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22 Η δΗΜιουρΓια 
ΤΗς λιΜνΗς ΚΕρΚινΗς

Στα βορειοδυτικά του νομού,  45 χλμ. δυτικά
της πόλης των Σερρών και δίπλα στο χωριό Λι-
θότοπος, ανάμεσα στα βουνά Μπέλες και

Κρούσια, βρίσκεται η λίμνη Κερκίνη. Είναι ένας από
τους σπουδαιότερους υγροτόπους της Ελλάδας,
όπου ζει, αναπτύσσεται και αναπαράγεται μια βιο-
κοινότητα, με ανεκτίμητο αισθητικό, επιστημονικό
και οικολογικό ενδιαφέρον. 

Ο Ηρόδοτος αναφέρει τη λίμνη με το όνομα Πρα-
σιάς και περιγράφει με γλαφυρότητα τους λιμναίους
οικισμούς, που διατηρούσαν οι Παίονες της περιο-
χής κατά την εποχή της περσικής διείσδυσης στη
Θράκη και τη Μακεδονία. Το σημερινό όνομά της,
που σποραδικά άρχισε ν’ ακούγεται μόλις τον προ-
ηγούμενο αιώνα και καθιερώθηκε το 1929, το οφεί-
λει στο όρος Κερκίνη, με το οποίο ενώνεται.

Η λίμνη είναι τεχνητή κι αποτελεί δημιούργημα
των μεγάλων παραγωγικών έργων Σερρών-Δράμας.
Μέχρι τότε ήταν μια ελώδης περιοχή, την οποία ο
ποταμός Στρυμόνας μετέτρεπε πρόσκαιρα σε λίμνη
σε κάθε του πλημμύρα. Η σταθεροποίηση της λίμνης
επιτεύχθηκε το 1932-33 με την κατασκευή φράγμα-
τος και προστατευτικού αναχώματος απ’ την εται-
ρεία Μονκς-Γιούλεν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου
σχεδίου διευθέτησης του υδάτινου όγκου της πεδιά-
δας των Σερρών. Τα έργα περιελάμβαναν τη δημι-
ουργία αναχωμάτων, την κατασκευή φράγματος, την
αποξήρανση της λίμνης του Αχινού, τη δημιουργία
διωρύγων άρδευσης, την κατασκευή δικτύου τά-
φρων και τη διευθέτηση χειμάρρων.

Η χλωρίδα κι η πανίδα της λίμνης είναι εξαιρετικά
πλούσια και ενδιαφέρουσα. Το πλέον χαρακτηρι-
στικό είδος της χλωρίδας είναι το νούφαρο, που
απλώνεται σε μια περιοχή περίπου 5.000 στρεμμά-
των. Στα είδη της πανίδας συναντούμε παγκοσμίως
απειλούμενα ζώα, όπως ο λύκος και το ζαρκάδι και
τα πτηνά λαγγούνα και αργυροπελεκάνο, ενώ απο-
τελεί καταφύγιο μεταναστευτικών πουλιών. Στην πε-
ριοχή γύρω απ’ τη λίμνη υπάρχουν αγέλες
βουβαλιών, απ’ τις τελευταίες που έχουν απομείνει
στην Ελλάδα.   

Η λίμνη δημιουργήθηκε κατ’ αρχήν ως αντιπλημ-
μυρικό έργο με σωτήρια δράση κατά της ελονοσίας.
Οι ανάγκες ύδρευσης του εύφορου σερραϊκού κά-
μπου την ανέδειξαν κι ως έναν αποταμιευτήρα
νερού. Σήμερα, η Κερκίνη έχει αναπτύξει κι άλλες
ωφελιμιστικές δραστηριότητες, αφού αποτελεί πόλο
έλξης τουριστών, επιστημόνων, ψαράδων, κ.λ.π. 

20ος αιώνας

1922 1932 1940
Μικρασιατική Έναρξη έργων στη σερραϊκή Ελληνοϊταλικός  πόλεμος
καταστροφή πεδιάδα

Βιοκοινότητα: Οι πληθυσμοί δια-
φόρων ειδών (φυτών, ζώων και μι-
κροοργανισμών) που ζουν σε ένα
περιβάλλον.
έλος: Εδαφική έκταση που καλύ-
πτεται από αβαθή και λιμνάζοντα
νερά μέσα στα οποία υπάρχουν γε-
ώδεις και φυτικές ύλες (πρβ. βάλ-
τος, τέλμα).
Μονκς-Γιούλεν: Αμερικανική εται-
ρεία (Monks & Sons Yulen & Broth-
ers) που ανέλαβε τα έργα στην
πεδιάδα των Σερρών. 
Τάφρος: Τεχνητό μακρόστενο
άνοιγμα στο έδαφος με αρκετό
βάθος και πλάτος, μεγάλο χαντάκι.
Ελονοσία: Λοιμώδης νόσος, που
μεταδίδεται στον άνθρωπο από
κουνούπια και χαρακτηρίζεται από
πυρετικούς παροξυσμούς.

22.1: Η λίμνη της Κερκίνης (Αρχείο Νίκου και Ζήση Μανδηλιώτη)



131Η δΗΜιουρΓια ΤΗς λιΜνΗς ΚΕρΚινΗς

...ιστορικές πηγές

Κατά τους περισσότερους ερευνητές, η λίμνη του
Αχινού ταυτίζεται με την Κερκινίτιδα λίμνη, η οποία
σχηματιζόταν απ’ τον Στρυμόνα κι ενισχύονταν με
τα νερά κι άλλων ποταμών (Αγγίτης) και χειμάρρων.
Βρισκόταν στα ΝΑ της πεδιάδας των Σερρών.
Απλωνόταν πάνω απ’ την Αμφίπολη και το βόρειο
άκρο της έφτανε στον Ν. Σκοπό. Οι πρώτες αναφο-
ρές της λίμνης έρχονται απ’ τον Αρριανό το 2ο π.Χ.
αιώνα. Το όνομα Κερκινίτις οφείλεται πιθανότατα
στη μεγαλοπρεπή ουρά (= κέρκος), που σχημάτιζε

η λίμνη από το ύψος του Μυρκίνου μέχρι τις εκβο-
λές του Στρυμόνα, ενώ στο χωριό Αχινός αποδίδε-
ται η σύγχρονη ονομασία της λίμνης: Αχινού (ή «τ’
Αχινού», «Ταχινού», «Τάχινος», «Τάκινος»). Η λίμνη
αποξηράθηκε το 1936 και οι αποκαλυφθείσες εκτά-
σεις διενεμήθηκαν στους κατοίκους των γύρω χω-
ριών. 

(http://www.serrestourism.gr/content/
view/48/110/lang,el/ ) 

Μάθε κι αυτό… 

Σε στρατιωτικό χάρτη του 1910, η λίμνη «Ταχινού» φαίνεται ότι περιορίζεται μέχρι τον σημερινό οι-
κισμό Αχινού, όπου και οι εκβολές του Στρυμόνα. Η κοίτη του ποταμού μετατοπίζεται δυτικότερα,
περνώντας έξω από το χωριό Φυτόκι (Ανθή), όπου μέχρι και σήμερα υπάρχουν κάποια ίχνη του. Εκτε-
ταμένα έλη και τέλματα καλύπτουν την περιοχή από Αχινό μέχρι Κουμαριά.

Ερώτηση
Παρατηρώντας τον χάρτη μπορείτε να τεκμηριώσετε το αρχαίο όνομα της λίμνης (Κερκινίτης); 

22.2: Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Πεθελινού.

;
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...ιστορικές πηγές

Από τις εγκαταστάσεις της κατασκευαστικής εταιρίας Μονκς Γιούλεν στην περιοχή της Βυρώνειας. Δια-
κρίνονται και τα σπίτια για τη στέγαση του προσωπικού της εταιρίας. Η εταιρία κατασκεύαζε και κοινω-
φελή ιδρύματα μεταξύ των οποίων σχολείο, νοσοκομείο, κ.λ.π. 

Ερώτηση
Τι ανάγκασε την εταιρεία να δημιουργήσει τόσες και τέτοιες υποδομές; 

22.3: Αρχείο Γ. Καφταντζή

Από τη δοξολογία στην πλατεία
των Μ. Ταξιαρχών στις 12.30 το
μεσημέρι στις 21.10.1928 για την
έναρξη των αντιπλημμυρικών και
αποξηραντικών έργων στον
κάμπο των Σερρών. Στη δοξολο-
γία χοροστάτησαν και οι τρεις
Μητροπολίτες της περιφέρειας: ο
Σερρών Κων. Μεγγρέλης, ο Σιδη-
ροκάστρου Βασίλειος Μαγκριώ-
της και ο Νιγρίτης Ευγένιος. Από
τα κτίρια που διακρίνονται στο
βάθος, το αριστερό είναι το τότε
μητροπολιτικό μέγαρο Σερρών.

Ερώτηση
Τι σημασία είχε για την περιοχή η έναρξη των παραγωγικών έργων; 
Γιατί έμειναν στην ιστορία ως παραγωγικά; 

22.4: Αρχείο Β. Τζανακάρη

;

;
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λίμνη Έκταση (τ.χλμ.) Τοποθεσία

Τριχωνίδα 96.513 Στερεά Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία)

Βόλβη 75.600 Μακεδονία (Θεσσαλονίκη)

Βεγορίτιδα 72.488 Μακεδονία

Βιστονίδα 45.625 Θράκη (Ξάνθη)

Κορώνεια 42.823 Μακεδονία (Θεσσαλονίκη)

Μικρή Πρέσπα 43.122* Μακεδονία (Φλώρινα), Αλβανία

Μεγάλη Πρέσπα 38.325* Μακεδονία (Φλώρινα), Αλβανία, ΠΓΔΜ

Κερκίνη 37.699 Μακεδονία (Σέρρες)

*ελληνικό τμήμα (Γεωγραφία, Ε΄ δημοτικού)

Ερώτηση
Η λίμνη είναι έβδομη στη σειρά κατάταξης  με βάση την έκτασή της. Γιατί παρ’ όλα αυτά θεωρείται σπουδαία;  

Φωτογραφίες των έργων (Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Σερρών)

22.5: Εκτροπή Κου-
βουκλίου. Εσκαφεύς 
Δράγκλαϊν  
“Νιγρίτα” 
εμφράσσων την κοί-
την Στρυμόνος παρά
το Κουβούκλιον –
Μαρτίου 8, 1933.

22.6: Εκσκαφεύς
Δράγκλαϊν “Σέρραι”
εμφράσσων την  πα-
λαιάν κοίτην του
Στρυμόνος δια την
εκτροπήν Ρούπελ-
Κερκίνης, Φεβρουα-
ρίου 27, 1933.

;
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...ιστορικές πηγές

Η εξάπλωση της ελονοσίας πήρε τεράστιες δια-
στάσεις την περίοδο 1922 – 1928. Το 1923 είχε διαπι-
στωθεί ότι στους 100 θανάτους οι 70 προέρχονταν
από την ελονοσία. Το 1924 η νοσηρότητα εξαιτίας της
ελονοσίας έφτανε γύρω από τη λίμνη της Κερκίνης
στο 60%. Σύμφωνα με μια έκθεση του νομίατρου κ.
Μέρμηγκα, η μεγαλύτερη προσβολή ελονοσίας ση-
μειώθηκε το 1929 για όλη την πεδιάδα με 90%. Το
1932 μετά τα αντιπλημμυρικά έργα έφτασε το 40-
50% και τέλος το 1933 έπεσε στο 10%. 

Καφταντζής, Γ., (1972), Ιστορία της πόλεως των Σερ-
ρών και της περιφερείας της, Τόμος Β΄, Σέρρες 

Είναι η περίοδος που στην περιοχή καταφτάνουν
χιλιάδες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον
Πόντο. Εγκαθίστανται στην περιοχή των Σερρών
όπου επιβιώνουν κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίω-
σης. 

Οι συχνές πλημμύρες του Στρυμόνα έθεταν σε σο-

βαρό κίνδυνο τις καλλιέργειες και τους πεδινούς οι-
κισμούς, την ασφάλεια των τοπικών πληθυσμών και
των προσφύγων. Ειδικά οι τελευταίοι υπέφεραν πε-
ρισσότερο με αποτέλεσμα να χαθεί το 1/5 των προ-
σφύγων που έμεναν στην περιοχή, τη διετία
1922-1924. Έτσι δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι οι
κύριοι παράγοντες που ώθησαν το Ελληνικό Κράτος
στην κατασκευή των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών
έργων στις πεδιάδες της Μακεδονίας ήταν το προ-
σφυγικό πρόβλημα και η ελονοσία.

Μπαρτζούδης, Γ., (1996), Αναφορά στις λίμνες του
Στρυμόνα, στο: Χρονικά Πεθελινού, Πολιτιστικός 

Σύλλογος Πεθελινού, Σέρρες

Ερώτηση
Ποιοι λόγοι ώθησαν την ελληνική πολιτεία στην
κατασκευή των έργων που οδήγησαν στη δημι-
ουργία της λίμνης Κερκίνης; 

22.7: Ανάγλυφος Χάρτης της λεκάνης των Σερρών «μετά τα αντιπλημ-
μυρικά, αποστραγγιστικά κ.λ.π. έργα των ετών 1928-1935».
Αρχείο Γ. Καφταντζή.

22.8: Εφημερίδα «Η Πρόοδος», 
7 Ιανουαρίου 1934, αρ. φύλλου 251
Ερώτηση: Ποιες προσδοκίες είχαν οι Σερραίοι
σχετικά με το έργο;

;



Η δΗΜιουρΓια ΤΗς λιΜνΗς ΚΕρΚινΗς 135

Ο γνωστός σκηνοθέτης Θόδωρος
Αγγελόπουλος σε δύο από τις
γνωστότερες ταινίες του, «Το με-
τέωρο βήμα του πελαργού»
(1991) και «Το λιβάδι που δακρύ-
ζει» (2003) χρησιμοποίησε ως φυ-
σικά σκηνικά, παραλίμνια και
παραστρυμόνια σημεία, ενώ ει-
δικά για τις ανάγκες  της δεύτερης
κατασκεύασε ένα ολόκληρο
χωριό μέσα στη λίμνη Κερκίνη.

Το υγρό στοιχείο έχει εμπνεύσει
πολλές φορές τους καλλιτέχνες και
τους πνευματικούς δημιουργούς.
Περιηγηθείτε με μια μηχανή αναζή-
τησης και αναζητήστε δημιουργίες,
που έχουν σχέση με ποτάμια ή λί-
μνες της χώρας μας (φεστιβάλ, ται-
νίες, παραστάσεις, κ.λ.π.) 

Στον παρακάτω σύνδεσμο απ’ το
αρχείο της ΕΡΤ μπορείτε να δείτε
το Οικολογικό Ντοκιμαντέρ με
τίτλο «ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΛΚΥΟΝΑΣ,
ΚΕΡΚΙΝΗ»,  Χρονολογία Παραγω-
γής / Πρώτης Εκπομπής,
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 1990:
http://www.ert-archives.gr/V3/pu-

blic/main/page-
assetview.aspx?tid=0000072519&ts
z=0&autostart=0 
και στον επόμενο σύνδεσμο ένα
ακόμα ντοκιμαντέρ με τίτλο 
«ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑ: ΚΕΡΚΙΝΗ ΠΗΓΗ
ΖΩΗΣ», Χρονολογία Παραγωγής /
Πρώτης Εκπομπής, Παρασκευή, 1
Ιανουαρίου 1999:
http://www.ert-archives.gr/V3/pu-
blic/main/page-
assetview.aspx?tid=0000053017&ts
z=0&autostart=0
Χωριστείτε σε ομάδες και ως
άλλοι τουριστικοί πράκτορες, ορ-
γανώστε ένα τριήμερο στη λίμνη.
Φτιάξτε το σχετικό πρόγραμμα.
Μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε ει-
κόνες και βίντεο σχετικά με τη
λίμνη. Κάντε μια λίστα με τα είδη
της χλωρίδας και της πανίδας που
είδατε. Σε τι συμπέρασμα καταλή-
γετε για τη βιοποικιλότητα της πε-
ριοχής; 
Ποια παραλίμνια χωριά της λίμνης
Kερκίνης γνωρίζετε; Γνωρίζετε και
παραλίμνια χωριά της πρώην λί-
μνης Αχινού; 
Γνωρίζετε άλλες λίμνες της Ελλά-

δας που αποξηράθηκαν; Πού βρί-
σκονται και πότε αποξηράθηκαν;
Τι συνέπειες είχε αυτό για τους αν-
θρώπους της περιοχής; 
Τι είναι η συνθήκη Ramsar που
προστατεύει τη λίμνη Κερκίνη;
Γνωρίζετε άλλες συνθήκες που
προστατεύουν τη λίμνη; 
Τι γνωρίζετε για το παραποτάμιο
δάσος στο βορειοανατολικό
τμήμα της λίμνης; 
Το βάθος της λίμνης κυμαίνεται
από 3 έως 10 μέτρα. Τι κινδύνους
αντιμετωπίζει μια σχετικά ρηχή
λίμνη; Γιατί ενισχύθηκαν τα ανα-
χώματα της λίμνης; 
Η λίμνη αποτελεί δημιούργημα
του Στρυμόνα, ενός ποταμού που
πηγάζει απ’ τη γειτονική Βουλγα-
ρία. Τι σημαίνει αυτό για τις σχέ-
σεις των δύο χωρών; 
Αφού επισκεφτείτε ιστοσελίδες
σχετικές με τη λίμνη απαντήστε: 
1.Ποια είδη πτηνών και ζώων συ-
ναντούμε στη λίμνη; Ποιο σας
άρεσε περισσότερο; 
2.Υπάρχει μόλυνση της λίμνης; Τι
είδους; Πώς μπορεί να αποκατα-
σταθεί η ισορροπία; 

22.9: ΦΩΤΟ: Χριστίνα Παπαφράγκου (Βλέπε παράρτημα)


