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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απηέο ηηο εκέξεο, είλαη έληνλε ε πίεζε πνπ αζθείηαη από ηνπο αγξόηεο γηα ηελ άξδεπζε
ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο από ηελ θεληξηθή ηάθξν Φηιίππσλ. Δληνύηνηο, νη αλάγθεο ζε λεξό
ιόγσ ησλ θαηλνκέλσλ ηεο μεξαζίαο θαη ιεηςπδξίαο είλαη δύζθνιν λα ηθαλνπνηεζνύλ θαη
θαηά ζπλέπεηα ππάξρνπλ εληνλόηεξα πξνβιήκαηα ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ζηηο πεξηνρέο ησλ
Σελαγώλ Φηιίππσλ ζηνπο Λ. Θαβάιαο, Γξάκαο θαη εξξώλ.
Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Α.Κ. κε απηήλ ηελ επθαηξία ζέιεη λα ηνλίζεη ηελ αλάγθε λα γίλνπλ λέεο
κειέηεο θαη λα πινπνηεζνύλ ηα απαξαίηεηα έξγα έηζη ώζηε λα επηιπζνύλ καθξνπξόζεζκα
ηα πξνβιήκαηα ησλ Σελαγώλ κε βάζε ηελ ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο 3.499.750,51 € γηα ηελ
κειέηε πνπ πξνθεξύρζεθε θη αθνξά ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ησλ
Σελαγώλ Φηιίππσλ ζηνπο Λ. Θαβάιαο, Γξάκαο θαη εξξώλ, ε νπνία δύλαηαη λα επηιύζεη θαη
πξνβιήκαηα μεξαζίαο.
Ζ εθάζηνηε δηαρεηξίζηξηα αξρή (Γ/λζε Τδάησλ, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κ.-Θ.) ηνπ
θξάγκαηνο ηεο πκβνιήο θαη ησλ άιισλ 2 (Ληθήζηαλεο θαη Παιαηνρσξίνπ) είλαη
ππνρξεσκέλε λα επηδηώθεη 2 ζηόρνπο πνπ είλαη αληίζεηνη κεηαμύ ηνπο ιόγσ ηεο έληνλεο
πςνκεηξηθήο δηαθνξάο πνπ ππάξρεη. Ο έναρ ζηόσορ είναι η εξαζθάλιζη ηηρ καλήρ
ζηπάγγιζηρ θαη ο δεύηεπορ ζηόσορ είναι η αύξηζη ηηρ ζηάθμηρ ηος ςπόγειος
ςδποθόπος οπίζονηα γηα ηελ θαηά ην κεγαιύηεξν δπλαηό ρξνληθό δηάζηεκα δηαηήξεζε
ηεο δσήο ηεο ηύξθεο θαζώο θαη γηα ηελ ππάξδεπζε ησλ πεξηζζόηεξσλ εθηάζεσλ. Θαηά
ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα βξεζεί ε «ρξπζή ηνκή», αθελόο κεηαμύ ηεο ζηξάγγηζεο γηα ηελ
απνθπγή δεκηώλ θαη αθεηέξνπ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ζπλίδεζεο θαη ηεο άξδεπζεο ησλ
θαιιηεξγεηώλ. Ζ εμίζσζε απηή πεξηπιέθεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν ιόγσ ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο θαη ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, αιιά θη εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ
αλαγθώλ ησλ αγξνηώλ.
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο είρε
ζπζηήζεη γηα ηα Σελάγε Φηιίππσλ δηεπηζηεκνληθή νκάδα εξγαζίαο πνπ θαηέγξαςε θαη
επεμεξγάζηεθε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ κεγαιύηεξν ηπξθώλα ησλ Βαιθαλίσλ,
πξνηείλνληαο θαη ηηο αληίζηνηρεο ιύζεηο θαηά πεξίπησζε. Σν πόξηζκα ηεο νκάδαο εξγαζίαο
είλαη αλαξηεκέλν θαη κπνξείηε λα ην δείηε αλαιπηηθά ζην http://www.geotee-anmak.gr/

img/ekdiloseis/keimeno_tenagh.pdf. Ενδεικηικά ζαρ αναθέποςμε οπιζμένερ από ηιρ
πποηάζειρ ηηρ ομάδαρ επγαζίαρ ηος ΓΕΩΣΕΕ Α.Μ. για ηα Σενάγη Φιλίππων:
 Ρύζκηζε ηεο ζηάζκεο ηεο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ κέζσ
ηνπ ππνβηβαζκνύ ηνπ ππζκέλα ηνπ θξάγκαηνο πκβνιήο.
 Γεκηνπξγία ελδηάκεζσλ ζπξνθξαγκάησλ ζηηο δεπηεξεύνπζεο ηάθξνπο, σο ρώξνη
απνζήθεπζεο πιενλαδόλησλ ρεηκεξηλώλ απνξξνώλ γηα ηελ άξδεπζε ησλ
θαιιηεξγεηώλ ηηο «μεξέο» ρξνληθέο πεξηόδνπο, αιιά θαη γηα ηε ζπγθξάηεζε πδάησλ
γηα ηε κεηξίαζε ησλ αθξαίσλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ζηελ θεληξηθή ηάθξν.
 Ιήςε κέηξσλ πξέπεη λα γίλεη γηα ηα ύδαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο πεγέο
Θεθαιαξίνπ κε ζηόρν ηελ δηαρείξηζε ηνπ, είηε γηα ππάξδεπζε, είηε γηα παξνρέηεπζε
ηνπο πξνο ζηνλ Αγγίηε, είηε γηα ηερλεηό εκπινπηηζκό ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ
νξίδνληα.
 Θαηαζθεπή αληιηνζηαζίσλ ζε πεξηνρέο κε ρακειό πςόκεηξν
αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ζηξάγγηζεο ηνπο από ηελ θεληξηθή ηάθξν.
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 Αλαβάζκηζε ησλ ππαξρόλησλ αληιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ αύμεζε ηεο
δπλακηθόηεηαο ηνπο.
 Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ έξγα εθκεηάιιεπζεο ησλ ππόγεησλ θαη ησλ επηθαλεηαθώλ
πδάησλ ησλ γεηηνληθώλ νξεηλώλ όγθσλ γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηε
κεηξίαζε ησλ πιεκκπξώλ.
Θιείλνληαο ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε ηελ επηδείλσζε ηεο πδξαπιηθήο θαηάζηαζεο
ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ θαη ηεο ηύξθεο από ηηο εξγαζίεο άληιεζεο λεξνύ από ηα ζπλεξγεία
ηνπ αγσγνύ ΣΑΡ. Σέηνηεο επηπηώζεηο αλάινγσλ παξεκβάζεσλ έρνπλ ηνληζζεί από όιεο ηηο
ζρεηηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηα Σελάγε Φηιίππσλ θαη ηηο έρνπκε
επηζεκάλεη ζπγθεληξσηηθά ζην ππ. αξ. πξση. 274/14-3-2014 έγγξαθν καο πνπ ππάξρεη
αλαξηεκέλν ζην http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/yliko_tenagi_tap.pdf .
πλέπεηα ησλ εξγαζηώλ άληιεζεο ζα είλαη ε επηδείλσζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο ιεηςπδξίαο
ζηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ζπλεπώο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε αλαζηνιή ηνπο
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν.
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