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Θέκα: «Αλαγθαηόηεηα ηεο επαλαθνξάο ηεο δελδξώδνπο βιάζηεζεο εθαηέξσζελ ησλ
θαλαιηώλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ»
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο
ππεξεηώληαο ην ξόιν ηνπ, πνπ είλαη απηόο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζπκβνύινπ ζε ζέκαηα
πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη κε αθνξκή ηα πξόζθαηα
πιεκκπξηθά θαηλόκελα ζηα Σελάγε Φηιίππσλ, ζέιεη λα ζαο ππνβάιεη κηα πξόηαζε ε
πινπνίεζε ηεο νπνίαο ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε ζηελ πεξηνρή καο, ζηνπο θαηνίθνπο ηεο,
ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ εζληθή νηθνλνκία γεληθόηεξα θαη επηπιένλ ζα κεηξηάζεη ηα έληνλα
πιεκκπξηθά θαηλόκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, όπσο πηζαλόλ λα γλσξίδεηε, ηα Σελάγε Φηιίππσλ πέξαλ ηνπ όηη
είλαη έλαο κνλαδηθόο θαη ηδηαίηεξνο ηπξθώλαο παγθνζκίσο κε βάζνο πνπ μεπεξλά ηα 190
κέηξα, είλαη θαη κηα θαιιηεξγνύκελε έθηαζε πνπ πξνήιζε από ηελ απνμήξαλζε κηαο
ειώδνπο έθηαζεο ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Έθηνηε ηα θαιιηεξγνύκελα εδάθε πνπ πξνήιζαλ
(Σελάγεηα θαη παξαηελάγεηα πεξηνρή ζπλνιηθήο έθηαζεο 104.000 ζηξ.) δηαλεκήζεθαλ ζε
αθηήκνλεο ησλ γύξσ ρσξηώλ πνιινί από ηνπο νπνίνπο ήηαλ πξόζθπγεο ηεο κηθξαζηαηηθήο
θαηαζηξνθήο. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξαγσγηθόο θιήξνο απνηέιεζε ην απνηειεζκαηηθόηεξν
εξγαιείν γηα απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ώζηε λα μαλαθηηάμνπλ ηε δσή ηνπο θαη λα
επεκεξήζνπλ. Θαη απηό ζπλέβε δηόηη ηα θαιιηεξγνύκελα εδάθε ήηαλ πνιύ παξαγσγηθά
ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη πξόθεηηαη γηα νξγαληθά εδάθε κε ηελ νξγαληθή νπζία λα μεθηλάεη
θάησ από 10% πεξίπνπ θαη λα θηάλεη κέρξη θαη πάλσ από 90% (ζηνηρεία από:
Δδαθνινγηθή κειέηε Σελαγώλ Φηιίππσλ, ΔΘΗΑΓΔ, 2001). Σα πιενλεθηήκαηα απηνύ ηνπ
είδνπο ησλ εδαθώλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο είλαη πνιιά (ζπγθξάηεζε ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ,
ηδαληθή δνκή θαη πνξώδεο ηνπ εδάθνπο, αεξηζκόο ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο, ζπγθξάηεζε

σθέιηκεο γηα ηα θπηά εδαθηθήο πγξαζίαο θ.α.). Κεγάιν ηνπο πξόβιεκα όκσο ήηαλ - θαη
ζήκεξα είλαη αθόκα κεγαιύηεξν (κεηά από ηε ζπλίδεζε θαη ηελ θαζίδεζε απηώλ ησλ
εδαθώλ) - ε ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε απνξξεόλησλ πδάησλ θαη ε ζπρλή πιεκκύξα ησλ
εδαθώλ απηώλ. Σν γεγνλόο απηό ην είραλε πξνβιέςεη νη κειεηεηέο ηνπ έξγνπ θαη γηα απηό
είραλε θαηαζθεπάζεη έλα ππθλό θαη επξύ δίθηπν ζηξαγγηζηηθώλ ηάθξσλ, νη νπνίεο
θιηκαθνύκελεο ζε κέγεζνο θαηαιήγνπλ ζηελ θεληξηθή ζηξαγγηζηηθή δηώξπγα πνπ
κεηαθέξεη όια ηα απνξξένληα ύδαηα ζηνλ Αγγίηε πνηακό. Ζ ηάθξνο απηή κε ηα
ζπξνθξάγκαηα ηεο ρξεζηκεύεη θαη σο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο ελόο αθόκα κνλαδηθνύ θαη
ζεκαληηθνύ θαηλνκέλνπ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηηο πεξηνρήο, απηνύ ηεο ππάξδεπζεο ηνπο,
όπνπ ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θιείλνληαη ηα ζπξνθξάγκαηα θαη αλεβαίλεη ν ππόγεηνο
πδξνθόξνο νξίδνληαο πνηίδνληαο έηζη ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο. ε κηα πεξηνρή όπνπ νη
θπξηόηεξεο θαιιηέξγεηεο είλαη ην θαιακπόθη, ε ζόγηα θαη ν ειίαλζνο.

Πιεκκπξηζκέλεο εθηάζεηο ζηελ πεξηνρή Σελαγώλ Φηιίππσλ ηνπ Λ. Θαβάιαο (22-02-2010)

Άπνςε ηκήκαηνο ησλ πιεκκπξηζκέλσλ Σελαγώλ δίπια ζηελ Διεπζεξνύπνιε (10-3-2015)
Γηα λα απνθηήζεηε όκσο θαιύηεξε άπνςε γηα ηε πεξηνρή ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ θαη
ην ζηξαγγηζηηθό ηεο δίθηπν κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζην παξαθάησ ζθαξίθεκα – ράξηε ηεο
πεξηνρήο:

Σν θεληξηθό θαλάιη έρεη εθαηέξσζελ θνηλόρξεζηεο δώλεο έξγσλ 50 κέηξσλ, νη νπνίεο
αλήθνπλ ζην λπλ Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. Παιαηόηεξα απηέο νη

εθηάζεηο είραλ παξαρσξεζεί ζην δαζαξρείν, ην νπνίν ηηο θύηεπζε κε ιεύθεο θαη κεηέπεηηα
ηηο πινηόκεζε. Έθηνηε νη δώλεο απηέο έρνπλ θαηαπαηεζεί θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
γεσξγηθή ρξήζε θαη δελ μαλαδαζώζεθαλ. Ζ αλαγθαηόηεηα δάζσζεο απηήο ηεο έθηαζεο
θπξίσο ζηελ θεληξηθή ηάθξν αιιά θαη ζηα ηξηθάλαια είλαη πξνθαλήο θαη ζα πξνθύςνπλ
πνιιά θαη πνηθίια νθέιε ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ:


Θεηηθή επίδξαζε απηήο ηεο δάζωζεο ζηα ζπρλά θαηλόκελα πιεκκύξαο.



ηαζεξνπνίεζε ησλ πξαλώλ ζηηο απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο νπόηε δελ ζα
δηαβξώλνληαη πιένλ ηα ηνηρώκαηα ηνπο.



Γελ ζα κπνξνύλ λα γίλνληαη ιόγω ηεο δάζωζεο, θαηαπαηήζεηο θαη
κπάδωκα ηεο θνηλόρξεζηεο δώλεο πνπ ππάξρεη εθαηέξσζελ ησλ θαλαιηώλ γηα λα
απμήζνπλ ηελ θαιιηεξγνύκελε έθηαζε. Μπάδωκα πνπ εληείλεη ηα θαηλόκελα
πιεκκύξαο.



Παξαγσγή μπιείαο γηα βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε θαη γηα θνηλσθειείο
ζθνπνύο.



Αληηθείκελν απαζρόιεζεο δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ ζε απηήλ ηελ δξαζηεξηόηεηα.



Βειηίσζε κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη κείσζε ηεο δπζκελνύο επίδξαζεο ησλ
αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. θαύζσλαο) ζηηο θαιιηέξγεηεο.



Βειηίσζε εδαθηθώλ ζπλζεθώλ ηεο πεξηνρήο θαη κείσζε ηεο ζπλίδεζεο θαη θαζίδεζεο
ηνπ εδάθνπο ησλ Σελαγώλ.



θίαζε ησλ θαλαιηώλ θαη δεκηνπξγία λέσλ ελδηαηηεκάησλ γηα ηελ παλίδα θαη
ηρζπνπαλίδα

ηεο

πεξηνρήο

θαη

γεληθόηεξα

βειηίσζε

ηεο

βηνπνηθηιόηεηαο,

δεκηνπξγώληαο έλα λέν νηθνζύζηεκα πνπ ελδερνκέλσο λα απμήζεη ηελ θπλεγεηηθή
δξαζηεξηόηεηα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη όπνπ απηή επηηξέπεηαη.


Γεκηνπξγία πξνζηαηεπηηθνύ αλεκνθξάθηε γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, δηόηη ζε αλνηθηέο
πεδηάδεο είλαη απνδεδεηγκέλε ε κείσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπο ιόγσ ηζρπξώλ
επηθξαηνύλησλ αλέκσλ (π.ρ. ιίβαο ζηελ αλζνθνξία ηνπ αξαβόζηηνπ).



Θαιό είλαη ε θύηεπζε λα γίλεη κε ζθιήλζξν, αζεκόιεπθα, Φξάμνο νιόηξηρνο
Fraxinus pallisiae, Ηηηά Salix sp πνπ ήηαλ ηα απηνθπή είδε ζηελ πεξηνρή θαη όρη κε
μεληθά είδε, ώζηε λα ζπλάδεη κε ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο.
Γηα ηαρύηεξε αλάπηπμε όκσο πξνηείλεηαη ε καύξε ιεύθε (θαβάθη)



Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα νθέιε ύπαξμεο ηέηνησλ δαζσκέλσλ εθηάζεσλ
κπνξείηε λα βξείηε θαη ζηε ζπλεκκέλε βηβιηνγξαθία πνπ ζαο παξαζέηνπκε ζην
ηέινο ηνπ θεηκέλνπ.
Δπεηδή πξόθεηηαη γηα κηα κεγάιε έθηαζε θαη ην θόζηνο κηαο ηέηνηαο δάζσζεο είλαη

κεγάιν ζα πξνηείλακε ηελ έληαμε ελόο ηέηνηνπ έξγνπ ζην λέν ΔΠΑ ή ζηνλ δεύηεξν

ππιώλα ηεο λέαο ΘΑΠ (π.ρ. ζην πξόγξακκα ηεο δάζσζεο ησλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ). Δάλ
θαη απηό δελ κπνξεί λα γίλεη, ππάξρεη ε ελαιιαθηηθή πξόηαζε λα δνζεί ηκεκαηηθά απηή ε
έθηαζε ζε δαζηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή κε ηε κνξθή ηεο
παξαρώξεζεο γηα ρξήζε θαη νη νπνίνη ζα ηελ δελδξνθπηεύζνπλ θαη ζα ηελ δηαρεηξίδνληαη
γηα ηελ παξαγσγή μπιείαο. Έηζη ζα δνζεί δνπιεηά ζε ζπκπνιίηεο καο, ζα παξαρζεί δαζηθόο
πινύηνο πνπ ζα απνθέξεη έζνδα ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζην δεκόζην κέζσ ησλ
εηζθνξώλ ζην πξάζηλν ηακείν θαη άιισλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ από απηή ηελ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα (ΦΠΑ θ.ι.π.) ρσξίο λα ζπλππνινγίζνπκε ηα επηπξόζζεηα θαη
πνιιαπιά πεξηβαιινληηθά νθέιε. Πέξαλ απηώλ, ζα κπνξέζεη ε πνιηηεία λα αζθήζεη θαη
θνηλσληθή πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζκελώλ επηδξάζεσλ ηεο θξίζεο
ρνξεγώληαο κέξνο ηεο παξαγόκελεο μπιείαο ζε νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ζέξκαλζήο ηνπο γηα ηνλ ρεηκώλα.
Θ. Τπνπξγνί,
Ζ αλσηέξσ πξόηαζε καο θηλείηαη ζηα πιαίζηα θαη ππεξεηεί ηνπο ζθνπνύο ηεο
παξαγσγηθήο αλαζπγθξόηεζεο ηεο ρώξαο καο, πνπ είλαη από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο
λέαο

θπβέξλεζεο,

ρσξίο

λα
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πξνϋπνινγηζκό. Δπηπιένλ ζα ζπκβάιεη θαη ζηε κείσζε ησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ. Γηα
λα πινπνηεζεί όκσο έλα ηέηνην εγρείξεκα ζα πξέπεη λα ππάξμεη δξαζηηθή παξέκβαζε από
κέξνπο ζαο ώζηε λα αξζνύλ όιεο νη γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιώζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ην όιν
εγρείξεκα από ην μεθίλεκα ηνπ. Άιισζηε θαη ζην παξειζόλ είραλε γίλεη αλάινγεο
πξνζπάζεηεο θαη δελ επνδώζεθαλ.
Γλσξίδνληαο ινηπόλ ηελ επαηζζεζία ζαο ζε ηέηνηα ζέκαηα παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή
ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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