτονική του μορφολογία ένα 
απτό δείγμα συνδυασμού art deco και 
μοντερνισμού.  
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Αρχαιολογικά ευρήματα κατά 
τις εργασίες αποξήρανσης της 
Κερκινίτιδος λίμνης
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Βυθοκόρος κοχλιάρα στα στενά της Αμφίπολης.
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Αρχαιολογικά ευρήματα κατά τις εργασίες αποξήρανσης 
της Κερκινίτιδος λίμνης και της διευθέτησης της κοίτης του 

Στρυμόνος από την εταιρεία Monks-Ulen 

Πηνελόπη Μάλαμα

Ο Στρυμόνας, ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Βαλκανικής χερσο-
νήσου, πηγάζει από τη Βουλγαρία και εκβάλει στον Στρυμονικό κόλπο και 
στο Αιγαίο. Έχει συνολικό μήκος 360 χλμ. από τα οποία τα 115 ρέουν στο 

ελληνικό έδαφος Η κοιλάδα του Στρυμόνα αποτελούσε βασική δίοδο επικοινωνίας 
Βορρά-Νότου και εμπορικό δρόμο της Βαλκανικής προς το Αιγαίο. 

Η Αμφίπολη, ιδρύθηκε από τους Αθηναίους το 437 π.Χ. στην ανατολική όχθη 
του ποταμού Στρυμόνα, πάνω σε ένα σύμπλεγμα λόφων. Το σύμπλεγμα αυτό 
αναγκάζει το ποτάμι να αλλάξει πορεία και να σχηματίσει μια μεγάλη καμπύλη 
στην Αμφίπολη. Βόρεια από τη θέση του οικισμού απλωνόταν η αρχαία λίμνη Κερ-
κινίτις ή λίμνη του Αχινού όπως αποκαλείται τα νεότερα χρόνια και εκτεταμένα 
έλη που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες του Στρυμόνα και του παραποτάμου 
του Αγγίτη. Η παρουσία ελών και οι αλλαγές της κοίτης του ποταμού, αποτέλεσμα 
των συχνών πλημμυρών του, προσέθεταν δυσκολίες στην οριζόντια επικοινωνία. Ο 
Στρυμόνας πλημμύριζε σοδιές και οικισμούς και η ζωή στην κοιλάδα του Στρυμό-
να ήταν δύσκολη.

Το 1929 η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε συμβόλαιο με την αμερικανική 
εταιρία Monks-Ulen για την αποστράγγιση των πεδιάδων των Σερρών και της 
Δράμας. Τα μεγάλα αυτά εξυγιαντικά και παραγωγικά έργα κατασκευάστηκαν 
το διάστημα 1929-1936. Με το πρόγραμμα αυτό αποξηράνθηκαν τα ύδατα της 
λίμνης και των ελών που την περιέβαλλαν. Δημιουργήθηκαν αποστραγγιστικά κα-
νάλια, διευρύνθηκε η διέξοδος προς το Στρυμονικό κόλπο και τα πλεονάζοντα 
ύδατα παροχετεύθηκαν στη λίμνη Κερκίνη, βορειοδυτικά της πόλης των Σερρών. 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης τη δημιουργία νέων δρόμων και γεφυρών.

 Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων η περιοχή άλλαξε όψη. Η ελονοσία 
εξαφανίσθηκε και νέες εκτάσεις εύφορης γης μοιράστηκαν στους κατοίκους, ντό-
πιους και πρόσφυγες. Στο πλαίσιο αυτών των εξυγιαντικών μέτρων και εργασιών 
καθαρισμού της κοίτης του Στρυμόνα από την εταιρεία Monks-Ulen, βρέθηκαν αρ-
κετά αρχαία γλυπτά, επιγραφές και αρχιτεκτονικά μέλη. Ταυτόχρονα βέβαια έγι-
ναν και κάποιες καταστροφές από άγνοια και συγκεκριμένα στην αρχαία κλασική 
γέφυρα της Αμφίπολης. Οι εργασίες φαίνεται πως κατέστρεψαν το μεγαλύτερο 
μέρος της, καθώς δεν βρέθηκαν πάσσαλοι ούτε μέσα στον ποταμό ούτε στην αντι-
πέρα όχθη. Οι πάσσαλοι φθάνουν μόνο μέχρι την σύγχρονη όχθη του Στρυμόνα. 
Οι δοκιμαστικές έρευνες που έγιναν από τον Δ. Λαζαρίδη δεν είχαν αποτέλεσμα 
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Εικ. 1. Το ανάγλυφο του Στρυμόνα.
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(Λαζαρίδης 1997 σ.36).
Ένα από τα σημαντικότερα ευρή-

ματα των εργασιών είναι το μαρμάρι-
νο αναθηματικό ενεπίγραφο ανάγλυφο 
ρωμαϊκών χρόνων με την απεικόνιση 
του Στρυμόνα (εικ. 1). Εκτίθεται σή-
μερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Αμφίπολης. Βρέθηκε το 1932 βορει-
οδυτικά της Αμφίπολης στην στροφή 
του ποταμού, στην κοίτη του Στρυμόνα 
(Καφταντζής 1967 σ. 382). Στην αρ-
χαιότητα ο Στρυμόνας λατρευόταν ως 
θεός και απεικονιζόταν όπως και όλοι 
οι ποταμοί, ως σεβάσμιος ηλικιωμένος 
άνδρας. Πίσω του εμφανίζεται δέντρο 
πιθανόν καλαμιά ή άλλο υδρόβιο φυτό. 
Η δαιμονική του φύση τονίζεται από το 
ελισσόμενο φίδι κάτω από την σωζό-
μενη επιγραφή σε δύο στίχους ΣΤΡΥ-
ΜΟΝΑΚΑΙΧΑΡΙΤΕΘΗΚΕ[…]ΔΟ. Το 
φίδι που τον συνοδεύει κάτω από την 
επιγραφή τονίζει τη σχέση που είχαν 
στην αρχαιότητα όλα τα ποτάμια-θεοί 
με τον κόσμο των νεκρών, αφού το πέ-
ρασμα ενός ποταμού συμβόλιζε και το 
πέρασμα στον άλλο κόσμο. Οι δύο όρ-
θιες γυμνές ανδρικές μορφές που κρα-
τούν δόρυ, φορούν χλαμύδα και κωνικό 
πίλο ή είδος περικεφαλαίας στο κεφά-
λι απεικονίζουν τους Διόσκουρους που 
κρατούν τα ηνία δύο αλόγων. Το ανά-
γλυφο συμπληρώθηκε με την απεικόνι-
ση των Χαρίτων όπως αναφέρεται στην 
επιγραφή.

Στα νομίσματα της Αμφίπολης 
(Nationalmuseet 1982, αρ. 50,51,57) ο 
Στρυμόνας απεικονίζεται είτε ως νέος 
που φορά στεφάνι από καλαμιές είτε 
ως ανακεκλιμένος ηλικιωμένος άνδρας, 
όπως ακριβώς παρουσιάζεται και στο 
ανάγλυφο.

Με τη λατρεία των νερών του πο-
ταμού Στρυμόνα πρέπει να σχετίζεται 
και το μικρό ιερό των υστεροαρχαϊκών 
χρόνων που αποκαλύφτηκε έξω από το 
βόρειο τείχος της Αμφίπολης. Ειδώλια 
που παριστάνουν γυναικεία θεότητα 
και υδρίες-κέρνοι χαρακτηρίζουν το 
ιερό ως Νυμφαίο ή Θεσμοφόριο (Λαζα-
ρίδης 1997 σ. 26).

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα από 

την κοίτη του Στρυμόνα είναι η μαρμά-
ρινη ενεπίγραφη πλίνθος1 που περιέχει 
στρατιωτικό διάγραμμα του Φιλίππου 
του Ε΄ σε δύο στήλες (21 και 15 στί-
χοι). Βρέθηκε στη θέση Μαρμαράς Αμ-
φίπολης το 1934. Χρονολογείται στον 
2ο αι π.Χ. Στην ενεπίγραφη επιφάνεια 
φέρει από β΄ χρήση τετράπλευρο τόρμο 
(πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε ως κα-
τώφλι). Στην άνω επιφάνειά του φέρει 
δύο τετράπλευρους τόρμους, που σώ-
ζουν ίχνη σιδερένιων συνδέσμων. Με 
την πλίνθο αυτή είναι πιθανό ότι συνα-
νήκει επιγραφή2 που βρέθηκε το 1934 
στην κοίτη του ποταμού πλησίον της 
Αμφίπολης (εικ. 2). Η πρώτη αναφο-
ρά προέρχεται από το ημερολόγιο του 
Charles Edson στελέχους της εταιρείας 
Monks-Ulen. Πρόκειται για μαρμάρινη 
πλίνθο, αποκρουσμένη στη δεξιά πλευ-
ρά της που περιέχει στρατιωτικό διά-
γραμμα του Φιλίππου Ε΄ σωζόμενο σε 
επτά στίχους και τρεις στήλες. Για τις 
δύο αυτές σημαντικές επιγραφές είναι 
συνεχείς οι αναφορές στη βιβλιογραφία 
(Hatzopoulos 1996, σ. 32).

Ένα μικρό αλλά ενδιαφέρον εύρη-
μα είναι η ενεπίγραφη επιτύμβια αε-
τωματική στήλη με επιγραφή Νικαία 
[Ε]υξιθέου (εικ. 3). Δημοσιεύθηκε από 
τον O. Broneer το 1941 με αναφορά 
ότι κατά την διάρκεια των ανασκαφών 
στην περιοχή του Λέοντος βρέθηκε λακ-
κοειδής τάφος με λίγα οστά και επι-
τύμβια στήλη (Broneer 1941, σ. 9). Ο Γ. 
Καφταντζής αναφέρει ότι η στήλη βρέ-
θηκε το 1936 βορειοδυτικά της Αμφί-
πολης στην κοίτη του ποταμού Στρυμό-
να (Καφταντζής 1967 σ. 397). Σήμερα 
η στήλη αγνοείται. Ο τάφος και η επι-
τύμβια στήλη μπορεί να συσχετισθεί με 
το νεκροταφείο των υστεροκλασικών–
ελληνιστικών χρόνων που εντοπίστηκε 
στο πλαίσιο διάνοιξης της Εγνατίας 
οδού πίσω από το μνημείο του λέοντος 
στη θέση Μόδι (Μάλαμα κ.ά. 2000, σ. 
71-74).

1  Έχει αριθμό καταλόγου Μουσείου Αμφίπολης 
Λ905.

2  Έχει αριθμό καταλόγου Μουσείου Αμφίπολης 
Λ908.
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Εικ. 4. Αρχιτεκτονικά μέλη στην περιοχή του Λέοντα.

Εικ. 5. Η αναστήλωση του Λέοντα.

Aρχαιολογικά ευρήματα κατά τις εργασίες αποξήρανσης της Κερκινίτιδος λίμνης
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΑΜΑ

109

Πολλά αρχιτεκτονικά μέλη που 
βρίσκονται σήμερα στο χώρο του Λέ-
οντος3 βρέθηκαν το 1930 κατά τις ερ-
γασίες εκβάθυνσης του ποταμού Στρυ-
μόνα (εικ. 4). Πολλά από αυτά φέρουν 
χαράγματα και ονόματα. Κάποια από 
αυτά τα αρχιτεκτονικά μέλη είναι πι-
θανό ότι προέρχονται από την αρχική 
βάση του Λέοντος (Miller / Miller 1972 
σ. 155-158). Για τα υπόλοιπα είχε δια-
τυπωθεί η άποψη ότι προέρχονται από 
διάφορα αρχαία κτίρια της Αμφίπολης 
(Miller / Miller 1972 σ. 141-150) αλλά η 
αποκάλυψη του περιβόλου στον τύμβο 
Καστά αποσαφήνισε πως το μεγαλύτε-
ρο μέρος τους πρέπει να αποδοθεί εκεί. 

Το 2014 μεταφέρθηκαν από την 
περιοχή του Λιθοτόπου πολλά αρχιτε-
κτονικά μέλη τα οποία πιθανόν είχαν 
μεταφερθεί εκεί για την κατασκευή κά-
ποιας γέφυρας ή φράγματος και απο-
καλύφτηκαν όταν έπεσε η στάθμη του 
νερού. Σήμερα βρίσκονται στον αύλειο 
χώρο του Μουσείου της Αμφίπολης (εικ. 
5). Πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2016, σε 
έργο της Περιφερειακής Ενότητας Σερ-
ρών για τον καθαρισμό του Στρυμόνα 
στη θέση Μαρμαράς Αμφίπολης απο-
καλύφτηκαν και άλλα κομμάτια, τα 
οποία παρουσιάζουν ομοιότητες με τα 
υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη. Προέρ-
χονται και αυτά από τον περίβολο του 
τύμβου Καστά.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα 
στα οποία συμμετείχε ενεργά η Εται-
ρεία Μonks-Ulen είναι η αναστήλωση 
του Λέοντος της Αμφίπολης (εικ. 6). Η 
βοήθεια της εταιρείας ήταν πολύπλευ-
ρη σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογικό 
εξοπλισμό, εργαλεία και μηχανήματα. 

Στο Βαλκανικό πόλεμο του 1912-
1913, Έλληνες στρατιώτες σκάβοντας 
βρήκαν στη δυτική όχθη του ποταμού 
κοντά στην παλιά γέφυρα του Στρυμό-
να, τα θεμέλια της βάσης και μερικά 
μέλη από το σώμα του Λέοντος. Ενημε-
ρώθηκε η Αρχαιολογική Υπηρεσία και 
δυο αρχαιολόγοι ο Γ. Οικονόμος και ο 
Αν. Ορλάνδος ξεκίνησαν την ανασκα-

3 Έχουν αριθμούς καταλόγου Μουσείου Αμφί-
πολης Λ1546-Λ1845

φή, η οποία όμως σταμάτησε λόγω των 
νέων εχθροπραξιών.

Περισσότερα τμήματα από το 
μνημείο βρέθηκαν το 1916 στον Α΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο από Βρετανούς στρα-
τιώτες που στρατοπέδευσαν στην περι-
οχή. Οι Βρετανοί προσπάθησαν να τα 
μεταφέρουν με πλοία στο Βρετανικό 
Μουσείο αλλά τους πρόλαβε η επέλα-
ση των Βουλγάρων και η κλοπή απο-
τράπηκε. Τα περισσότερα αρχιτεκτονι-
κά μέλη, πάνω από 500, βρέθηκαν ΒΑ 
της βάσης του Λέοντος όταν άρχισαν 
οι εργασίες από την εταιρεία Monks-
Ulen για την εκβάθυνση της κοίτης του 
ποταμού Στρυμόνα. Τα κομμάτια αυτά 
πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν από τους 
κατοίκους της περιοχής στους ρωμαϊ-
κούς και βυζαντινούς χρόνους για την 
κατασκευή μικρών φραγμάτων και γε-
φυρών (Κεραμόπουλος 1932, σ. 1).

Από το 1930 άρχισε η συστημα-
τικότερη έρευνα και μελέτη του μνη-
μείου από Γάλλους και Αμερικανούς 
αρχαιολόγους και μηχανικούς. Μέλη 
της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 
δημοσίευσαν την πρώτη μελέτη (Collart 
Devambez 1931, σ. 184-190) των τμη-
μάτων του Λέοντος που είχαν αποκα-
λυφθεί μέχρι τότε, αποδίδοντάς το στον 
Σπαρτιάτη στρατηγό Βρασίδα, απόδο-
ση που συνεχίζει να είναι δημοφιλής ως 
και τις μέρες μας.

Η αναστήλωση του μνημείου του 
Λέοντος πραγματοποιήθηκε οριστικά 
στα 1936-1937 από τη Γαλλική Αρ-
χαιολογική Σχολή και την Αμερικανική 
Αρχαιολογική σχολή στην Αθήνα. Αυτές 
συνεργάστηκαν με την Ελληνική Αρχαι-
ολογική Υπηρεσία και ενισχύθηκαν από 
τους μηχανικούς της εταιρείας Monks-
Ulen R.W. Gausman και W.J. Judge. Ο 
ενθουσιασμός του R.W. Gausman μετα-
δόθηκε στον Lincoln Mac Veagh, πρέσβη 
των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, 
ο οποίος αμέσως ξεκίνησε μία μεγάλη 
καμπάνια στην Ελλάδα αλλά και στις 
ΗΠΑ για να βρεθούν χρήματα. Βασικός 
χρηματοδότης της αναστήλωσης ήταν ο 
Phillip R. Allen από την Μασαχουσέτη 
και συμπληρωματική χρηματοδότηση 
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Εικ. 6, 7. Η αναπαράσταση Broneer (αριστερά) και Roger (δεξιά).

Εικ. 8. Ο Λέων σήμερα.
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εξασφαλίστηκε από την Αμερικανική 
Αρχαιολογική Σχολή. Στην πρόσκληση 
χρηματοδότησης ανταποκρίθηκε μεγά-
λος αριθμός Ελλήνων και ξένων πολι-
τών μεταξύ των οποίων και ο Κων/νος 
Καβάφης.

Εργατικό προσωπικό, εργαλεία 
και μηχανήματα παραχωρήθηκαν από 
την εταιρία Monks-Ulen στις Σέρρες 
ενώ οι ανασκαφείς φιλοξενήθηκαν στον 
εργοταξιακό οικισμό της εταιρίας στο 
χωριό Νεοχώρι στην περιοχή της Αμφί-
πολης. Για την αναστήλωση του Λέο-
ντος κλήθηκε ο Ανδρέας Παναγιωτάκης, 
γλύπτης και καθηγητής της Σχολής Κα-
λών Τεχνών του Πολυτεχνείου Αθηνών 
και συνεργάτης του Εθνικού Αρχαιο-
λογικού Μουσείου. Έμεινε τρεις μήνες 
στην Αμφίπολη μαζί με το συνεργείο 
του και συνεργάστηκε με επιστημονικό 
προσωπικό της Αμερικανικής και Γαλ-
λικής Αρχαιολογικής Σχολής και τους 
μηχανικούς της εταιρείας. Κατέληξε 
στην τελική του μορφή, αφού πρώτα 
μελέτησε και άλλα παρόμοια αγάλμα-
τα Λεόντων και κυρίως της Χαιρώνειας 
και του Πειραιά. Το γύψινο ομοίωμα 
που κατασκεύασε ήταν ο οδηγός για 
την αναστήλωση του πραγματικού μνη-
μείου. Πολλά σημαντικά μέλη του λέ-
οντα έλλειπαν και αντικαταστάθηκαν 
από λευκό τσιμέντο (Broneer 1941, σ. 
9). Μετά την αποκατάσταση το έργο 
δημοσιεύτηκε και από τους δυο με-
λετητές και ανασκαφείς. Ο Jacques 
Roger (Roger 1939, σ. 4-42) και ο Os-
car Broneer παρουσιάζουν το μνημείο 
με μεγάλη προσοχή σε κάθε πτυχή του. 
Διαφοροποιούνται κυρίως στις αναλο-
γίες της βάσης, με τον Broneer να πα-
ρουσιάζει μια απλούστερη βάση, με χα-
μηλές αναλογίες (εικ. 6). Ο Roger το 
αποκαθιστά σε μια εντυπωσιακότερη 
κατασκευή (εικ. 7), με ψηλό πόδιο που 
το φέρνει κοντά στη μορφή του μνη-
μείου της Κνίδου (Jenkins 2008). Σύμ-
φωνα με τους ανασκαφείς, το αρχικό 
οικοδόμημα ήταν μαρμάρινο, κτισμένο 
σε θεμέλιο από πωρόλιθο διαστάσεων 
10Χ10 μ. Οι όψεις της βάσης διαμορ-
φωνόταν με κιονοστοιχία από τέσσερις 

σε κάθε πλευρά δωρικούς ημικίονες, οι 
οποίοι στήριζαν δωρικό θριγκό με τρί-
γλυφα και μετόπες. Επάνω από τον 
θριγκό υψωνόταν κλιμακωτή πυραμί-
δα και στην πυραμιδόσχημη αυτή βάση 
υψωνόταν το γλυπτό με ύψος 5.30 μ. 
Η αναπαράσταση αυτή ανακαλεί παρό-
μοια μνημειώδη μαυσωλεία, κυρίως της 
Μ. Ασίας (Winter 2006 σ. 81 κ.ε.). 

Ο Λέων είναι ένα έργο τέχνης 
που επιβάλλεται με τις διαστάσεις, 
τη δυναμική του και την ποιότητα της 
εκτέλεσης. Η απόδοση των ανατομικών 
λεπτομερειών, οι ανάγλυφες φλέβες, η 
πλούσια χαίτη, το δυνατό ρύγχος, το 
μισάνοικτο στόμα και τα εκφραστικά 
μάτια συνεχίζουν να προκαλούν ιδιαί-
τερη εντύπωση στον επισκέπτη, σε συν-
δυασμό με το τεράστιο ύψος και την 
θέση του στην κορυφή του εντυπωσια-
κού βάθρου (εικ. 8). 

Η σημερινή μορφή της βάσης του 
μνημείου δεν είναι η αρχική. Για την 
κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν οι 
πλίνθοι που είχαν βρεθεί κατά τις εργα-
σίες στο ποτάμι, επενδύοντας ένα πυ-
ρήνα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Από 
την αρχική βάση σώζεται καλύτερα η 
ΝΑ γωνία με τρείς δόμους καθ΄ ύψος. 

Το μνημείο χρονολογείται από 
τον O. Broneer στο τελευταίο τέταρτο 
του 4ου αι. π.Χ. και αποδίδεται σε ένα 
από τους ναυάρχους του Μ. Αλεξάν-
δρου. Στην Αμφίπολη εγκαταστάθηκαν 
οι τρεις πιο αξιόλογοι ναύαρχοι του Μ. 
Αλεξάνδρου, ο Νέαρχος, ο Ανδροσθένης 
και ο Λαομέδων. Ο τελευταίος είναι ο 
αφοσιωμένος σύντροφος του Μ. Αλε-
ξάνδρου, τριήραρχος και διοικητής των 
αιχμαλώτων αρχικά, σατράπης της Συ-
ρίας αργότερα. Στον Λαομέδοντα πιθα-
νώς αποδίδεται το μνημείο, του οποίου 
τη δόξα και πολεμική αρετή συμβόλιζε 
(Broneer 1941, σ. 57-60).
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Εικ. 9. Η αναστήλωση της βάσης του Λέοντα. Στο βάθος το γύψινο μοντέλο.

Εικ. 10. Στα σκαλιά στέκεται ο Gausmann.

Aρχαιολογικά ευρήματα κατά τις εργασίες αποξήρανσης της Κερκινίτιδος λίμνης
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αποκαλυπτομένων γαιών
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Περίπτερο της εταιρείας στην 7η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 1932).
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Η οριστική διανομή των αποκαλυπτομένων 
από τα εξυγιαντικά έργα στην κοιλάδα του Στρυμόνα 

γαιών και οι απόψεις και η δράση του νεαρού βουλευτή 
Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 

Γιώργος Ν. Αψηλίδης

Με την πρόοδο των αντιπλημμυρικών και εξυγιαντικών εργασιών στην πε-
διάδα των Σερρών, που εκτελούσε από τα τέλη του 1929 η κοινοπραξία 
των εταιρειών Monks & Ulen, αποκαλύφθηκαν νέα εδάφη προς καλλι-

έργεια και πολλές εκτάσεις προστατεύθηκαν από τις πλημμύρες. Η διάθεση και 
εκμετάλλευση των αποκαλυπτομένων εδαφών έγινε αμέσως πρόβλημα για τις 
τοπικές αρχές, καθώς επιχειρηματίες που δεν ήταν γεωργοί κατέλαβαν εκτάσεις 
της αποξηρανθείσης λίμνης Αχινού και τις καλλιεργούσαν, όπως ακριβώς συνέβη 
στην λίμνη Αιματόβου στα εδάφη που αποκαλύφθηκαν με τα έργα του ποταμού 
Αξιού. Καταπατήσεις εκτάσεων πραγματοποίησαν και οι ακτήμονες γεωργοί των 
όμορων χωριών της λίμνης, που δεν διέθεταν επαρκή κλήρο γαιών προς καλλιέρ-
γεια. Οι τελευταίοι αφέθηκαν να καλλιεργούν χωρίς δικαστικές συνέπειες, γιατί 
θεωρήθηκε από την πολιτεία ότι έχουν δίκαιο, ενώ οι επιχειρηματίες υπέστησαν 
τις συνέπειες του νόμου (Εμπρός, 163/15-9-1935). 

Το πρόβλημα των καταπατήσεων και το ζήτημα της διάθεσης και εκμετάλ-
λευσης των αποκαλυπτομένων γαιών έπρεπε να διευθετηθεί νομοθετικά από την 
Πολιτεία. Αρχικά η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων, αφού άκουσε τις απόψεις Ελ-
λήνων και ξένων ειδικών, όπως των Π. Καναγκίνη, Α. Σίνου, Π. Παπαδοπούλου, 
του Αμερικανού Harold Jeffery και του Ιταλού Γερουσιαστή Natale Prampolini 
(Καναγκίνη, 1932: 974, Σίνου, 1932:250. Παπαδοπούλου, 1932: 308. Jeffery, 1935: 
11-36. Prampolini, 1935: 37-43) υπέβαλε στη Βουλή, στις 11 Αυγούστου 1932, σχέ-
διο νόμου με το οποίο η εκμετάλλευση των γαιών ανετίθετο σε Ανώνυμη Εταιρεία 
στην οποία θα συμμετείχαν οι τράπεζες Εθνική, Αγροτική και Ελλάδος και μερικοί 
κεφαλαιούχοι με αρχικό κεφάλαιο 50 εκατομμυρίων που θα αυξανόταν σταδιακά 
στα 100 εκατ. Η εταιρεία θα εκμεταλλεύονταν τα εδάφη για 50 χρόνια και μετά 
οι εκτάσεις θα περιέρχονταν πάλι στο κράτος. Το νομοσχέδιο όμως δεν έτυχε νο-
μοθετικής κύρωσης λόγω των εκλογών που προκηρύχθηκαν και διενεργήθηκαν σε 
ένα μήνα, στις 25 Σεπτεμβρίου 1932. 

Για το ίδιο ζήτημα και η επόμενη κυβέρνηση, των Λαϊκών, δια του προέδρου 
της Παναγή Τσαλδάρη, στις 4 Απριλίου 1933, ζήτησε από το Ανώτατο Οικονομικό 
Συμβούλιο του Κράτους να γνωματεύσει για την διαχείριση και εκμετάλλευση των 
εδαφών από γεωργικής, οικονομικής και εποικιστικής άποψης (Ανώτατον Οικονο-
μικόν Συμβούλιον, 1935: 6). 

Το Οικονομικό Συμβούλιο ανέθεσε τη μελέτη του ζητήματος σε ειδικούς επι-
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στήμονες: στον G. Bailey γενικό διευθυ-
ντή Αν. Εταιρείας Κωπαΐδας, στον Β. 
Γανώση ανώτερο υπάλληλο της Αγροτι-
κής Τράπεζας, στον Θ. Γενιδουνιά τεχνι-
κό διευθυντή της εταιρείας Monks Ulen 
Co, στον Π. Καναγκίνη πρώην γενικό 
διευθυντή και τεχνικό σύμβουλο Υπουρ-
γείου Γεωργίας, στον Θ Λυκιαρδόπουλο 
μηχανικό γεωπόνο, στον Α. Μελέγκο-
βιτς καθηγητή Πολυτεχνείου και στον Ι. 
Παπαδάκη διευθυντή του Ινστιτούτου 
Καλλιέργειας Φυτών. Οι περισσότεροι 
των μελετητών κατέληξαν ότι η διοίκη-
ση των γαιών θα ήταν επιτυχής για την 
ελληνική οικονομία, εάν η διαχείριση 
και εκμετάλλευση γινόταν από κρατικό 
ή κοινωφελή οργανισμό (Bailey, 1935: 
57. Γανώση, 1935: 82. Καναγκίνη, 1935: 
105-110. Μελέγκοβιτς, 1935: 159-160. 
Παπαδάκη, 1935: 183-184).

Πριν όμως εκδοθεί η σχετική γνω-
μάτευση του Συμβουλίου Οικονομικών, 
ο υπουργός Γεωργίας της κυβέρνησης 
των Λαϊκών, Ιωάννης Θεοτόκης1, ανα-
γκάστηκε να νομοθετήσει, εξαιτίας των 
αθρόων καταπατήσεων εδαφών και των 
επειγουσών εποικιστικών προβλημάτων 
της περιοχής. Ψηφίστηκαν και τέθηκαν 
σε ισχύ οι Νόμοι: 5783/1933 «περί δια-
θέσεως και εκμεταλλεύσεως των απο-
στραγγιζομένων γαιών» και 5.800/1933 
«περί εξασφαλίσεως των δικαιωμάτων 
του Δημοσίου επί των αποκαλυπτομέ-
νων εν Μακεδονία γαιών». Ακολούθως 
αποφασίστηκε και διατέθηκαν προσωρι-
νά από την Διεύθυνση Γεωργίας και την 
Διεύθυνση Εποικισμού μεγάλες εκτά-
σεις στους ακτήμονες γεωργούς που τις 
καλλιέργησαν με εξαιρετική επιτυχία 
κατά τα έτη 1934 και 1935. Η παραχώ-
ρηση με προσωρινές διανομές σε αγρό-
τες έγινε έναντι ετησίου μισθώματος, το 
λεγόμενο γαιόμορο, που ανέρχονταν σε 
20% επί των ακαθαρίστων προσόδων 
(Εμπρός, 105/11-11-1934). 

Περί τα τέλη του 1935 αρχές του 
1936, με την διαφαινόμενη αποπερά-
τωση των παραγωγικών-εξυγιαντικών 

1 Διετέλεσε υπουργός Γεωργίας στην Κυβέρνη-
ση του Παναγή Τσαλδάρη από 10-3-1933 έως 
28-12-1934.

έργων και για να τεθεί τέλος στην πα-
ράνομη καλλιέργεια που εξακολουθού-
σε να υπάρχει, καθώς και στις συνεχείς 
προστριβές μεταξύ αγροτών εξαιτίας 
συνοριακών διαφορών καλλιεργουμέ-
νων γαιών, οι αγρότες της περιοχής 
(συνεταιρισμοί ακτημόνων) και οι το-
πικοί φορείς (κοινότητες, Νομαρχία και 
Διεύθυνση Γεωργίας) ζητούσαν από το 
κράτος να αποφασίσει την οριστική δι-
ανομή των εκτάσεων (Εμπρός, 163/15-
9-1935). Η καθυστέρηση λήψης αποφά-
σεων σχολιαζόταν ποικιλοτρόπως στον 
τοπικό τύπο σε σημείο μάλιστα να δι-
ατυπώνονται οι υπόνοιες ότι το κράτος 
επίτηδες κωλυσιεργούσε την οριστική 
διανομή των γαιών για να κρατά υπο-
χείριους - υπόδουλους τους αγρότες 
(Εμπρός, 215/15-3-1936).

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
στις 25 Μαΐου 1936 δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα Καθημερινή των Αθηνών άρ-
θρο του βουλευτή Σερρών Κωνσταντί-
νου Γ. Καραμανλή με τίτλο «Η διανομή 
των γαιών». Το κείμενο καταχωρήθη-
κε στην πρώτη σελίδα και σε συνέχεια 
στη δεύτερη, δίστηλο, στη δεξιά πλευρά 
από την κορυφή έως τη βάση, έχοντας 
το όνομα του βουλευτή με κεφαλαία 
κάτω από τον τίτλο του άρθρου και 
υπογραμμισμένο. Για το δημοσιογράφο 
της Καθημερινής Μιχάλη Κατσίγερα, 
που το αναδημοσίευσε στα Πρακτικά 
του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
για τον Κ. Καραμανλή που έγινε στην 
Αθήνα το 2007, επρόκειτο για μία εξαι-
ρετική μεταχείριση και προβολή ενός 
νεαρού πολιτικού από μια εφημερίδα 
σαν την Καθημερινή, που είχε τότε συ-
γκεκριμένους τυποτεχνικούς κώδικες 
και διάταξη ύλης και την ώρα που δι-
εξάγονταν αγώνας διαδοχής στο Λαϊκό 
κόμμα, μια εβδομάδα μετά τον θάνατο 
του αρχηγού Παναγή Τσαλδάρη (Κατσί-
γερας, 2008: 84-97).

Το ίδιο άρθρο με νέο τίτλο «Αι 
αποκαλυφθείσαι γαίαι της πεδιάδος» 
αναδημοσιεύθηκε σε 4 συνέχειες στην 
δισεβδομαδιαία και όργανον των αρ-
χών του Λαϊκού κόμματος εφημερίδα 
Εμπρός των Σερρών στις 28 και 31 Μα-
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ΐου και στις 4 και 7 Ιουνίου του 1936. 
Και σε αυτήν την εφημερίδα το κείμενο 
προβλήθηκε αρχικά στην πρώτη σελί-
δα, στη δεξιά πλευρά με το όνομα του 
βουλευτή υπογραμμισμένο κάτω από το 
τίτλο του άρθρου. Στην αναδημοσίευση 
του κειμένου παρατηρούνται παραλεί-
ψεις ορισμένων λέξεων που όμως δεν 
αλλοιώνουν το νόημα των εκφραζόμε-
νων, γεγονός που δείχνει ή ότι αυτές 
έγιναν εκ παραδρομής κατά την τυπο-
γραφική στοιχειοθέτηση ή μετά από δι-
όρθωση-υπόδειξη του αρθρογράφου. Η 
αναδημοσίευση πραγματοποιήθηκε για 
την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας 
και των ψηφοφόρων του κόμματος.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, 
απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, είναι γνωστό ότι 
εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής 
με το Λαϊκό κόμμα στο Νομό Σερρών 
στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935, σε 
ηλικία μόλις 28 ετών και επανεκλέχθηκε 
στις επόμενες εκλογές, που έγιναν μετά 
από 7 μήνες, στις 26ης Ιανουαρίου 1936, 
πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μετα-
ξύ των συνυποψηφίων του. Κατάγονταν 
από αγροτική οικογένεια της περιοχής 
του Παγγαίου και έχοντας δουλέψει νε-
αρός στα πατρικά καπνοχώραφα και 
βιώσει τους κόπους και την αγωνία των 
αγροτών είχε συγκροτημένη αντίληψη 
των αγροτικών προβλημάτων του τόπου 
(Ζενεβουά, 1972: 72. Γούντχαουζ, 1982: 
21-22. Χατζηβασιλείου, 2008: 31).

Το κείμενο του είναι αντιπροσω-
πευτικό από τη σύντομη προπολεμική 
βουλευτική του περίοδο και αποκτά 
πρόσθετη αξία καθώς δεν έχει βρεθεί 
αποτύπωμά του με την μορφή αγόρευ-
σης ή έστω παρέμβασής του στις συζη-
τήσεις κατά την ολιγόμηνη διέλευση του 
από τα κοινοβουλευτικά έδρανα (Σβο-
λόπουλος, 2011: 26). 

Οι απόψεις του και η δημόσια 
τοποθέτηση του για το επίκαιρο και 
φλέγον τότε ζήτημα της διάθεσης των 
γαιών στις πεδιάδες Θεσσαλονίκης, 
Σερρών και Δράμας έγινε ενόψει της 
προγραμματισμένης πρωθυπουργικής 
σύσκεψης για τη λήψη οριστικής από-

φασης για την τύχη των εκτάσεων και 
εξαιτίας των προθέσεων που είχε εκδη-
λώσει ο βενιζελικός υπουργός Γεωργίας 
Αντώνιος Μπενάκης2. 

Η δημοσίευση αποσκοπούσε στην 
μέγιστη προβολή του ζητήματος στην 
πρωτεύουσα και τον επηρεασμό της 
Κυβέρνησης ώστε να αποφασίσει την 
οριστική διανομή των γαιών υπέρ των 
αγροτών, προκειμένου αυτοί να απο-
κτήσουν μια μικρή αλλά βιώσιμη ιδιο-
κτησία και ακόμη να συμπεριληφθούν 
στη διαδικασία διανομής οικισμοί που 
είχαν πρόσφατα εξαιρεθεί. 

Ο Καραμανλής παραθέτει τις 
απόψεις του και δεν διστάζει να στρα-
φεί εναντίον κυβερνητικών κύκλων, αν 
και είναι βουλευτής της συμπολίτευσης, 
που επεξεργάζονταν την νομοθέτηση 
σύστασης ενός οργανισμού εκμετάλλευ-
σης των εδαφών. Χρησιμοποιεί έντονο, 
σχεδόν επιθετικό, λεκτικό ύφος και ρε-
αλιστική προσέγγιση των πραγμάτων 
για την επίτευξη του στόχου του.

Το κείμενο είναι ενδεικτικό της 
αντίληψης του για την οικονομική ανά-
πτυξη της Χώρας, που θα επέφερε την 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού, 
τον παρεμβατικό ρόλο του κράτους, των 
αξιών της δικαιοσύνης και του ανθρω-
πισμού από τις οποίες διαπνεόταν. Ο 
λόγος του διαθέτει πειθώ και δύναμη 
επιβολής, επειδή θεμελιώνεται σε εφι-
κτά πολιτικά επιχειρήματα. 

Στην αρχή του κειμένου γίνεται 
αναδρομή στο ζήτημα της διάθεσης και 
εκμετάλλευσης των αποστραγγισμένων 
και αποκαλυπτομένων γαιών και κατα-
λήγει ότι με την αναμενόμενη αποπερά-
τωση των έργων και ενώ όλος ο αγρο-
τικός κόσμος πίστευε ότι επρόκειτο να 
γίνει η οριστική και ολοκληρωτική διά-
θεση των γαιών, εμφανίστηκαν οι «σκο-
τεινοί άνθρωποι των επιχειρήσεων», 
όπως τους ονομάζει, και με συνήγορο 
τον υπουργό Γεωργίας επεδίωκαν να 

2 Διετέλεσε υπουργός Γεωργίας στην Κυβέρ-
νηση του Κωνσταντίνου Δεμερτζή από 30-
11-1935 έως 13-4-1936 και ακολούθως στη 
Κυβέρνηση του Ιωάννου Μεταξά από 14-4-
1936.
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Εικ. 1. Εφημερίδα Εμπρός, φ. 225 της 26-5-1936.
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επαναφέρουν το αναχρονιστικό σχέδιο 
της σύστασης οργανισμού εκμετάλλευ-
σης των γαιών. Με ενέργειες τους από 
διμήνου είχε ανασταλεί όλο το κτηματι-
κό καθεστώς στη Μακεδονία. Ο υπουρ-
γός Γεωργίας είχε πρόσφατα υπογρά-
ψει αποφάσεις με τις οποίες εξαιρούσε 
από τις διανομές εδαφών 14 οικισμούς 
της περιοχής Σερρών, όπως του Ροδο-
λείβους, της Πεντάπολης, του Αηδο-
νοχωρίου και άλλων3. Η εξαίρεση των 
συνοικισμών έγινε προκειμένου να πε-
ριοριστεί ο αριθμός των δικαιουμένων 
αποκατάσταση αγροτών και κατ’ αυτόν 
τον τρόπο να μείνουν πολλές εκτάσεις 
αδιάθετες στο κράτος, στην περίπτωση 
που δεν εγκρινόταν το σχέδιο για τη σύ-
σταση οργανισμού εκμετάλλευσης. 

Δύο είναι τα δύο κύρια επιχειρή-
ματα των υπερασπιστών του σχεδίου 
ίδρυσης του οργανισμού, τα οποία αντι-
κρούει με βάση την κατάσταση που είχε 
διαμορφωθεί στον Μακεδονικό αγροτι-
κό χώρο. Στο πρώτο προβαλλόμενο επι-
χείρημα ότι τα εν λόγω εδάφη αποτε-
λούν πλέον δημόσιο πλούτο, επειδή το 
κράτος υποβλήθηκε σε μεγάλες δαπά-
νες με την κατασκευή των εξυγιαντικών 
έργων και για αυτό θα πρέπει να τα 
εκμεταλλευτεί διαθέτοντάς τα με προσ-
δοκία το κέρδος, απαντά ότι:

α) η πείρα διδάσκει ότι δεν μπο-
ρεί να ευδοκιμήσει οικονομικά ο προ-
τεινόμενος οργανισμός. 

β) στερείται ηθικής βάσης το επι-
χείρημα, γιατί το κράτος δεν έχει κερδο-
σκοπική αποστολή αλλά κοινωνική και 
είναι φυσικό να υποβάλλεται σε θυσίες, 
όπως υπέβαλε σε θυσίες πολλούς ιδιώ-
τες με την αναγκαστική απαλλοτρίωση 
κτημάτων τους προκειμένου εκτελε-
σθούν τα εξυγιαντικά έργα. Πώς είναι 
δυνατόν να υπάρχουν ακτήμονες γεωρ-
γοί και ιδιοκτήτες εδαφών που έχουν 
υποστεί απαλλοτριώσεις και απώλεσαν 
την περιουσία τους και το κράτος να 
θέλει να γίνει τσιφλικούχο. Η αγροτι-

3 Στους τρεις αυτούς οικισμούς ο Καραμανλής 
είχε λάβει τριπλάσιο αριθμό ψήφων κατά τις 
τελευταίες εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936 
(Εμπρός, 203/2-2-1936).

κή νομοθεσία, που είναι προϊόν κοινω-
νικής ανάγκης, περιγράφει αναλυτικά 
τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι 
στον αγροτικό κόσμο.

γ) η Μακεδονία πλήρωσε και πλη-
ρώνει πολλαπλάσια των όσων το κρά-
τος δαπάνησε δια την αποκάλυψη των 
γαιών και άλλωστε οι προς διάθεση 
εκτάσεις δεν πρόκειται να διανεμηθούν 
δωρεάν στους αγρότες. Οι γεωργοί που 
θα τα αποκτήσουν θα καταβάλουν, αν 
όχι ολόκληρο, πάντως το μεγαλύτερο 
μέρος της αξίας τους.

Στο δεύτερο επιχείρημα ότι ο ορ-
γανισμός που θα συσταθεί θα πρέπει 
να χρηματοδοτήσει έργα ενός δισεκα-
τομμυρίου δραχμών, περίπου, δηλαδή: 
για την κατασκευή αρδευτικού δικτύ-
ου πεδιάδας Θεσσαλονίκης 400 εκα-
τομμύρια δραχμών, για την κατασκευή 
τριτευουσών τάφρων των πεδιάδων 
Σερρών-Δράμας 38.4 εκ. δραχ., για τη 
σκυρόστρωση οδικού δικτύου 800 χι-
λιομέτρων, 120 εκ. δραχ., για τη μηχανι-
κή εκχέρσωση εδαφών 54 εκ. δραχ., για 
τον αγροτικό εποικισμό 330 εκ. δραχ. 
και για τη διανομή και το κτηματολόγιο 
40 εκ. δραχ. απαντά αναλυτικά: 

α) εκτός των δύο πρώτων έργων 
που η εκτέλεση επιβάλλονταν, όλα τα 
άλλα κρίνονταν περιττά και μη ανα-
γκαία, γιατί θεωρούσε αστείο να υπο-
στηρίζεται η ανάγκη κατασκευής 800 
χιλιομέτρων σκυροστρωμένου αγροτι-
κού οδικού δικτύου για τη χρήση κάρων 
και υποζυγίων την ώρα που στην Ελλά-
δα δεν μπόρεσαν ακόμη να συνδεθούν 
με τέτοιους δρόμους εμπορικά κέντρα 
και πρωτεύουσες νομών, αλλά και γιατί 
οι καλλιεργητές των χωραφιών μπορούν 
να εξυπηρετηθούν συγκοινωνιακά με 
τους υπάρχοντες δρόμους, που συνδέ-
ουν τα διάφορα χωριά και δια μέσου 
των κατασκευασμένων αναχωμάτων.

β) δεν είναι αναγκαία η χρημα-
τοδότηση για τη μηχανική εκχέρσωση 
και αξιοποίηση των εδαφών, γιατί τα 
περισσότερα εδάφη έχουν ήδη ξεχερ-
σωθεί και, όσα απέμειναν, η εκχέρσω-
ση μπορεί να επιτευχθεί με τη μηχανική 
καλλιέργεια και από τους κατά τόπους 
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συνεταιρισμούς των αγροτών.
γ) δεν απαιτείται δαπάνη για τον 

αγροτικό εποικισμό στα εδάφη αυτά, 
εφόσον ο καθορισμός και η διάθεση ενός 
πραγματικά βιώσιμου κλήρου στους 
όμορους και γειτονικούς συνοικισμούς 
θα ικανοποιήσει όλο τον γεωργικό πλη-
θυσμό. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να 
αποφευχθεί ο «στενόκαρδος», όπως 
αναφέρει, αποκλεισμός από τις διανο-
μές των γειτονικών συνοικισμών, δεδο-
μένου ότι είναι αδύνατη και ασύμφορη 
κοινωνικά και οικονομικά η αραίωση 
και μεταστέγαση πληθυσμών που απέ-
χουν μόλις 6 με 10 χιλιόμετρα από τις 
διαθέσιμες προς καλλιέργεια εκτάσεις.

δ) για τη διανομή και το κτημα-
τολόγιο των γαιών επίσης δεν θα χρεια-
στεί να γίνει δαπάνη, γιατί οι διανομές 
μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 
έμπειρη σε αυτά υπηρεσία του Εποικι-
σμού. Ούτε όμως και η ανάγκη εκτέ-
λεσης των αρδευτικών έργων μπορεί 
δικαιολογήσει τη σύσταση του προτει-
νόμενου οργανισμού, καθόσον το έργο 
αφορά ένα μέρος μόνο των αποκαλυ-
φθεισών γαιών, την πεδιάδα Θεσσαλο-
νίκης, και το δημόσιο μπορεί να επω-
μισθεί τη δαπάνη αυτή, η οποία είναι 
ελαχίστη σε σχέση με όσα δαπάνησε 
για την αποξήρανση των γαιών. Άλλω-
στε δεν πρόκειται για ένα επείγον έργο, 
αλλά για ένα έργο βελτίωσης των γαιών 
οι οποίες μπορούν να καλλιεργούνται 
και χωρίς άρδευση. 

ε) όσον αφορά την αξιοποίηση του 
εδάφους θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι 
ότι μόνο το αίσθημα της ιδιοκτησίας εί-
ναι αυτό που θα μπορέσει να την πραγ-
ματοποιήσει, με την προσωπική εργα-
σία και τις βελτιώσεις που θα επιφέρει 
ο άμεσα ενδιαφερόμενος και κάτοχος 
της μικρής ιδιοκτησίας γεωργός.

Ο Καραμανλής, έχοντας ασχολη-
θεί και ως δικηγόρος με την διεκδίκηση 
αποζημιώσεων των απαλλοτριωμένων 
ιδιοκτησιών, θεωρούσε ότι το ζήτημα 
της διάθεσης και εκμετάλλευσης των 
γαιών ήταν λυμένο νομοθετικά από το 
1933 υπέρ των ακτημόνων αγροτών4 

4 Στο χρονικό διάστημα από την ισχύ του 

και διαμορφωμένο από τις συνθήκες 
που το ίδιο το κράτος δημιούργησε, 
έχοντας ήδη παραχωρήσει προσωρινά 
τα 2/3 των εκτάσεων σε καλλιεργητές, 
οι οποίοι υποβλήθηκαν σε δαπάνες εκ-
χέρσωσης, μόχθησαν και κοπίασαν να 
τις καλλιεργήσουν και δεν ήταν εύκολο 
πλέον να αποβληθούν από αυτές ή να 
τις αφήσουν.

Θεωρούσε ακόμη ότι υπεύθυνο 
για το άλυτο αγροτικό πρόβλημα της 
Βορείου Ελλάδας, το οποίο βρίσκο-
νταν σε εκκρεμότητα από την άφιξη 
των προσφύγων, ήταν το ίδιο το κράτος 
που συντηρούσε τη θλιβερή αυτή κα-
τάσταση με το να κρατά σε αγωνιώδη 
αναμονή τους αγροτικούς πληθυσμούς. 
Η Μακεδονία ανέφερε, έδιδε την εντύ-
πωση αναρχούμενου τόπου, ενός τόπου 
υπό την «επήρεια αισθήματος πλήρους 
εγκατάλειψης» από τη δράση διαφόρων 

πρώτου νομοθετήματος, Ιούνιος 1933 μέχρι 
την Άνοιξη του 1936 είχαν δημοσιευθεί ακό-
μη: το Διάταγμα της 21 Φεβρουαρίου 1934 
«Περί του τρόπου της διαθέσεως και εκμε-
ταλλεύσεως των αποστραγγιζομένων εν Μα-
κεδονία γαιών», ο Νόμος 6083/1934 «Περί 
αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 9 εδαφ. 4 
του Ν. 5783 “περί διαθέσεως των αποστραγ-
γιζομένων γαιών και προσθήκης διατάξεων 
τινών εις τούτον”», το Διάταγμα της 25 Φε-
βρουαρίου 1935 «Περί τροποποιήσεως δια-
τάξεων του άρθρου 1 του από 21-2-1934 Δι-
ατάγματος “περί του τρόπου διαθέσεως και 
εκμεταλλεύσεως των αποστραγγιζομένων εν 
Μακεδονία γαιών”», ο Αναγκαστικός Νόμος 
της 5 Ιουνίου 1935 «Περί συμπληρώσεως 
των Νόμων 5783 και 5800 αφορώντων τον 
τρόπον διαθέσεως και εκμεταλλεύσεως των 
αποστραγγιζομένων γαιών και εξασφαλίσε-
ως των επ’ αυτών δικαιωμάτων του Δημοσί-
ου», το Διάταγμα της 16-10-1935 «Περί κα-
θορισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ των Δ/σεων 
Εποικισμού και της Γεωργίας δια την εκτέ-
λεσιν των αφορώντων την εκμετάλλευσιν και 
διάθεσιν των αποστραγγιζομένων γαιών και 
την προστασίαν των επ’ αυτών δικαιωμάτων 
του Δημοσίου, Νόμων και Διαταγμάτων», ο 
Αναγκαστικός Νόμος 25-1-1936 «Περί τρο-
ποποιήσεως του άρθρου 6 του Ν. 3718 “περί 
κυρώσεως συμβάσεως δια την εκτέλεσιν των 
υδραυλικών έργων των πεδιάδων Σερρών 
και Δράμας”» και το Διάταγμα της 5-3-1936 
«Περί τροποποιήσεως τινών του άρθρου 1 
του από 21-2-34 Δ/τος “περί του τρόπου δια-
θέσεως και εκμεταλλεύσεως των αποστραγ-
γιζομένων εν Μακεδονία γαιών”».
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αυτοχθόνων και ετεροχθόνων προπα-
γανδών και της κομμουνιστικής απει-
λής.

Με «πόνο ψυχής» διαπίστωνε, 
για μια ακόμη φορά, ότι το κράτος των 
Αθηνών ζούσε εκτός τόπου και χρόνου 
της πραγματικότητας και είχε καταστεί 
δημόσιος κίνδυνος για τη Βόρειο Ελλά-
δα. Ομολογεί ότι τον εξέπληξε και τον 
οδήγησε σε σκέψεις θλιβερές με πόση 
ελαφρότητα επιτράπηκε έστω και η 
απλή συζήτηση του σοβαρού αυτού κοι-
νωνικού προβλήματος της διάθεσης των 
γαιών στον υπό ίδρυση οργανισμό εκ-
μετάλλευσης. 

Ολοκληρώνοντας το κείμενο του ο 
Καραμανλής απευθύνεται προς την κυ-
βέρνηση και την προτρέπει να απομα-
κρύνει τους επικινδύνους συμβούλους 
της και να αποφασίσει την άμεσο δια-
νομή των γαιών στους αγρότες, στους 
οποίους, όπως λέει, η ιδέα αυτή κατέ-
στη πλέον συνείδηση. Η κυβέρνηση ακό-
μη πρέπει να αποφύγει τις άκαιρες και 
άγονες συσκέψεις, γιατί κινδυνεύει να 
ματαιωθεί η εφαρμογή του προγράμ-
ματος των διανομών και να αποστείλει 
αμέσως, εντός 10ημέρου, τοπογραφι-
κά συνεργεία στους μακεδονικούς κά-
μπους, έχοντας την πεποίθηση ότι δίδει 
εθνική λύση σε ένα από τα σοβαρότερα 
κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώ-
πιζε η χώρα. 

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ 
και η εφημερίδα Ακρόπολις συντάχθηκε 
με τις απόψεις του κυκλοφορώντας με 
κύριο άρθρο: «Όχι τσιφλικοποίησις της 
Μακεδονίας» (Ακρόπολις, 2632, 29-5-
1936) και στην επαρχία ο αγροτικός κό-
σμος ξεσηκώθηκε και ετοιμάζονταν για 
συλλαλητήρια (Φως, 8549/29-5-1936 
και 8552/1-6-1936, Εμπρός, 226/31-5-
1936), το Υπουργείο Γεωργίας έδειχνε 
αμετάπειστο στις προθέσεις του και 
εξέδωσε μακροσκελέστατη ανακοίνωση 
στην οποία ανέφερε ότι καταρτίστηκε 
το νομοσχέδιο της σύστασης του οργα-
νισμού εκμετάλλευσης των εδαφών.

Ο Κ. Καραμανλής δεν αρκέστηκε 
στην έντυπη δημοσίευση των απόψεών 
του και στις 30 Μαΐου ζήτησε και συ-

ναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Ιωάννη 
Μεταξά. Πιθανότατα να πραγματοποί-
ησε επαφές και με άλλα κυβερνητικά 
και κομματικά στελέχη. Την επομένη 
της επίσκεψής του στο πρωθυπουργι-
κό γραφείο, οι εφημερίδες ανέγραψαν 
ότι ο Μεταξάς συμφώνησε μαζί του με 
την ιδέα της διάθεσης των γαιών στους 
αγρότες της περιοχής (Φως, 8550/30-
5-1936, Εμπρός, 226/31-5-1936)5. Στις 
3 Ιουνίου, 4 ημέρες μετά τη συνάντη-
ση με τον πρωθυπουργό, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 
236/3-6-1936) η παραίτηση του Υπουρ-
γού Γεωργίας. Ο υπουργός σε δηλώσεις 
του επικαλέσθηκε λόγους υγείας, αλλά 
οι εφημερίδες έγραψαν ότι παραιτήθηκε 
λόγω της διαφωνίας του με τον πρωθυ-
πουργό για το ζήτημα της διάθεσης των 
γαιών (Ακρόπολις, 2637/3-6-1936, Φως, 
8554/3-6-1936). Η τοπική εφημερίδα 
Εμπρός του Λαϊκού κόμματος έγραψε 
ότι η παραίτηση προήλθε εξαιτίας της 
λυσσαλέας πολεμικής που άσκησε ενα-
ντίον του ο βουλευτής Σερρών Καρα-
μανλής (Εμπρός, 228/7-6-1936). 

Ο Καραμανλής επέστρεψε στη 
πόλη των Σερρών και πραγματοποίησε 
περιοδείες στο νομό όπου ανακοίνωνε 
τα ευχάριστα νέα στους ψηφοφόρους 
του. Μίλησε σε συγκεντρώσεις στην 
περιφέρεια της Πεντάπολης και στην 
Ηράκλεια. (Φως, 8555/4-6-1936). Έγινε 
παντού δεκτός, όπως έγραφε ο τοπικός 
τύπος, με ενθουσιασμό, αλαλαγμούς 
χαράς και αγαλλίασης (Εμπρός, 227/4-
6-1936). Ο γεωργικός κόσμος της Μα-
κεδονίας, και ειδικά του νομού Σερρών, 
του οφείλει ευγνωμοσύνη για το σθενα-
ρό αγώνα που διεξήγαγε για το ζήτημα 
των γαιών (Εμπρός, 228/7-6-1936).

Στις 6 Ιουνίου πραγματοποιήθη-
κε η προγραμματισμένη πρωθυπουρ-

5 Πιθανόν η συνάντηση αυτή να συνέβαλε στο 
να διαμορφώσει ο πρωθυπουργός θετική 
γνώμη και εκτίμηση για την εν γένει προσω-
πικότητα και τις απόψεις του νεαρού βου-
λευτή. Ο Μεταξάς δύο μήνες μετά, του έκανε 
πρόταση να συμμετάσχει ως υπουργός στη 
κυβέρνηση του καθεστώτος της 4ης Αυγού-
στου, πρόταση την οποία ο Καραμανλής δεν 
αποδέχθηκε (Καραμανλής, 1992, 380).
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Εικ. 2. Εφημερίδα Εμπρός, φ. 163 της 15-9-1935.
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γική σύσκεψη για το ζήτημα και μετά 
την ολοκλήρωσή της ανακοινώθηκε ότι 
οριστικοποιήθηκε η διάθεση των γαιών 
υπέρ των αγροτών και ότι τίθεται αμέ-
σως σε εφαρμογή η υπάρχουσα νομοθε-
σία (Ακρόπολις, 2641/7-6-1936).

Ένα μήνα περίπου αργότερα δια 
ενεργειών, όπως αναφέρει η τοπική 
εφημερίδα, των βουλευτών του Λαϊκού 
Κόμματος Σερρών, Κ. Καραμανλή, Δ. 
Νικολαΐδη και Π. Ιακώβου εκδόθηκε η 
79.722/17.877 από 10 Ιουλίου 1936 από-
φαση του Υπουργείου Γεωργίας με την 
οποία επανακαθορίζονταν ως όμοροι 
και γειτονικοί προς τις αποξηρανθείσες 
γαίες της λίμνης 14 οικισμοί του Νομού: 
Λευκότοπος, Νεροπλάτανα, Δάφνη, 
Αηδονοχώρι, Σ. Σ. Αγγίστης, Αγγίστα, 
Μικρό Σούλι, Ροδολείβος, Μεσορράχη, 
Πεντάπολη, Αγ. Πνεύμα, Εμμ. Παπάς, 
Νέο Σούλι και Αγ. Χριστόφορος, οι κά-
τοικοι των οποίων δικαιούνταν να συμ-
μετάσχουν στις διανομές των χωραφιών 
(Εμπρός, 239/19-7-1936). 

Τον Ιούλιο το Υπουργείο Γεωργί-
ας ανακοίνωσε την κατάρτιση του σχε-
τικού νομοσχεδίου για την οριστική δι-
άθεση των γαιών και την προώθηση του 
στη Βουλή για κύρωση. Ένας εκ των 
εισηγητών του νομοσχεδίου ορίστηκε ο 
βουλευτής Σερρών Δημήτριος Νικολαϊ-
δης. Το νομοσχέδιο όμως δεν πρόλαβε 
να ψηφιστεί, γιατί στις 4 Αυγούστου 
καταλύθηκε το δημοκρατικό πολίτευ-
μα και εγκαθιδρύθηκε η δικτατορία του 
Μεταξά. Ο Ιωάννης Μεταξάς δεν ακύ-
ρωσε την απόφαση που είχε λάβει, στις 
αρχές Ιουνίου, ως κοινοβουλευτικός 
πρωθυπουργός, και στις 3 Σεπτεμβρί-
ου η δικτατορική κυβέρνησή του δημο-
σίευσε τον Αναγκαστικό Νόμο 57.1936, 
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως των Νόμων 5783 και 5800 κλπ. περί 
διαθέσεως των αποστραγγιζομένων εν 
Μακεδονία γαιών» που τροποποιούσε, 
συμπλήρωνε και κωδικοποιούσε προη-
γούμενα νομοθετήματα για το ζήτημα.

Οι κυριότερες διατάξεις του νό-
μου ήταν:

α. Διατίθενται εδάφη για την 
αγροτική αποκατάσταση εγγάμων καλ-

λιεργητών, γηγενών και προσφύγων, 
ακτημόνων ή όσων έχουν ανεπαρκή γε-
ωργικό κλήρο που διαμένουν σε όμο-
ρους και γειτονικούς συνοικισμούς.

β. Όμοροι συνοικισμοί θεωρούνται 
όσοι έχουν κτηματικές περιοχές που 
εφάπτονται με τις αποστραγγισθείσες 
εκτάσεις και γειτονικοί όσοι βρίσκονται 
σε τέτοια απόσταση που να είναι δυνα-
τή και αποδοτική η εκμετάλλευση των 
γαιών. Η απόσταση αυτή δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 6-8 χιλιόμετρα.

γ. Ο κλήρος δεν θα υπερβαίνει 
τα 50 στρέμματα ή έως 40 στρέμματα 
αρδευτικά. Ο κλήρος δίνεται σε οικογέ-
νειες με γονείς και 3 άγαμα τέκνα και 
προσαυξάνεται πέρα των τριών τέκνων 
κατά 1/5 κατά τέκνο με ανώτερη διάθε-
ση τους 2 κλήρους.

δ. Οι κληρούχοι βαρύνονται με 
την αξία της έκτασης κατά στρέμμα 
που αναλογεί στις δαπάνες εκτέλεσης 
των αποστραγγιστικών έργων συν 5% 
για τις δαπάνες τοπογράφησης και του 
ειδικού ταμείου Εποικισμού και θα κα-
ταβάλλονται σε 25 ετήσιες δόσεις. 

ε. Η μη αυτοπρόσωπος, αδιάκο-
πη και συστηματική καλλιέργεια των 
αγρών από τους κληρούχους ή τα μέλη 
της οικογενείας τους πάνω από 2ετία 
συνεπάγεται την έκπτωση του κληρού-
χου.

στ. Οι αποκαθιστάμενοι κληρού-
χοι υποχρεούνται σε δωρεάν παροχή 
προσωπικής εργασίας μέχρι 20 ημερών 
το χρόνο προς την Κοινότητα και τους 
Συνεταιρισμούς Αποκατάστασης Ακτη-
μόνων για την κατασκευή αγροτικών 
δρόμων.

ζ. Ο κλήρος αποτελείται από ένα 
ενιαίο τεμάχιο ή σε περίπτωση αδυνα-
μίας, λόγω ποιοτικών διαφορών, επιτρέ-
πεται η κατάτμησή του σε 2 τεμάχια.

η. Μπορούν να παραχωρηθούν 
κλήροι και σε κατοίκους συνοικισμών 
απόστασης έως 35 χιλιομέτρων που θα 
μετακινούνταν σε συνοικισμούς πλησίον 
των αποστραγγισμένων περιοχών. Ειδι-
κά για την περιοχή που δημιουργήθηκε 
η λίμνη Κερκίνη, λόγω της μείωσης των 
καλλιεργουμένων εκτάσεων κάτω του 
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βιώσιμου κλήρου, μπορούν να παρα-
χωρηθούν κλήροι και σε κατοίκους άνω 
των 35 χιλιομέτρων που θα μετακινη-
θούν. 

θ. Κυρώνονται οι μέχρι τότε προς 
τους ακτήμονες προσωρινές παραχωρή-
σεις.

ι. Απαγορεύεται η παραχώρη-
ση γαιών σε δημοσίους και ιδιωτικούς 
υπαλλήλους νομικών προσώπων, δημο-
σίου δικαίου ή κοινωφελούς σκοπού και 
τραπεζών.

ια. Αποκαθίστανται παλαιοί και 
έφεδροι πολεμιστές, μακεδονομάχοι, δι-
πλωματούχοι γεωργικών σχολών, αλιείς, 
ιδιοκτήτες αλλοτριωθεισών εκτάσεων.

Αρχές Σεπτεμβρίου του 1936, η 
Διεύθυνση Γεωργίας Σερρών ανακοίνω-
σε ότι 2 τοπογραφικά συνεργεία εργά-
ζονταν στις εκτάσεις της αποξηραμένης 
λίμνης Αχινού και αλλά 2 συνεργεία στο 
αγρόκτημα των Σερρών, τοπογραφώ-
ντας τα εδάφη (Εμπρός, 250/6-9-1936).

Στις 6 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε 
ένας ακόμη νόμος για τη διαχείριση των 
εκτελεσθέντων έργων, ο Αναγκαστικός 
Νόμος 204.1936, «Περί συστάσεως Ει-
δικού Ταμείου Υδραυλικών Έργων Μα-
κεδονίας». Το ΕΤΥΕΜ επιφορτίζονταν 
με τη συντήρηση, συμπλήρωση, βελτίω-
ση και εκμετάλλευση των υδραυλικών 
έργων που είχαν γίνει.

Μέσα Οκτωβρίου σύμφωνα με 
την Διεύθυνση Γεωργίας Σερρών, είχαν 
αποδοθεί οριστικά 56.204 στρέμμα-
τα της πρώην λίμνης Αχινού σε 5.653 
κληρούχους ακτήμονες 43 όμορων και 
γειτονικών οικισμών, ενώ μια έκταση 
15.000 στρεμμάτων προοριζόταν να δι-
ατεθεί σε οικογένειες που θα μετακι-
νούνταν από τις Σέρρες, τον Λευκώνα 
και την περιφέρεια Σιντικής (Η Πρόο-
δος, 21-10-1936).

Στις 17 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε 
η λήξη της οριστικής διανομής γαιών 
στα τενάγη των Φιλίππων σε 50 όμο-
ρους και γειτονικούς οικισμούς μεταξύ 
των οποίων και πέντε της περιοχής Παγ-
γαίου: Κορμίστας, Ηλιοκώμης, Πρώτης, 
Ν. Μπάφρας και Βιτάστας του Νομού 
Σερρών (Εμπρός, 264/17-11-1936).

Η διάθεση προς εκμετάλλευση 
του συνόλου των αποκαλυπτομένων 
γαιών έγινε τμηματικά. Ολοκληρώθη-
κε μετά τον πόλεμο, την δεκαετία του 
1960. Οριστικοί τίτλοι κυριότητας σε 
όλους τους ακτήμονες αγρότες της πε-
ριοχής των Σερρών δόθηκαν αρχές της 
δεκαετίας του 1970. 

Με την αποπεράτωση των μεγά-
λων γεωυδραυλικών και εξυγιαντικών 
έργων από τις ανάδοχες αμερικανικές 
εταιρείες, στις πεδιάδες Θεσσαλονίκης, 
Σερρών και Δράμας, αποκαλύφθηκαν 
780.000 στρέμματα (το 81% των γαι-
ών που κάλυπταν λίμνες, έλη και τε-
νάγη) και άλλα 1.075.000 στρέμματα 
προστατεύθηκαν αποτελεσματικά από 
πλημμύρες. Το συνολικό κόστος των 
έργων ανήλθε σε 4.346 εκατομμύρια 
δραχμές και αντίστοιχα το κόστος για 
κάθε στρέμμα γης που αποκαλύφθηκε ή 
προστατεύτηκε ανήλθε σε 2.362 δραχ-
μές (Σέττας, 1961: 35-64). Στις γαίες 
αυτές εγκαταστάθηκαν 28.000 αγροτι-
κές οικογένειες που στερούνταν ή αντι-
μετώπιζαν στενότητα καλλιεργήσιμης 
γης (Κατσούλης 1938: 28-31). 

Το ζήτημα της διάθεσης και εκ-
μετάλλευσης των αποκαλυπτομένων 
γαιών στους αγρότες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Μακεδονίας και η δη-
μιουργία για αυτούς βιώσιμης αγροτι-
κής μικροιδιοκτησίας λύθηκε οριστικά 
νομοθετικά το 1936 με τη μικρή συμ-
βολή και παρέμβαση του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή, την πρώιμη περίοδο της 
πολιτικής του σταδιοδρομίας. Νεαρός 
βουλευτής τότε, αντιπρόσωπος επαρ-
χίας, χωρίς επιρροή στους διαδρόμους 
της εξουσίας, επικαλούμενος την ηθική 
στο δημόσιο βίο και αψηφώντας τα οι-
κονομικά συμφέροντα υπερασπίστηκε 
με σθένος τον αγροτικό κόσμο από τον 
οποίο προέρχονταν. 

Η οριστική διανομή των αποκαλυπτομένων από τα εξυγιαντικά έργα γαιών
ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΑΨΗΛΙΔΗΣ

127

Βιβλιογραφία

G. Η. Bailey, «Η εκμετάλλευσις των αποκα-
λυφθησομένων γαιών εν Μακεδονία», στο 
Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον, Η εκ-
μετάλλευσις των εκ των παραγωγικών 
έργων αποκαλυπτομένων νέων εδαφών εν 
Μακεδονία. Μελέται και εκθέσεις ειδικών. 
Εν Αθήναις 1935, σσ. 47-58

H. Jeffery, «Τα έργα προστασίας από πλημ-
μυρών και εξυγιάνσεως γαιών εν Μακεδο-
νία. Πεδιάς Θεσσαλονίκης-Πεδιάδες Σερ-
ρών-Δράμας», στο Ανώτατον Οικονομικόν 
Συμβούλιον, Εν Αθήναις 1935, σσ. 9-36.

John Monks & Sons Ulen & Company, Εξυγια-
ντικά έργα πεδιάδων Σερρών & Δράμας, 
Φεβρουάριος 1932.

N. Prampolini, «Έργα υδραυλικά και έργα 
προς βελτίωσιν γαιών εν Μακεδονία.» στο 
Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον, ό.π., 
σσ. 37-43.

Β. Γανώση, «Αι αποκαλυφθείσαι και αποκα-
λυφθησόμεναι γαίαι Αματόβου, Αρτζάν, 
Λουδία και Γιαννιτσών», στο Ανώτατον 
Οικονομικόν Συμβούλιον, ό.π., σσ. 59-86. 

Θ. Δ. Γενιδουνιά, «Υδραυλικά έργα των πεδι-
άδων Σερρών και Δράμας», στο Ανώτατον 
Οικονομικόν Συμβούλιον, ό.π., σσ. 87-104. 

Κ. Μ. Γούντχαουζ, Καραμανλής ο ανορθωτής 
της ελληνικής δημοκρατίας, έκδ. Μορφω-
τικής Εστίας, Αθήνα 1982. 

Ειδικό Ταμείο Υδραυλικών Έργων Μακεδο-
νίας, Τα παραγωγικά έργα Μακεδονίας, 
Θεσσαλονίκη 1940.

Χρ. Ευελπίδη, «Η εκμετάλλευσις των αποξη-
ρανθησομένων γαιών», Τεχνικά Χρονικά, 
Α/Ι, 1-2-1932, σσ.139-144.

Μ. Ζενεβουά, Η Ελλάς του Καραμανλή η δη-
μοκρατία δυσχερής, εκδ. Σιδέρης, Αθήναι 
31972. 

Κωνσταντίνος Καραμανλής, Αρχείο. Γεγονότα 
και Κείμενα, τομ. 1, εκδ. Ιδρύματος Κων-
σταντίνου. Γ. Καραμανλή, Αθήνα 1992.

Π. Γ. Καναγκίνη, «Η διαχείρησις και εκμετάλ-
λευσις των αποκαλυπτομένων γαιών Μα-
κεδονίας», Τεχνικά Χρονικά, Α/ΙΙ, αριθ. 19, 
1-10-1932, σσ. 972-978.

Π. Γ. Καναγκίνη, «Η εκμετάλλευσις των νέων 
εδαφών Μακεδονίας», στο Ανώτατον Οι-
κονομικόν Συμβούλιον, 1935, σσ. 105-110. 

Μ. Ν. Κατσίγερα, «Στοιχεία για τη διαμόρ-
φωση του ηγετικού ρόλου του Κωνσταντί-
νου Καραμανλή έως το 1955», στο Πρα-
κτικά Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, 
Αθήνα 5-9 Ιουνίου 2007, Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής στον εικοστό αιώνα, εκδ. 
Ιδρύματος Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, 
τόμ. 1, Αθήνα 2008, σσ. 84-97.

Κ. Κατσούλη, Το εποικιστικόν έργον του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αθήνα 1938.

Π. Λοπρέστη, «Τα υδραυλικά έργα Σερρών 
και Δράμας. Οργάνωσις συντηρήσεως και 
εκμεταλλεύσεως», Τεχνικά Χρονικά, Α/Ι, 
1-2-1932, σσ. 133-139.

Α Μελέγκοβιτς, «Τι ανάγκας παρουσιάζει η 
Ελλάς», στο Ανώτατον Οικονομικόν Συμ-
βούλιον, ό.π., σσ. 153-168, 

Ι. Σ. Παπαδάκη, «Η εκμετάλλευσις των απο-
ξηραινομένων γαιών από γεωργοτεχνικής, 
εποικιστικής και διαχειριστικής απόψεως» 
στο Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον, 
ό.π., σσ. 169-184. 

Π. Α. Παπαδόπουλου, «Σκέψεις και εντυπώ-
σεις εκ της διερευνήσεως των παραγωγι-
κών έργων», Τεχνικά Χρονικά, Α/Ι, 15-3-
1932, σσ. 301-308.

Κ. Σβολόπουλου, Καραμανλής 1907-1998. 
Μια πολιτική βιογραφία, εκδ. Ίκαρος, 
Αθήνα 2011.

Α. Σίνου, «Τεχνικαί και οικονομικαί σκέψεις 
επί της γεωργικής εκμεταλλεύσεως των 
παραγωγικών έργων», Τεχνικά Χρονικά, 
Α/Ι, 1-3-1932, σσ. 239-257.

Ν. Σέττας, Τα μεγάλα παραγωγικά έργα 
Μακεδονίας, Αθήνα 1961.

Ευάν. Χατζηβασιλείου, «Κωνσταντίνος Γεωρ-
γίου Καραμανλής: η δημιουργία ενός ηγέ-
τη, 1907-1946», στο Πρακτικά Διεθνούς 
επιστημονικού συνεδρίου, ό.π., σσ. 29-45.

Εφημερίδες

Ακρόπολις Αθηνών 1936. 

Φως Θεσσαλονίκης 1936. 

Εμπρός Σερρών, 1935, 1936. 

Η Πρόοδος Σερρών, 1936.



Τα μεγάλα εξυγιαντικά έργα της περιόδου 1929-36 στην κοιλάδα του Στρυμώνα:
νέα στοιχεία, η σημερινή αποτίμηση & οι μελλοντικές προοπτικές τους

128

Εικ. 3. Πίνακας των εκτάσεων που διατέθηκαν οριστικά μέχρι τον Οκτώβριο του 1936, σε ακτήμονες γεωργούς 
του Νομού Σερρών. Εφημερίδα Η Πρόοδος της 21-10-1936.
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Τα διαγράμματα της κοινοπραξίας Monks-Ulen 
ως κειμήλια πολιτιστικής κληρονομιάς 

Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος

Αφορμή για την σύνταξη του παρόντος κειμένου υπήρξε ο φάκελλος που 
κατατέθηκε από την ΕΥΔΑΠ μέσω της κας Νεσορίδη και περιλαμβάνει 28+1 
αυθεντικά διαγράμματα, τα οποία  έχουν συνταχθεί το έτος 1929, για την 

εκτέλεση υδραυλικών έργων στις πεδιάδες Σερρών και Δράμας. Κρίθηκε αναγκαία 
η σύνταξη ενός κειμένου, το οποίο να περιγράφει τα σημαντικά αυτά διαγράμματα 
και να τα αντιμετωπίζει ως κειμήλια πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διατήρηση των 
διαγραμμάτων και η αντιμετώπισή τους ως κειμηλίων πολιτιστικής κληρονομιάς, 
αποτελεί υποχρέωση και καθήκον, όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων και 
υπηρεσιών. Το χαρτογραφικό υλικό παραδόθηκε εντός χαρτοθήκης, βρίσκεται σε 
άριστη κατάσταση και η δημοσίευσή του στοχεύει στη διάχυση της γνώσης.

Η συζήτηση για χάρτες (έντυπους και ψηφιακούς) έχει αρχίσει να γίνεται όλο 
και πιο ζωηρή τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η μετάβαση στην ψηφιακή επο-
χή δημιούργησε ένα νέο πεδίο επιστημονικής δραστηριότητας, αυτό της ψηφιακής 
χαρτογραφίας, στο οποίο εντάσσεται και η διάσωση παλαιών χαρτών και σχεδίων 
μέσω της μετατροπής τους σε ψηφιακό υλικό. Οι λόγοι είναι πολλοί και γνω-
στοί, η δε εκ νέου ανάλυσή τους εκφεύγει από τους σκοπούς αυτού του άρθρου. 

Η μετατροπή του συγκεκριμμένου χαρτογραφικού υλικού από αναλογική σε 
ψηφιακή μορφή, ώστε να συμβάλει στη διάσωση και διατήρησή του και να είναι 
διαθέσιμο για οποιαδήποτε μορφής έρευνα, έγινε στο εργαστήριο Τοπογραφίας 
της κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας με την χρήση σαρωτή Contex A0.  Προσανατολισμός της 
κατεύθυνσης αποτελεί το τρίπτυχο: διεπιστημονική προσέγγιση, προώθηση των 
νέων τεχνολογιών, πολυθεματικότητα, ανιχνεύοντας συνεχώς τις τάσεις και τις 
γόνιμες συζητήσεις στην ελληνική και διεθνή επιστημονική πραγματικότητα. Άρα 
διαγράμματα, όπως υα προαναφερθέντα, τα οποία έχουν συνταχθεί στις αρχές 
του προηγούμενου αιώνα, με τα μέσα, τα οποία διέθεταν εκείνη την εποχή, τόσο 
για τη συλλογή δεδομένων, όσο και απεικονιστικά, εντάσσεται στο πλαίσιο της 
πολυθεματικότητας και χρήζουν τουλάχιστον ενός αδρού σχολιασμού, που θα 
επιχειρηθεί στο παρόν πόνημα. 

Μεταδεδομένα: χρονολογία σάρωσης 20.12.2016, σε RGB color, 8Bits/
Channel, ανάλυση 300 ppi, μορφότυπος αρχείου *.png. Σαρωτής Contex A0.

Εισαγωγή

Η Μακεδονία ανήκει στις περιοχές που εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος, τις 
λεγόμενες «Νέες Χώρες», που κατά κύριο λόγο υποδέχθηκαν πρόσφυγες από 
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Εικ. 1. Σχεδιοθήκη με τα διαγράμματα.

Εικ. 2. Ανάδοχος του έργου.

Εικ. 3. Σφραγίδες έγκρισης και θεώρησης διαγραμμάτων
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τις πολλαπλές πολεμικές και πολιτικές 
περιπέτειες του ελληνικού έθνους τον 
20ό αιώνα. Παλαιότερα η μελέτη των 
χαρτών συντελούσε στην ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης, αλλά και στη 
διεύρυνση των οριζόντων του νου. Κι 
όλα αυτά γιατί με την εξερεύνησή 
τους, κάποιος θα προβληματιζόταν για 
τη γεωγραφία, τις αποστάσεις και τη 
διαμόρφωση του χώρου. Πλέον, μια 
«φωνή» στο GPS ή ένα εξελιγμένο 
smartphone, μας βγάζουν από αυτόν 
τον κόπο. Σημαντικό μέρος των χαρτών 
αυτών αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά 
τη λεγόμενη «ιστορική χαρτογραφία» 
του ελλαδικού χώρου και παράλληλα 
το «γίγνεσθαι» στα τεχνικά έργα.

κειμήλιο: αντικείμενο του σχετι-
κά πρόσφατου παρελθόντος, που θε-
ωρείται πολύτιμο, λόγω της ιστορικής 
ή συναισθηματικής του αξίας και που 
φυλάγεται ως ενθύμιο.

Μες στο συρτάρι, ασάλευτη ζει η σιωπή
Εικόνες που μένουν σε κόντακ χαρτί
Φιγούρες γκροτέσκες, χαμένες ψυχές
Φοβάμαι και τρέχω στην μαύρη σοφίτα, 
χαμένος στα δάση του χτες…..

(Κειμήλια 1983
στίχοι Γιάννη Μανιάτη, 

Κώστα Μάστορη, Αντώνη Μανιάτη)

Σκοπός του κειμένου, είναι η ανά-
δειξη της σημαντικής, αλλά εν πολλοίς 
άγνωστης προσφοράς των διαγραμμά-
των, τα οποία έχουν συνταχθεί από τις 
Αμερικάνικες εταιρείες John Monks & 
Sons και Ulen & Company, για την ορι-
στική μελέτη και κατασκευή εξυγιαντι-
κών έργων στις πεδιάδες Σερρών-Δρά-
μας με στόχο την αποστράγγιση 
400.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης 
γης και την θωράκιση, άλλων 300.000 
στρεμμάτων, έναντι πλημμυρών. Η δη-
μοσίευση των παλαιών αυτών διαγραμ-
μάτων θεωρείται ως ανάχωμα στην 
λησμονιά και ως ενθύμηση στον τρόπο 
γεωχωρικής απεικόνισης, που κατά-
φερε να καθιερώσει το σχέδιο, ως τη 
«γλώσσα» του μηχανικού, σε καίριους 
τομείς τεχνικών έργων, όπως τα υδραυ-
λικά έργα.

Σχεδιοθήκη – διαγράμματα

Τα 28+1 διαγράμματα παραδόθηκαν, 
ένθετα σε σχεδιοθήκη ανάλογης διά-
στασης, στοιχείο το οποίο αποτελεί κρι-
τήριο για τη διατήρηση των διαγραμ-
μάτων στο χρόνο και την ποιότητα των 
χρωμάτων, που διατηρούν τα διαγράμ-
ματα.

Σε όλα τα διαγράμματα υπάρχει 
πλαίσιο και πάνω δεξιά και εντός του 
πλαισίου, ο κωδικός κάθε διαγράμμα-
τος : Ρ.Ρ.ΧΧ, όπου ΧΧ αρίθμηση από 
1-28. Ειδικά στο διάγραμμα με αριθμό 
7 υπάρχει και το διάγραμμα 7Α και για 
το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στο κεί-
μενο για 28+1 διαγράμματα. Το λογό-
τυπο της εταιρείας αναγράφεται, εντός 
του πλαισίου και επάνω αριστερά σε 
όλα τα διαγράμματα.

Σημαντικά διοικητικά στοιχεία 
των διαγραμμάτων αποτελούν οι έγ-
χρωμες σφραγίδες με τίτλους: 

«ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ», όπου σημειώνεται η ημερομηνία 
εισαγωγής του διαγράμματος 29.10.29, 
ότι συζητήθηκε το θέμα αυθημερόν και 
εγκρίθηκε υπό τους όρους της υπ αριθμ. 
1919 πράξεως. 

«ΕΘΕΩΡΗΘΗ», όπου σημειώνε-
ται η ημερομηνία θεώρησης 4 Δεκεμ-
βρίου 1929 και υπάρχει η υπογραφή 
του τμηματάρχη. Από τα 29 διαγράμ-
ματα τα 8 δεν έχουν θεώρηση (ποσοστό 
27.5%).

Ο τίτλος του διαγράμματος δεν 
είχε σταθερή θέση εντός του χώρου του 
πλαισίου σε όλα τα διαγράμματα. Εί-
ναι δίγλωσσος και τα γράμματα είχαν 
την ανάλογη διαβάθμιση, ώστε να απο-
δίδεται έμφαση. 

Τα διαγράμματα έχουν συνταχθεί 
σε  μικρή κλίμακα, λόγω της μεγάλης 
έκτασης απεικόνισης. Παρατηρείται 
μεν γενίκευση και αφαίρεση των λεπτο-
μερειών, αλλά αυτοί οι χάρτες προσα-
νατολίζονται κυρίως στην απεικόνιση 
του τοπογραφικού ανάγλυφου του εδά-
φους, μέσω οριζοντιογραφίας, μηκοτο-
μών και διατομών, κατά το στάδιο της 
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Εικ. 4. Δίγλωσσοι τίτλοι διαγραμμάτων με διαβαθμίσεις γραμματοσειράς.

Εικ. 5. Σύμβολα σημειακά, γραμμικά επιφανειακά - Υπομνήματα.
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προμελέτης. Στα διαγράμματα υπάρ-
χουν τρεις (3) προμελέτες Α΄, Β΄, Γ΄ και 
παραλλαγές. 

Τα διαγράμματα οριζοντιογραφι-
ών στερούνται συστήματος συντεταγ-
μένων (δεν υπάρχει σχετικός κάναβος).

Το Τοπογραφικό Σχέδιο είναι το 
αποτέλεσμα της σύνθεσης ενός συνόλου 
τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας. Ανά-
λογα με την θεωρητική σκοπιά που βλέ-
πει κανείς την σημασία αντικειμένων, 
καθορίζει και την έννοιά τους. Εξαιτίας 
της περιορισμένης διακριτικής ικανότη-
τας του ανθρώπινου ματιού, δεν είναι 
δυνατό να απεικονιστεί μια λεπτομέ-
ρεια εδάφους, επάνω στο χάρτη, της 
οποίας οι διαστάσεις υπό την κλίμακα 
σχεδίασης να είναι μικρότερες από ¼ 
mm. 

Σύμφωνα με τους κανόνες γενί-
κευσης, που επιφέρει η επιλογή της κλί-
μακας, τα μικρά αντικείμενα, λόγω του 
μεγέθους τους, θα έπρεπε να παραλη-
φθούν. Ωστόσο, ορισμένα αντικείμενα 
είναι σημαντικά και επιβάλλεται η ανα-
παράστασή τους στο χάρτη, ανεξαρτή-
τως της κλίμακας του σχεδίου και του 

μεγέθους του αντικειμένου στο φυσικό 
περιβάλλον. Η λύση στο πρόβλημα δί-
νεται με τη χρήση συμβόλων: σημειακά, 
γραμμικά, επιφανειακά/θεματικά. Αν 
και τα βασικά τοπογραφικά σύμβολα 
πρέπει να θεωρούνται γνωστά, ωστόσο 
είναι επιθυμητό να υπάρχει ένα ειδικό 
υπόμνημα, που να επεξηγεί τα σύμβολα 
που χρησιμοποιούνται στο σχέδιο.

Σε πινακοποιημένη μορφή, παρα-
τίθενται ταξινομημένα τα 29 διαγράμ-
ματα, με πεδία όπως: κωδικός σχεδίου, 
τίτλος, κλίμακα, βοράς, έγχρωμο, υπό-
μνημα. Ημερομηνία έγκρισης υπάρχει 
σε όλα και είναι 29.10.1929. Ημερο-
μηνία θεώρησης είναι 04.12.1929, αλλά 
δεν υπάρχει η ανάλογη σφραγίδα σε 
όλα τα διαγράμματα.

Από τα 29 διαγράμματα, τα 23 
είναι έγχρωμα, τα 7 είναι εφοδιασμέ-
να με το σύμβολο του βορρά και τα 11 
έχουν κατάλληλο υπόμνημα. Ένα (1) 
εξ αυτών δεν έχει κλίμακα. Αναλυτικά 
στοιχεία στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση διαγραμμάτων

κωδικός 
σχεδίου Τίτλος κλίμακα θεώρη-

ση
ΒΟΡ-
ΡΑΣ

ΕΓ-
ΧΡΩ-
ΜΟ

υπό-
μνημα

P.P. 1 ΛΕΚΑΝΑΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ 
ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΙΤΗ 1:250.000 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 2 ΠΕΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΗ ΛΙΜΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 1:50.000 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

P.P. 3 ΠΕΔΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΗ ΛΙΜΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 1:50.000 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

P.P. 4 ΠΕΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄ ΛΙΜΝΗ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΙΡΚΙΝΗΣ 1:50.000 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

P.P. 5
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄ ΛΙΜΝΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΚΙΡΚΙΝΗΣ ΚΑΤΑΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΕΚΤΡΟ-
ΠΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΙΜΝΗ

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:200

ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 6
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΝ ΑΝΑΧΩΜΑ ΤΗΣ ΣΙ-
ΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΚΗ 
1:10.000 
ΥΨΗ 1:200

ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 7

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Ι ΚΑΤΆ 
ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΚΟΙΤΗ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ ΑΠΌ 
ΡΟΥΦΡΑΚΤΟΥ ΜΕΧΡΙΣ ΕΚΒΟΛΩΝ Χμ 
0.00 - Χμ 78,87

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:200

ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ
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P.P. 7αΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄  ΠΑΡΑΛΛΑΓΑΙ  1 ΚΑΙ 3 
ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΑΙ

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:200

ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 8
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑ-
ΤΟΜΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ  ΧΜ.0-29.020

1:500 ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 9

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ 
ΔΙΑΤΟΜΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ 
ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ  ΧΜ.29.000- 45.000 
ΠΑΡΑΛΑΓΗ 3

1:500 ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 10
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑ-
ΤΟΜΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΑΡΑΓΓΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕ-
ΩΣ ΧΜ.71.640-ΧΜ.75.900

1:500 ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 11 ΠΕΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Β΄ 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ 1:50.000 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

P.P. 12

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Β΄ ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ 
ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ 
ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ ΑΠΌ ΕΞΟΔΟΝ ΦΑΡΑΓΓΟΣ 
ΡΟΥΠΕΛ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΩΝ 

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:200

ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 13

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Γ΄ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΡΥ-
ΜΟΝΟΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΔΙΕΥΘΕ-
ΤΗΘΗΣΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΌ ΕΞΟΔΟΝ 
ΦΑΡΑΓΓΟΣ ΡΟΥΠΕΛ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΝΗΣ 
ΑΧΙΝΟΥ

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:200

ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 14

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΑΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΘΗΣΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ ΑΠΌ ΦΑΡΑΓΓΟΣ ΡΟΥΠΕΛ 
ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΝΗΣ ΑΧΙΝΟΥ

1:500 ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 15 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑ - 
ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:200

ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 16
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΧΤΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:200

ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 17

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ 
ΔΙΑΤΟΜΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ 
ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΝ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ 
ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

1:500 ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 18 ΠΕΔΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄ ΑΠΟ-
ΧΕΤΕΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ 1:50.000 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

P.P. 19
ΠΕΔΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΥΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ ΚΑΤΆ 
ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΧΜ.0,0 ΧΜ.61.6

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:200

ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

P.P. 
20

ΠΕΔΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Α΄  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΑΙ ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΣΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΓΓΙΤΗ ΧΜ.0.000 - 
ΧΜ.32.900

1:500 ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

P.P. 21
ΠΕΔΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Β΄ ΑΠΟ-
ΧΕΤΕΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΟΣ ΚΑΒΑΛ-
ΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ

1:50.000 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

P.P. 
22

ΠΕΔΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Β΄ ΤΑ-
ΦΡΟΣ ΦΙΛΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΞ ΚΑΒΑΛ-
ΛΑΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:200

ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ
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P.P. 
23

ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΧΕ-
ΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ

ΜΗΚΗ 
1:5.000 
ΥΨΗ 1:200

ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

P.P. 24ΤΥΠΟΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 

ΌΧΙ ΥΠΟ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

P.P. 
25

ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙ-
ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ 
ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:2000

ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ

P.P. 
26

ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΤΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΡΟΥΣΟΒΟΥ ΜΑΪΜΟΥΔΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΒΑΚΛΗ ΚΑΙ ΒΕΡΓΙΑΝΗΣ

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:2000

ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ

P.P. 27 ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΤΩΝ 
ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ ΟΡΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΟΠΑΣΣΙ

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:2000

ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ

P.P. 
28

ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΤΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΙΛΙΤΖΕ ΕΖΟΒΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ

ΜΗΚΗ 
1:50.000 
ΥΨΗ 1:2000

ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ

Από τα 29 διαγράμματα, τα επτά 
(7) εντάσσονται στη κατηγορία της ορι-
ζοντιογραφίας, τα δεκαπέντε (15) στη 
κατηγορία των μηκοτομών, τα έξι (6) 
στη κατηγορία των διατομών και ένα 
(1) στη κατηγορία λεπτομερειών. Από 
ότι φαίνεται τα διαγράμματα της προ-
μελέτης Β΄ και Γ΄ δεν φέρουν θεώρηση. 

Στο παράρτημα έχουν καταχω-
ρηθεί όλα τα διαγράμματα. Αξίζει μια 
περιήγηση στο διάγραμμα Ρ.Ρ.24, όπου 
περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια 
διάφοροι τύποι μικρών φραγμάτων.

Επίλογος

Τα διαγράμματα αυτά συμβάλλουν 
στην προβολή μιας σημαντικής, αλλά 
σχετικά άγνωστης πτυχής της ιστορίας 
του Ν. Σερρών. Στην ημερίδα, μνημο-
νεύθηκαν άνθρωποι, οι οποίοι κατέβαλ-
λαν σημαντικές προσπάθειες για την 
ολοκλήρωση των έργων με τα μέσα και 
τις συνθήκες της εποχής, με υποδειγμα-
τική οργάνωση και διοίκηση. Ιδιαίτερη 
εντύπωση έμεινε από τον τρόπο πρό-
σληψης και διαχείρισης του εργατικού 
δυναμικού στις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες της εποχής. Η παρούσα και οι 
επόμενες γενιές οφείλουν να διασώσουν 
και να αναδείξουν το ήθος, την ιστορία 
και τα κειμήλια των προγόνων μας.
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Χάρτης τεχνητών γεωμορφών στη τ/φ Σερρών.
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Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από τα τεχνικά έργα στην ταφρολεκάνη Σερρών 

Ευαγγελία Παπαφιλίππου-Πέννου

Στο παρόν κείμενο παρατίθενται στοιχεία1 που προέκυψαν από την έρευνα 
του υδρογραφικού συστήματος2 της ταφρολεκάνης των Σερρών (εικ. 1), σε 
δύο επιμέρους πεδία. 

Το πρώτο αφορά στη δυναμική εξέλιξη του υδρογραφικού συστήματος, δηλ. 
στο τρόπο, στο χρόνο και στις φυσικές διεργασίες που οδήγησαν την τ/φ Σερρών 
στην απόκτηση ενός συστήματος αποστράγγισης με ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξε-
λικτικές διεργασίες που ακολούθησε ο σχηματισμός, η ανάπτυξη, η αναπροσαρμο-
γή των κλάδων του στο συγκεκριμμένο χώρο, κατά τα διάφορα στάδια εξέλιξης.

Το δεύτερο αφορά στις σύγχρονες εξωγενείς διαδικασίες του υδρογραφικού 
συστήματος. Ως εξωγενείς νοούνται τόσο οι φυσικές όσο και οι ανθρωπογενείς 
διεργασίες, που έγιναν πρόσφατα και εξακολουθούν να συμβαίνουν ακόμη και 
σήμερα στο συγκεκριμμένο σύστημα, δηλαδή, με ποιο τρόπο το φυσικό σύστημα 
αποστράγγισης της τ/φ Σερρών δέχθηκε τις ανθρώπινες επεμβάσεις, μεταβάλ-
λοντας τα δεδομένα του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, εξετάζονται το εί-
δος των επεμβάσεων, τις αλλαγές που προκάλεσαν στη λειτουργία/ανάπτυξη του 
υδρογραφικού δικτύου, τον τρόπο αντίδρασης και προσαρμογής του, όπως και 
την νέα κατάσταση δυναμικής ισορροπίας που έχει επικρατήσει σήμερα στην τ/φ 
Σερρών.

1   Στοιχεία που περιλαμβάνονται στην διδακτορική διατριβή της συγγραφέως με τίτλο: «Δυναμική 
εξέλιξη και σύγχρονες εξωγενείς διεργασίες του υδρογραφικού συστήματος της ταφρολεκάνης 
των Σερρών», Α.Π.Θ. 2004.

2 Υδρογραφικό δίκτυο: είναι το σύνολο των αυλακώσεων, ρεμάτων, χειμάρρων & πλευρικών κλά-
δων ενός ποταμού του οποίου την (υδρολογική) λεκάνη απορροής, αποστραγγίζουν. Αποτελεί το 
δίκτυο µεταφοράς-κίνησης του επιφανειακού νερού και των ιζηµάτων µιας υδρολογικής λεκάνης.  
Υδρολογική λεκάνη ή λεκάνη απορροής: είναι µία καθορισµένη τοπογραφική και υδρολογική 
ενότητα, η οποία αποτελεί τη στοιχειώδη χωρική µονάδα της αποστράγγισης της γήινης επιφά-
νειας. ∆ηλ. είναι η περιοχή που αποστραγγίζεται από ένα δίκτυο υδατορεµάτων & της οποίας 
τα όρια υλοποιούνται από τον υδροκρίτη της. Υδροκριτική γραµµή ή υδροκρίτης ονοµάζεται η 
νοητή γραµµή που συνδέει τα ψηλότερα σηµεία της γήινης επιφάνειας και καθορίζει την κατεύ-
θυνση ροής των οµβρίων υδάτων, σε δύο γειτονικές λεκάνες απορροής. Υδρογραφικό σύστημα 
περιλαμβάνει & εξετάζει συνολικά το υδρογραφικό δίκτυο & την αντίστοιχη λεκάνη απορροής. 
Ταφρολεκάνη των Σερρών (ή τ/φ του ποτ. Στρυμόνα στο Ν. Σερρών) είναι το τεκτονικό βύθι-
σμα που οριοθετείται μεταξύ των περιφερειακών ορεινών όγκων (στο Ν. Σερρών) και το οποίο 
αποστραγγίζεται στο κύριο υδρογραφικό άξονα του ποτ. Στρυμόνα. Γενικώτερα ορίζεται ως το 
τελευταίο, προς τη θάλασσα, ενδοορεινό (ηπειρωτικό) τεκτονικό βύθισμα της ευρύτερης υδρολο-
γικής λεκάνης του. «Στρυμών» σημαίνει ρέμα (=περιοδική ροή νερού), όρος που με τα σύγχρονα 
γεωμορφολογικά κριτήρια, κατατάσσει τον ποταμό Στρυμόνα στην ομάδα των ποταμών με χει-
μαρρικούς χαρακτήρες.
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Εικ. 2. α) Γεωτεκτονικές Ζώνες Ροδόπης - Σερβομακεδονικής (Ελληνική Ενδοχώρα).
          β) 1. Στάρα Πλανίνα 2. Σρεντογκόρα 3. Ζώνη Ιστράνιας 4. Ζώνη Κραιστίδων 5 : α)Σερβομακεδονική 
μάζα β) Μάζα Ροδόπης γ) Κρυσταλλικά Β. Ανατολίας 6 : α) Ζώνη Αξιού Ροδόπης - Σερβομακεδονικής β) Ζώνη 
Σμύρνης– Άγκυρας 7. Πελαγονική 8 : α) Υποπελαγονική ζώνη β) Ζώνη Παρνασσού γ) Ζώνη Πίνδου δ) Ζώνη 
Γαβρόβου ε) Ιόνιος Ζώνη 9) Επωθήσεις 10) Ζώνες (Ελληνική Ενδοχώρα) βαθιών ρηγμάτων 11) Ρήγματα

Εικ. 1. Χάρτης υδρογραφικού δικτύου ποταμού Στρυμόνα στην τ/φ Σερρών (μετά τα τεχν. έργα 1932-2002).
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Γεωλογικά στοιχεία ευρύτερης πε-
ριοχής

Την Ελληνική ενδοχώρα συνιστούν οι 
κρυσταλλικές μάζες της Ροδόπης και 
της Σερβομακεδονικής, που θεωρούνται 
ως ηπειρωτικές μάζες, με πιθανότερη 
προέλευση από την Λιθοσφαιρική Πλά-
κα της Λαυρασίας (εικ. 2).

Θεωρείται ότι η Σερβομακεδονι-
κή μάζα επωθείται επί της μάζας της 
Ροδόπης. Η γραμμή της επώθησης ονο-
μάστηκε “Γραμμή Στρυμόνα” αφού 
φαίνεται να ακολουθεί την πορεία του 
ομώνυμου βυθίσματος και η οποία επε-
κτείνεται προς τα βόρεια, στο χώρο του 
Βουλγαρικού τμήματος της λεκάνης 
του Στρυμόνα (Πιρίν-Ρίλα). Οι Βούλγα-
ροι γεωλόγοι την ονομάζουν και “Ζώνη 
Κραιστίδων” ή “Struma lineament” (= 
Γραμμή Στρυμόνα) (Zagorcev,1992).

Γεωλογικά στοιχεία τ/φ Σερρών

Η τ/φ Σερρών ως νοτιότερο τμήμα, της 
συνολικής υδρολογικής λεκάνης του 
πoτ. Στρυμόνα, έχει κοινά αίτια δημι-
ουργίας και είναι αποδέκτης όλων των 
διεργασιών, που συνέβησαν ή θα συμ-

βούν στην ευρύτερη περιοχή της λεκά-
νης απορροής του ποταμού Στρυμόνα. 
Μορφολογικά, διαχωρίζει την οροσει-
ρά που ανήκει στη μάζα της Ροδόπης 
(ανατολικά), από την οροσειρά που 
ανήκει στη μάζα της Σερβομακεδονικής 
(δυτικά), των οποίων τα νότια τμήματα 
βρίσκονται στον Ελληνικό χώρο.

Γενικώτερα, η τ/φ βρίσκεται επά-
νω στην γραμμή επαφής των δύο γεω-
τεκτονικών μαζών, η οποία δεν διακρί-
νεται σ’ όλη την επιφάνειά της, λόγω 
της απόθεσης των νεογενών και τεταρ-
τογενών ιζηματογενών σχηματισμών 
επάνω στο υπόβαθρο (εικ. 2, 3).

Ανθρωπογενείς επεμβάσεις στην   
ταφρολεκάνη Σερρών (συνοπτικά)

Προϊστορική-Ιστορική περίοδος

Δημιουργία οκισμών και κατασκευή 
αναχωμάτων από πέτρες και πλεγμέ-
νες βέργες ιτιάς για ν’ αναχαιτισθεί η 
καταστροφική συμπεριφορά του ποτα-
μού λόγω των φυσικών διεργασιών του 
(δηλ. τα πρώτα εγγειοβελτιωτικά έργα 
στον χώρο της τ/φ Σερρών). 

Εικ. 3. Γενικευμένος γεωλογικός χάρτης της τ/φ Σερρών (με βάση: γεωλογικό χάρτη Ι.Γ.Μ.Ε & xαρτογράφι-
ση Δ.Ε.Π., με προσθήκες στοιχείων από: Καρυστιναίος, 1984 - Παπαφιλίππου & Λώλου, 1988 - Ψιλοβίκος 
κ.ά.,1992 & 1994 - Παπαφιλίππου-Πέννου κ.ά., 1995,  Παπαφιλίππου, 2004).
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Νεώτερη περίοδος

Κατασκευή συστήματος υδροδότησης 
με πήλινους σωλήνες που μετέφεραν το 
νερό υδρομάστευσης υπόγειων υδροφό-
ρων στρωμάτων ή πηγών από την ορει-
νή ζώνη προς τα χαμηλότερα σημεία 
(κυρίως στην Ν/ΝΔ πλευρά της τ/φ Σερ-
ρών) το γνωστό σύστημα Qanat (χρο-
νολογική τοποθέτηση της κατασκευής 
τους, στα «χρόνια των Μπέηδων» κατά 
την Τουρκοκρατία (Βαβλιάκης 1989). 

Σύγχρονη (Νεώτατη) περίοδος

1) “Σχέδιο Kenny”: εκπόνηση μελέτης 
για την αξιοποίηση της Ανατολικής Μα-
κεδονίας & η σύγχρονη εκπόνηση από 
τον Αγγλικό Οίκο “Sir John Jackson” 
(1920) τοπογραφικών διαγραμμάτων 
και υδρολογικής μελέτης, που βοήθησαν 
τον Kenny να συντάξει και να προτείνει 
στην Ελληνική Πολιτεία ένα φιλόδοξο 
σχέδιο για ανασυγκρότηση ολόκληρης 
της Μακεδονίας.
2) Παρ’ όλη την δεινή κατάσταση της 
Εθνικής οικονομίας, τον Οκτώβριο του 
1928 υπεγράφη η σύμβαση για τη με-
λέτη και κατασκευή των μεγάλων πα-
ραγωγικών, αντιπλημμυρικών και εξυ-
γιαντικών έργων των πεδιάδων Σερρών 
και Δράμας, μεταξύ του Ελληνικού Δη-
μοσίου και της Κοινοπραξίας των τεχνι-
κών εταιρειών της Νέας Υόρκης Monks-
Ulen. Τα σπουδαιότερα από τα έργα 
που περιελάμβανε η σύμβαση ήταν:

Εκτροπή του Στρυμόνα από την 
έξοδο του Ρούπελ, προς τη λίμνη Κερ-
κίνη (μήκος 15 km) και εγκιβωτισμός 
αυτού μέσα σε αναχώματα, για παρο-
χές 3000 m3/s.

Δημιουργία ταμιευτήρα στην θέση 
της παλιάς λίμνης «Μπουτκόβο» και 
της ευρύτερης περιοχής των καλαμώ-
νων και ελών. Η κατασκευή προέβλεπε 
προστατευτικό ανάχωμα στα ανατολικά 
και ρουφράκτη στα κατάντη με μέγιστη 
χωρητικότητα περίπου 310.000.000 m3 

(σε υψόμετρο στάθμης +32 m). Δηλ. δη-
μιουργία της τεχνητής λίμνης Κερκίνης 
και του φράγματος Λιθοτόπου, στην Β/

ΒΔ πλευρά της χαμηλής περιοχής της 
τ/φ Σερρών.

Αποξήρανση της λίμνης Αχινού 
και των περιβαλλόντων αυτήν ελών, 
που υπήρχε στη Ν/ΝΑ χαμηλή περιοχή 
της ταφρολεκάνης.

Διευθέτηση και εγκιβωτισμός της 
κοίτης του ποταμού κατάντη του ρου-
φράκτη, συμπεριλαμβανομένης και της 
διαδρομής του μέσω της (πρώην) λί-
μνης Αχινού.

Εγκιβωτισμός του χειμάρρου 
«Μπέλιτσα» σε τάφρο, ώστε να κατα-
στεί κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός 
και αποδέκτης όλων των χειμάρρων της 
Β/Α πλευράς της τ/φ.

Διευθέτηση και εγκιβωτισμός των 
κυριωτέρων χειμάρρων και κατασκευή 
πλήρους δικτύου τάφρων, ώστε να απο-
στραγγιστεί ολόκληρη η πεδιάδα.

Κατασκευή τριών υδροληψιών 
και των κύριων-πρωτευόντων διωρύ-
γων για άρδευση 400.000 στρ., με πέ-
ντε αρδευτικά δίκτυα (Ι, II, III, IV, V).

Για την κατασκευή των μεγάλων 
παραγωγικών, αντιπλημμυρικών και 
εξυγιαντικών έργων της πεδιάδας Σερ-
ρών δημιουργήθηκαν μεγάλες εργοτα-
ξιακές εγκαταστάσεις. Από δε το λιμά-
νι της Αμφίπολης, δια μέσου της λίμνης 
Αχινού και με πλωτό τρόπο, μεταφε-
ρόταν μηχανήματα και υλικά τα οποία 
προσέγγιζαν το εργοτάξιο μέσω της σι-
δηροδρομικής γραμμής Decauville. 

Αποτελέσματα-συνέπειες των αν-
θρωπογενών επεμβάσεων στην 
ταφρολεκάνη Σερρών

Μεταβολές στο φυσικό περι-
βάλλον

α) Στους προϊστορικούς-ιστορικούς 
χρόνους: Οι διαθέσιμες πληροφορίες 
αναφέρονται στις ανθρωπογενείς επεμ-
βάσεις (π.χ. δημιουργία φραγμάτων, εκ-
μετάλλευση φυσικού ορυκτού πλούτου, 
ξύλευση δασών, χάραξη οδών κ.λπ.) 
αλλά δεν περιγράφουν τις συνέπειες, 
τα αποτελέσματα και τις μεταβολές, 
που πιθανόν προκάλεσαν στο φυσικό 
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περιβάλλον της τ/φ Σερρών.
β) Στους νεώτερους χρόνους: Οι 

υδρομαστεύσεις πηγών και υπόγειων 
υδροφόρων στρωμάτων με την κατα-
σκευή των Qanat, στα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας μετέβαλλαν τον τρόπο και το 
είδος ροής σε χειμάρρους και ρέματα.

γ) Στους σύγχρονους (νεώτατους) 
χρόνους: Οι συνέπειες και τα αποτελέ-

σματα της κατασκευής των τεχνικών 
έργων στην εξέλιξη των φυσικών λει-
τουργιών (π.χ. εξέλιξη υδρογραφικού 
συστήματος κ.λπ.) μέσα στο χώρο της 
τ/φ είναι δυνατόν να προσδιορισθούν, 
μετά από παρατηρήσεις της φυσικής 
κατάστασής της (έως το 1927) και της 
τεχνητής (μετά το 1927).

Εικ. 4-5. Χάρτες υδρογραφικού συστήματος τ/φ Σερρών, πριν (πάνω) και μετά (κάτω) τα τεχνικά έργα.
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Συγκριτικές παρατηρήσεις / μετρήσεις

Πίνακας με στοιχεία φυσικής (παλιάς) κοίτης ποταμού Στρυμόνα στην τ/φ Σερ-
ρών και στον Ν. Σερρών (Ελλάς)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΤΗ ΠΟΤ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ - Χαρτογράφηση 1927 - 
α/α Περιοχή Μήκος (km) Πλάτος (m) 

--* (Από την είσοδο του Στρυμόνα στην Ελλάδα (Προμαχώνας) 
έως την έξοδο από «Στενά Ρούπελ») (9,50) (100-400) 

1 Από έξοδο Στενών Ρούπελ έως ΝΑ ευρύτερης περιοχής 
Κερκινίτιδας 18,00 400-200 

2 Από ΝΑ Κερκινίτιδας έως λίμνη Αχινού 55,00 200-100 
3 Από λίμνη Αχινού έως λιμνώδες «Δεκαλίστρα» 5,50 100-300 
4 Από λιμνώδες «Δεκαλίστρα» έως «Στενά Αμφίπολης» 5,00 300-500 
--* (Από «Στενά Αμφίπολης» έως Στρυμονικό κόλπο) (9,00) (200-100) 

Σύνολο 83,50 Μ.Ο. ≈270 
--* : εκτός περιοχής έρευνας

Πίνακας με στοιχεία τεχνητής (σύγχρονης) κοίτης ποταμού Στρυμόνα στην τ/φ 
Σερρών και στο Ν. Σερρών (Ελλάς)

ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ - Χαρτογράφηση 1971 -

α/α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η
Κοίτη ροής

ΜΗΚΟΣ (Km) ΠΛΑΤΟΣ (m)

τ/φΚοίτη 
ροής

Κοίτη
πλημ-
μυρών

Κοίτη ροής
Κοίτη
πλημμυ-
ρών

--*

Από την είσοδο του 
Στρυμόνα στην Ελλά-
δα (Προμαχώνας) έως 
την έξοδο από «Στενά 
Ρούπελ»

9 9,5 100-400 200-800 SADANSKI
MELNIK

1 Από γέφυρα Πετριτσίου 
έως λίμνη Κερκίνη 15 15 150 400-800

 
2

Από φράγμα Λιθοτόπου 
έως σημείο συμβολής 
Στρυμόνα - Μπέλιτσας

45 42 100-200 200-700

3

Από σημείο συμβολής 
Στρυμόνα - Μπέλιτσας 
έως σημείο συμβολής 
Στρυμόνα-Αγγίτη

16,5 16,5 100  ≈300

4

Από σημείο συμβολής 
Στρυμόνα-Αγγίτη έως 
σημείο συμβολής Στρυ-
μόνα-Καστρόλακκα

10 10 100  ≈300

--*

Από σημείο συμβολής 
Στρυμόνα-Καστρόλακ-
κα έως τον Στρυμονικό 
κόλπο

6 6 100  ≈300 Στρυμονικού
Κόλπου

Υπόμνημα
--* : εκτός 
περιοχής 
έρευνας

Σύνολο 86,5 83,5 Μ.Ο. 140 Μ.Ο. 
≈400
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Πίνακας με στοιχεία για φυσική και τεχνητή κοίτη “Μπέλιτσας”

Φυσική κοίτη χειμ. “ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ” Τεχνητή κοίτη τάφρου “ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ” 
Χαρτογράφηση 1927 Χαρτογράφηση 1971

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ 
Μήκος 
κοίτης 
(Km) 

Πλάτος 
κοίτης 
(m) 

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ

Μήκος 
κοίτης 
ροής 
(Km) 

Πλάτος 
κοίτης 
ροής 
(m) 

Πλάτος 
κοίτης 
πλημμυρών 
(m) 

1 

Από ριπίδιο 
Σιδη/στρου 
έως Λίμνη 
Αχινού 

51 100-
150 1 

Από διευθετη-
μένη κοίτη
(κώνος πρό-
σχωσης) Κρου-
σοβίτη έως 
Στρυμόνα 

45 20 (κατά θέ-
σεις) ≈100 

Πίνακας με στοιχεία παλαιών -«εγκαταλειμμένων» (αδρανών) κοιτών
τ/φ Σερρών

Παλαιές-αδρανείς (“εγκαταλειμμένες” ή απομονωμένες) κοίτες στην ταφρολεκάνη Σερρών
Χαρτογράφηση 1927 Χαρτογράφηση 1971

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθ-
μός

Συνολικό
μήκος 
(Km)

Πλάτος
(m) ΑΛΛΑΓΕΣ

1 ΒΙΒΔ περιοχή ταφρο-
λεκάνης 3 48,5 ≈ 150 Κατάκλυση περιοχής από Λ. Κερκίνη

2 Περιοχή Ηράκλειας 4 62,0 20-80
Ένταξη στο Ιο αρδευτικό δίκτυο 
Ηράκλειας και Δυτική διώρυγα 
(Ηράκλεια)

3 ΒΑ έως ΝΑ περιοχή 
τ/φ 3 36,7 20-80 ΙΙΙο αρδευτικό Σιδ/στρου αρδευτικό 

δίκτυο Ν. Σκοπού

4 Κοίτες μεταξύ Μπέλι-
τσας & Στρυμόνα 4 21 20-80

Ένταξη στο ΙΙο αρδευτικό δίκτυο
Προβατά

5
Κοίτες μεταξύ Μο-
νοκκλησιάς – Κουμα-
ριάς

4 41 20-80

Σύνολο 209,2

Μ.Ο Αποτέλεσμα : Κατάργηση μικρών 
υγροτόπων και δημιουργία νέων με 
ελεγχόμενη λειτουργία – αλλαγή σε 
τοπικά βασικά επίπεδα – αλλαγές 
στο μικροκλίμα

≈ 100

Πίνακας με στοιχεία για τις εκτάσεις λιμνών και περιλίμνιων ελών στην ταφρο-
λεκάνη Σερρών

Χαρτογράφηση 1927 Χαρτογράφηση 1971

ΛΙΜΝΕΣ (λ) ΠΕΡΙΛΗΜΝΙΑ ΕΛΗ 
(π.ε) ΛΙΜΝΕΣ (λ) ΠΕΡΙΛΗΜΝΙΑ ΕΛΗ 

(π.ε)

α/α Όνομα Έκταση 
(Km2) Όνομα Έκταση 

(Km2) Όνομα Έκταση 
(Km2) Όνομα Έκταση 

(Km2)
1 Κερκινίτιδα 3,56 Κερκινίτιδας 19,75 Κερκίνης 54 Κερκίνης 14,5
2 Αχινού 39,60 Αχινού 49,40 - - - -
3 Δεκαλίστρα 11,50 Δεκαλίστρας 10,05 - - - -
Σύνολο 54,66 Σύνολο 79,20 Σύνολο 54 Σύνολο 14,5
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Συμπεράσματα από τις συγκρι-
τικές παρατηρήσεις / μετρήσεις & 
αναλύσεις του Υδρογραφικού Συ-
στήματος του ποταμού Στρυμόνα 
στην τ/φ Σερρών πριν και μετά τα 
τεχνικά έργα

1. Επιπτώσεις από τις ανθρω-
πογενείς επεμβάσεις στη γεω-
μορφολογια της τ/φ Σερρών

Στην κεντρική και νότια περιοχή της 
τ/φ, μεταξύ των φυσικών κοιτών του 
Στρυμόνα και της Μπέλιτσας και έως 
την τ. λίμνη Αχινού, οι ανθρωπογενείς 
επεμβάσεις μετέτρεψαν το σύνολο των 
απομονωμένων (παλαιών) κοιτών από 
φυσικούς αγωγούς των κατακρημνι-
σμάτων και μόνιμες υγροτοπικές περι-
οχές, σε στραγγιστικούς και αρδευτι-
κούς αγωγούς (με ελεγχόμενη ροή κατά 
τις αρδευτικές περιόδους). 

Η λίμνη Αχινού, όπως και η λι-
μνώδης περιοχή «Δεκαλίστρα» έχουν 
αποστραγγισθεί, αποξηρανθεί και αντι-
κατασταθεί με αρδευτικά δίκτυα.

Οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις 
(δηλ. οι αποξηράνσεις, διευθετήσεις 
κ.λπ.) στη φυσική διάρθρωση του υδρο-
γραφικού σύστηματος της τ/φ Σερρών, 
προφανώς επέφεραν μεταβολές στις 
φυσικές συνθήκες λειτουργίας του. Οι 
ανθρωπογενείς επεμβάσεις στην χαμη-
λή ζώνη της τ/φ Σερρών, επηρέασαν και 
την φυσική εξέλιξη των μεσολεκανωδών 
περιοχών τόσο μεταξύ των πρωτογενών 
λεκανών, όσο και μεταξύ των νεώτερων 
λεκανών.

Η βίαιη επαναδραστηριοποίηση 
του υδρογραφικού δικτύου που εκδη-
λώθηκε με φαινόμενα “αυτοπειρατιών” 
και “συλλήψεων” κλάδων, εκτός των 
άλλων, είχε ως αποτέλεσμα αφ΄ ενός 
τον σχηματισμό νέων λεκανών απορ-
ροής και αποσχηματισμό παλαιότερων, 
αφ΄ ετέρου την δημιουργία νέων γενιών 
δικτύων (π.χ. 4ης, 5ης, 6ης γενιάς) και 
την ανανέωση παλαιότερων. Τελικό 
αποτέλεσμα ήταν η ανανέωση του ανα-
γλύφου της τ/φ Σερρών. 

Η υδροχαρής βλάστηση (καλα-
μιώνες κ.λπ.), που αναπτύσσεται στα 
πρανή και τα σχεδόν λιμνάζοντα νερά 
των κοιτών των κλάδων του υδρογρα-
φικού συστήματος, δημιουργούν υγρο-
τοπικές συνθήκες ανάλογες των απο-
ξηραθέντων φυσικών ελών όπου ανα-
πτύσσονται αγροτικά οικοσυστήμα-
τα. Παρατηρήθηκε δραστική μείωση 
(σε ποσοστό ≈62%) της έκτασης των 
υγροτόπων στην τ/φ, μετά τα εγγειο-
βελτιωτικά έργα. Οι αποξηράνσεις και 
αποστραγγίσεις των προαναφερόμενων 
εκτάσεων, εξυγίαναν εδάφη και απέ-
δωσαν προς καλλιέργεια αρκετές χι-
λιάδες στρεμμάτων. Παρατηρήθηκε αύ-
ξηση της γεωργικής γης, που οφείλεται 
κυρίως στη συρρίκνωση των υδάτινων 
επιφανειών (υγροτοπικών περιοχών) 
της χαμηλής ζώνης της τ/φ.

2. Ειδικώτερες επιπτώσεις στα 
πρωτογενή Υδρογραφικά Συ-
στήματα3 της τ/φ Σερρών

Aνατολική πλευρά τ/φ Σερρών: Η ση-
μαντικότερη συνέπεια των ανθρωπο-
γενών επεμβάσεων για την ανατολι-
κή πλευρά της τ/φ,είναι η μείωση των 
πρωτογενών λεκανών απορροής από 
έξη (6) σε πέντε (5) και η αύξηση της 
συνολικής έκτασής τους κατά 21,4 Km2.  
Δυτική πλευρά τ/φ Σερρών: αυξάνεται 
ο αριθμός των λεκανών απορροής, της 
δυτικής πλευράς της τ/φ Σερρών, από 
δεκαεπτά (17) σε δεκαοκτώ (18) και 
μειώνεται η αρχική συνολική έκταση 
της κατά 63,25 Km2.

3 Τάξη υδρογραφικού συστήματος: προκύπτει 
από την ταξινόμηση των κλάδων του, με διά-
φορες μεθόδους από τα οποία το περισσότε-
ρο διαδεδομένο είναι η μέθοδος STRAHLER. 
Πρωτογενή ή 1ης γενιάς υδρογραφικά συστή-
ματα (= λεκάνες απορροής + υδρογραφικά 
δίκτυα) είναι τα συστήματα των οποίων οι 
υδροκρίτες προσεγγίζουν τα όρια του κύρι-
ου υδροκρίτη της εκάστοτε περιοχής μελέ-
της. Δευτερογενή ή 2ης γενιάς υδρογραφικά 
συστήματα είναι τα συστήματα των οποίων 
οι υδροκρίτες δεν προσεγγίζουν τα όρια του 
κύριου υδροκρίτη & κατέχουν τις μεσολεκα-
νώδεις περιοχές μεταξύ των πρωτογενών συ-
στημάτων, κ.ο.κ.
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Πίνακας με τις μεταβολές στο φυσικό ανάγλυφο της τ/φ Σερρών 
μετά τα τεχνικά έργα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ
Δυτική πλευρά
τ/φ Σερρών

Έτος 
1927

Έτος 
1971

Ανατολική πλευρά
τ/φ Σερρών

Έτος 
1927

Έτος 
1971

Αριθμός λεκανών 17 18 Αριθμός λεκανών 6 5
Συνολικό εμβαδόν 1190,35 1127,10 Συνολικό εμβαδόν 843,10 864,50

ΜΕΣΟΛΕΚΑΝΩΔΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Δυτική πλευρά
τ/φ Σερρών

Έτος 
1927

Έτος 
1971

Ανατολική πλευρά
τ/φ Σερρών

Έτος 
1927

Έτος 
1971

Αριθμός μεσολεκαν. περι-
οχών 114 102 Αριθμός μεσολεκαν. 

περιοχών 65 70

Συνολικό εμβαδόν 349,54 373,81 Συνολικό εμβαδόν 429,81 406,37

3. Αλλαγές στις χρήσεις γης στην τ/φ Σερρών

 Πίνακας με την κατανομή της χαμηλής ζώνης του Ν. Σερρών 
στην διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

Περιο-
χή 

Έκτα-
ση 
(χιλ.
στρ.) 

Καλλιερ-
γήσιμη 
Έκταση 
(χιλ.στρ.) 

πο-
σο-
στό 
% 

Τμήμα

Έκτα-
ση 
(χιλ. 
στρ.) 

Λίμνες, 
έλη κλπ 
(χιλ.
στρ.) 

Περιοδικά 
κατακλυ-
ζόμενες 
περιοχές 
(χιλ. στρ.) 

Καλλιερ-
γήσιμες 
εκτάσεις 
(χιλ. στρ.) 

ποσο-
στό 
% 

Χα-
μηλή 
ζώνη 
Ν. 
Σερ-
ρών 

1200 437 36,4 

Κε-
ντρικό 
τμήμα 
της χα-
μηλής 
ζώνης 

800 
460 
(57,50 
%) 

283 
(35,38 %) 50-60 6,25-

7,50 

     
 Πίνακας με κατανομή εκτάσεων στις βασικές κατηγορίες χρήσης γης 

του Ν. Σερρών (από στοιχεία ΕΣΥΕ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

α/α Έτη 

Όν
ομ

α 
Ν

ομ
ού

 Αριθ-
μός 
Δήμων 
& 
Κοινο-
τήτων 

Έκταση 
Νομού 
(χιλ. 
στρ.) 

Καλλιερ-
γούμενες 
Εκτάσεις 
(χιλ. στρ.) 
(& ποσοστό 
%) 

Βοσκό-
τοποι 
(χιλ. 
στρ.) 

Δάση 
(χιλ. 
στρ.) 

Εκτάσεις 
καλυπτό-
μενες από 
ύδατα 
(χιλ. στρ.) 

Εκτά-
σεις οι-
κισμών 
(χιλ. 
στρ.) 

Άλλες 
εκτά-
σεις 
(χιλ.
στρ.) 

1 1991* 

Σε
ρρ

ώ
ν 

148 3967,7 1696,8 
(42,76 %) 1040,1 822,1 118 128,2 162,5 

2 1981 148 3967,7 1574,3 
(39,68 %) 1155,4 825,0 133,8 166,2 113,5 

3 1971 147 3969 1529,7 
(38,54 %) 2035,3 179,4 179,4 49,0 - 

4 1961** 143 3903 1382,0 
(35,41 %) 2063,5 916,3 125,3 275,3 - 
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5. Δημιουργία τεχνητών γεωμορ-
φών
     
Οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις στο φυ-
σικό ανάγλυφο της τ/φ Σερρών, μέσα 
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και 
του αγώνα του ανθρώπου για βελτίωση, 
ανάπτυξη και διεύρυνση των συνθηκών 
διαβίωσής του μέσα σ΄ αυτήν είχαν ως 
αποτέλεσμα την δημιουργία τεχνητών 
γεωμορφών.

Λίμνη Κερκίνη: Πρόκειται για 
μια τεχνητή γεωμορφή που άρχισε να 
κατασκευάζεται το 1933, με βάση την 
θέση της μικρής λίμνης Κερκινίτιδας 
(ή Μπουτκόβου) που ήταν μία φυσική 
γεωμορφή. Σχεδιάσθηκε ως κεντρικός 
πυρήνας των τεχνητών επεμβάσεων και 
αποτελεί την βασική μονάδα των με-
γάλων “Εγγειοβελτιωτικών Έργων της 
πεδιάδας Σερρών”, που κατασκευά-
σθηκαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν, στο 
αρχικώς σχεδιασθέν σύνολό τους, στην 
χαμηλή ζώνη της τ/φ Σερρών. Πρωταρ-
χικός και κύριος στόχος της κατασκευής 
της λίμνης ήταν η αντιπλημμυρική προ-
στασία της χαμηλής ζώνης της τ/φ από 
τις πλημμυρικές παροχές του Στρυμό-
να. Η παγίδευση των φερτών υλών του 
ποταμού, ήταν ένας επόμενος στόχος 
για την δημιουργία και την απόδοση 
προς καλλιέργεια μεγάλων, σταθερών 
και γόνιμων εκτάσεων. Σε συνδυαμό με 
την εξυγίανση του περιβάλλοντος από 

τις αποξηράνσεις των ελών θα έλυνε 
και το “προσφυγικό πρόβλημα”.

Φράγματα: Στη νότια πλευρά της 
λίμνης Κερκίνης ρουφράκτης ρυθμίζει 
την παροχή προς το κατάντη τμήμα του 
Στρυμόνα. Το αρχικό θυρόφραγμα σχε-
διάσθηκε με παροχετευτικότητα 1.200 
m3/s (Monks-Ulen). Ο νέος ρουφράκτης, 
το φράγμα Λιθοτόπου του “Τελικού 
Σχεδίου Ανάπτυξης”, έχει επτά (7) θυ-
ροφράγματα, το καθένα με παροχετευ-
τικότητα Q = 17x (z-30) 2/3 (όπου z = 
υψόμετρο στάθμης λίμνης). Για στάθμη 
z = 37 m και ανοικτά τα έξι (6) από τα 
επτά (7) θυροφράγματα, η ονομαστι-
κή του παροχετευτικότητα είναι 1.800 
m3/s (Μπαρτζούδης, 1989). Η Monks-
Ulen (1928-1930) μέσα στα πλαίσια 
της “Αρχικής Μελέτης Ανάπτυξης”, 
αφού εντόπισε το μεγάλο πρόβλημα 
που δημιουργούσαν οι χείμαρροι της 
ΒΑ και ανατ. πλευρά της τ/φ Σερρών, 
με την σημαντική ποσότητα υλικών που 
μετέφεραν, πρότεινε μεταξύ άλλων και 
την κατασκευή φραγμάτων στον άξονα 
ροής τους (π.χ ορεινή κοίτη Κρουσοβί-
τη).

Θεωρούνται επίσης ως τεχνητές 
γεωμορφές οι διευθετήσεις κοιτών, κα-
τασκευή αρδευτικών - στραγγιστικών 
δικτύων, τα αναχώματα (τεχνητές ανα-
βαθμίδες - επιχώματα), οι λιμνοδεξα-
μενές - γεωτρήσεις και οι θέσεις εξόρυ-
ξης υλικών - λατομεία.

4.  Αλλαγές στις εκτάσεις των υδάτινων επιφανειών στην  τ/φ Σερρών

Πίνακας με εκτάσεις υδάτινων επιφανειών στην χαμηλή ζώνη του Ν. Σερρών 
και της τ/φ Σερρών, όπως προκύπτουν από διάφορες πηγές

Υδάτινες επιφάνειες
Χρονικές περίοδοι 

Έκταση (χιλ. στρ.) 
Δεκαετίες Έτη

α/α Περιοχές 

Τουρκο-
κρατία 1961 1971 1981 1991 1927 1971 2002 

Παλιά 
αρχεία ΕΣΥΕ Διατριβή Παπαφιλίππου

1 Χαμηλή ζώνη 
του Ν. Σερρών 763 79,4 109,1 95,4 78,9 360,12 103,95 102,08 

2 Χαμηλή ζώνη 
της τ/φ Σερρών 743 75,8 104,5 91,4 76,0 344,24 100,42 98,82 
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6. Συνέπειες των ανθρωπογενών 
επεμβάσεων στην τ/φ Σερρών

Η διερεύνηση των επιπτώσεων των με-
γάλων τεχνικών έργων στην εξέλιξη της 
τ/φ Σερρών επιγραμματικά κατέληξε 
στα παρακάτω.

Οι προφανώς εντυπωσιακές και 
θετικές επιπτώσεις των ανθρωπογε-
νών επεμβάσεων στην τ/φ Σερρών, στην 
αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των 
κατοίκων της, προκάλεσαν αρνητικές, 
όχι άμεσα αντιληπτές, ανατροπές στην 
φυσική εξέλιξη του υδρογραφικού συ-
στήματος και γενικώτερα στο ανάγλυ-
φό της. 

Συνέβησαν δυναμικές αλλαγές 
στην διάρθρωση του υδρογραφικού δι-
κτύου. Όπως η μείωση του αριθμού των 
πρωτογενών χειμάρρων και των λεκα-
νών απορροής τους, ταυτόχρονα με την 
αύξηση τόσο του συνολικού εμβαδού, 
όσο και των μεμονωμένων λεκανών 
απορροής, στην ανατολική πλευρά της 
τ/φ Σερρών. Επίσης, αύξηση του αριθ-
μού των πρωτογενών χειμάρρων, με 
την δημιουργία μιάς νέας πρωτογενούς 
λεκάνης απορροής, (του Ρ. Νεοχωρίου 
ή Μεγ. Ρέματος) και ταυτόχρονα την 
μείωση της συνολικής, αρχικής έκτασης 
των πρωτογενών λεκανών απορροής, 
(που είναι αποτέλεσμα των αυξομει-
ώσεων της έκτασης των μεμονωμένων 
λεκανών), στην δυτική πλευρά της τ/φ 
Σερρών. 

Η αλλαγή του βασικού επιπέδου 
που συνέβη με την αποξήρανση της λί-
μνης Αχινού (στην κεντρική-νότια πλευ-
ρά τ/φ) και την σύγχρονη δημιουργία 
της τεχνητής λίμνης Κερκίνης (στην Β/
ΒΔ πλευρά τ/φ), είχε ως αποτέλεσμα 
την ενεργοποίηση διαβρωτικών διερ-
γασιών και την πρόκληση αλλαγών σε 
φυσικές καταστάσεις π.χ. την διατά-
ραξη της ισορροπίας των υγροτοπικών 
συνθηκών, την κατάργηση φυσικών, μι-
κρών υγροτόπων, την δημιουργία νέων, 
ανθρωπογενών με ελεγχόμενη λειτουρ-
γία μεγάλων (και κατά θέσεις μικρών) 
υγροτόπων κ.ά. 

Η αύξηση της καλλιεργήσιμης 

γης και οι αλλαγές στην χρήση γης εί-
ναι εντυπωσιακές μετά τα εξυγιαντικά 
έργα, κυρίως στην χαμηλή περιοχή της 
τ/φ. Οι νέες συνθήκες δημιούργησαν με 
την σειρά τους καινούριες απαιτήσεις, 
με αποτέλεσμα την δημιουργία διαφό-
ρων τεχνητών γεωμορφών, οι οποίες 
επιδρούν στην διάρθρωση και διαμόρ-
φωση του αναγλύφου της τ/φ Σερρών. 

Τα μεγάλα υδραυλικά, εγγειο-
βελτιωτικά και δασοτεχνικά έργα που 
έχουν γίνει μέσα στα όρια της ταφρολε-
κάνης Σερρών, έχουν επιδράσει στους 
φυσικούς χαρακτήρες της και έχουν 
δημιουργήσει μία κατάσταση «ανθρω-
πογενούς υδρογραφίας». Οι μεγάλες 
μεταβολές που διαπιστώθηκαν, διδά-
σκουν ότι κάθε ανθρωπογενής επέμβα-
ση στην φυσική διαδικασία εξέλιξης του 
περιβάλλοντος, απαιτεί προηγούμενη 
λεπτομερή μελέτη των φυσικογεωγρα-
φικών γεωμορφολογικών και γεωλογι-
κών υποδομών της περιοχής εφαρμογής 
των.

Τελικά, από την ανάλυση του 
υδρογραφικού δικτύου του ποταμού 
Στρυμόνα στην τ/φ Σερρών προκύπτει 
ότι η σύγχρονη δυναμική εξέλιξή του εί-
ναι αποτέλεσμα των τεχνικών επεμβά-
σεων του ανθρώπου στην πεδινή (χαμη-
λή) περιοχή της. Επομένως, ο άνθρωπος 
είναι ο καθοριστικός σύγχρονος, εξωγε-
νής παράγοντας της γεωμορφολογίας 
του συστήματος του ποταμού Στρυμό-
να στην τ/φ Σερρών.
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Ο Στρυμόνας με τα μάτια των παιδιών 

Αναγνωστίδου Μαρία

Μια διαφορετική νότα στην ημερίδα για τα εξυγιαντικά έργα στην κοιλάδα 
του Στρυμόνα προσθέτουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ1 τάξης του 
3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών. Με αφορμή το Διεθνές Έτος Βιώσιμης 

Τουριστικής Ανάπτυξης 2017, αλλά και ερεθίσματα από τα σχολικά μαθήματα της 
Γλώσσας, της Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος, υλοποιήθηκε η εργασία 
που παρουσιάζεται εδώ. Πρόκειται για μια εργασία που ξεκίνησε ως διαφήμιση 
για τον Νομό Σερρών και φιλοδοξεί να γίνει αφορμή, προκειμένου να δημιουργη-
θεί φάκελος για την αναγνώριση της Αμφίπολης ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο. 

Αμφίπολη και Στρυμόνας είναι στενά δεμένα. Τη σχέση αυτή διερεύνησαν 
διαθεματικά οι μαθητές και την αποτύπωσαν με τον δικό τους τρόπο σε μια ιστο-
ρία με τη μορφή κόμικ, το οποίο τελικά εξελίχθηκε και σε βίντεο και βρίσκεται 
στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.youtube.com/watch?v=TKVJqi-m7_Q.  
Οι διάλογοι διαμορφώθηκαν στο μάθημα της Γλώσσας, τα σκίτσα στο μάθημα των 
Εικαστικών και των ΤΠΕ, η έρευνα για το περιεχόμενο έγινε στο μάθημα της Με-
λέτης Περιβάλλοντος και της Ιστορίας. Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας αφορά 
τον Στρυμόνα, ο οποίος μαζί με την Κερκίνη, είναι το κυρίαρχο γεωμορφολογικό 
χαρακτηριστικό της περιοχής του νομού Σερρών. 

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Λέοντας της Αμφίπολης, αναγνωρίσι-
μο σύμβολο για τον νομό, τον οποίο βάζουν οι μαθητές στην αρχή της ιστορίας να 
κολυμπά στα νερά του ποταμού Στρυμόνα. Εδώ σημειολογικά γίνεται αναφορά 
στην ανάσυρσή του από την κοίτη του ποταμού. Η ιδέα για τον Λέοντα που κολυ-
μπά προέρχεται από σκίτσο του γραφίστα Αλέξανδρου Κυπαρίσση.

Οι μαθητές στα πλαίσια του κεφαλαίου «Σημαντικά έργα» της Μελέτης 
Περιβάλλοντος, ασχολήθηκαν με τη δημιουργία του ταμιευτήρα της Λίμνης Κερ-
κίνης, τα έργα αποξήρανσης στην πεδιάδα των Σερρών και τη σημασία τους για 
την οικονομία, την υγεία και γενικότερα τη ζωή στην περιοχή. Τα στοιχεία αυτά 
αξιοποιήθηκαν στο κόμικ, το οποίο είναι το πρώτο από μια σειρά περιηγήσεων 
στον νομό μας με πρωταγωνιστή-ξεναγό τον Λέοντα της Αμφίπολης. Το δεύτερο 
βίντεο, έχει θέμα αποκλειστικά την Κερκίνη.

Ο ξεναγός Λέοντας λοιπόν, από τις εκβολές του Στρυμόνα, πραγματοποιεί 
μια ξενάγηση στην Αμφίπολη και στα κυριότερα αξιοθέατα φυσικής ομορφιάς 
του νομού που σχετίζονται με τον Στρυμόνα, την Κερκίνη και τον Αγγίτη-σπήλαιο 
Αλιστράτης. Συμπρωταγωνιστές στην ξενάγηση είναι οι μαθητές και ξεναγούμε-
νος επισκέπτης είναι ο Πατριμονίτο, μασκότ της Ουνέσκο που ταξιδεύει σε Τόπους 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε όλον τον κόσμο. Ο Πατριμονίτο έρχεται στην Αμφί-
πολη μετά από πρόσκληση του Λέοντα.
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Η περιήγηση αρχίζει, βέβαια, από τον Ποταμό Στρυμόνα, Θεό και Ζωοδότη 
για τους αρχαίους, γιατί σύμφωνα με το σενάριο, είναι αυτός που δίνει τροφή 
και νερό στους κατοίκους της περιοχής εδώ και χιλιάδες χρόνια. Διασχίζει όλη 
την πεδιάδα των Σερρών και είναι το σύμβολο της πόλης των Σερρών. Δεν είναι 
τυχαία η ανάπτυξη που γνώρισε η Αμφίπολη που χτίστηκε στις εκβολές του, ως 
παραποτάμια και παραθαλάσσια πόλη. Είναι βέβαια και το Παγγαίο από κοντά 
με τα μεταλλεία χρυσού και αργύρου. Πηγές πλούτου αποτέλεσαν και το βουνό 
και ο ποταμός. Πώς λοιπόν να μην αξιοποιήσει την περιοχή ο Μεγας Αλέξανδρος 
για την προετοιμασία του στρατού του; Ο κάμπος, που τον έκανε να καρπίζει ο 
Στρυμόνας, παρείχε όλα τα αγαθά πλουσιοπάροχα. Έτσι πολύ φυσικά και ανα-
μενόμενα ο Στρυμόνας λατρευόταν ως θεός της χαράς και της ζωής. Σημαντικός 
τόσο όσο και ο Διόνυσος. 

Αξιοθέατο βέβαια αρχαιολογικό εύρημα άμεσα συνδεμένο με τον ποταμό, 
είναι η αρχαία ξύλινη γέφυρα από την οποία μαρτυρείται ότι πέρασε ο Ξέρξης με 
την στρατιά του κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του εναντίον των Ελλήνων. Τα 
ερείπια της γέφυρας που σώζονται ως σήμερα είναι η απόδειξη ότι οι προσπάθειες 
των κατοίκων να χαλιναγωγήσουν την ορμή του ποταμού, να τον εξημερώσουν, να 
τον δαμάσουν, ξεκίνησαν από τα αρχαία χρόνια και ως ένα σημείο, στη σημερινή 
εποχή, με τα σύγχρονα μεγάλα εξυγιαντικά έργα, το πέτυχαν. 

Και πηγαίνοντας πιο βόρεια, η παρέα των μαθητών, του Λιονταριού και του 
Πατριμονίτο φτάνει στη Λίμνη Κερκίνη που γεμίζει με τα νερά του Στρυμόνα. Με τα 
πανέμορφα φλαμίνγκο, τους αργυροπελεκάνους, τους νεροβούβαλους και τα τόσα 
άλλα είδη φυτών και ζώων, αποτελεί έναν σημαντικό προορισμό για οικοτουρισμό.  
Ο ξεναγός Λέοντας συνεχίζει με τον παραπόταμο Αγγίτη και το μοναδικής ομορ-
φιάς Σπήλαιο Αλιστράτης. Μαζί με τον Λόφο Καστά, το Λιοντάρι της Αμφίπολης, 
στέκει φύλακας και πόλος έλξης για τους επισκέπτες, που φωτογραφίζονται μαζί 
του. Στο βάθος ο Στρυμόνας κυλά άλλοτε ειρηνικά άλλοτε όχι, αποτελώντας βασι-
κό μορφοποιό παράγοντα της ζωής των κατοίκων του νομού Σερρών. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη συμβολή της την πρό-
εδρο της τοπικής Unesco, κ. Καίτη Εμμανουηλίδου, που έδωσε την αρχική ιδέα για 
την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας, καθώς και τις εθελόντριες της Praxis-
Unesco Ειρήνη Πασχαλάκη και Jeanne Savine για την επεξεργασία του χρώματος 
των σκίτσων και τον εθελοντή Jan Pietsch για τη βοήθεια στην αγγλική έκδοση του 
βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=3SRsP4GAzG4). 

Επίσκεψη μαθητών στο ρουφράκτη πριν το 1940.
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Κατασκήνωση τοπογραφικού συνεργείου στον χείμαρρο Μεγάλο Ρεύμα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος», τα Γ.Α.Κ Σερρών και το Ιστορικό Αρχείο της ΕΥΔΑΠ  για την άδεια δημοσί-
ευσης φωτογραφικού και αρχειακού υλικού.
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Επίμετρο 

Με την έκδοση του παρόντος τόμου ολοκληρώνεται η πρωτοβουλία που λά-
βαμε για ανασυγκρότηση της συλλογικής μνήμης για τα μεγάλα τεχνικά έργα που 
εκτελέστηκαν στην περιοχή των Σερρών. Ο δρόμος μακρύς με στάσεις, απογοη-
τεύσεις, αλλά και ευτυχείς στιγμές. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού μάθαμε και οι 
ίδιοι πολλά. Άλλα που αγνοούσαμε και άλλα που προσπερνούσαμε ως αυτονόητα. 
Ένα είναι βέβαιο. Ότι από εδώ και μπρος θα κοιτάμε με άλλα μάτια το φυσικό 
μας περιβάλλον. Όχι ως ένα σταθερό, αμετακίνητο πλαίσιο, αλλά ως ένα δυναμικό 
δοχείο που αλλάζει μορφή υπακούοντας στην ανθρώπινη παρέμβαση. 

Γιατί η δραματική μεταμόρφωση του οικοσυστήματος των πεδιάδων Σερ-
ρών- Δράμας κατά τον μεσοπόλεμο δεν ήταν μόνο ένα μεγάλο τεχνικό επίτευγμα, 
αλλά ταυτόχρονα μια παρέμβαση με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Ο δύναμη του 
εγχειρήματος της Monks & Ulen δεν αφορούσε μόνο την ταχύτητα εκτέλεσης 
των έργων, τα καινοτόμα μηχανήματα, την υποδειγματική οργάνωση των 
εργοταξίων. Αφορούσε κυρίως την μετάδοση ενός θετικού μηνύματος, την πίστη 
στην τεχνολογική προόδο και την συνακόλουθη ευημερία. Τα εξυγιαντικά έργα 
ήταν, για τους μαστιζόμενους από την ελονοσία και την ανέχεια πλημμυροπαθείς 
ντόπιους και προσφυγικούς πληθυσμούς, η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. 

Στον παρόντα τόμο ξεδιπλώνονται γνωστές και άγνωστες πτυχές αυτής της 
μάχης ανάμεσα στη γη και το νερό, ενός τεχνικού άθλου που άλλαξε την μοίρα 
της περιοχής μας. Και έχει ιδιαίτερη αξία ότι όλη αυτή η προσπάθεια, δηλαδή η 
διαδικασία περαιτέρω τεκμηρίωσης και ανάδειξης νέων πτυχών του εγχειρήματος 
έγινε στους χώρους και με την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Πλέον ένας αδιόρατος μίτος ενώνει το Τεχνολογικό 
μας Ιδρυμα με τους τεχνικούς και μηχανικούς που σχεδίασαν και εκτέλεσαν το 
έργο κατά τον μεσοπόλεμο, αλλά και με όσους το συμπλήρωσαν και το συντηρούν 
μέχρι σήμερα. Όλοι μας, ως κληρονόμοι μιας μεγάλης “χειρονομίας”, οφείλουμε να 
διατηρήσουμε τη μνήμη της με όσους το δυνατόν πιο πρόσφορους τρόπους, όπως 
για παράδειγμα τη δημιουργία ενός μικρού θεματικού τεχνολογικού μουσείου 
αφιερωμένου στα έργα εξυγίανσης του Στρυμόνα 

Θερμά ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν με οποιανδήποτε τρόπο στην 
επιτυχία της ημερίδας και την έκδοση του τόμου των πρακτικών.

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής 

Γεώργιος Καριώτης, Καθηγητής Εφαρμογών (Πρόεδρος)
Μυροφόρα Ευαγγελία Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Καθηγήτρια
Δημήτριος Κακαλέτσης, Καθηγητής
Μαρία Δανιήλ, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών
Σταύρος Παπαϊωάννου, Επίκουρος Καθηγητής
Γλυκερία Καριώτου, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Εφαρμογών
Ιωάννης Λιαλιαμπής, Καθηγητής Εφαρμογών
Γεώργιος Παναγόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών
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Τα μεγάλα εξυγιαντικά έργα της περιόδου 1929-36 στην κοιλάδα του Στρυμώνα:
νέα στοιχεία, η σημερινή αποτίμηση & οι μελλοντικές προοπτικές τους
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