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ρεη.: Τπ. αξηζκ. πξση. 237/137/28-2-2014 ελεκεξσηηθή επηζηνιή πξνο Τπνπξγφ ΠΔΘΑ θ.
Καληάηε γηα ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο ηξηκεξνχο επηηξνπήο ΣΔΔ Α.Κ. - ΓΔΩΣΔΔ
Α.Κ. – TAP
Αμηφηηκνη θχξηνη,
ε ζπλέρεηα εληνιήο πνπ καο δφζεθε ζηε ζχζθεςε ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2014, ζην
γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο απφ ηνλ Τπνπξγφ
θ. Καληάηε γηα ηε ζχζηαζε κηαο ηξηκεξνχο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ φδεπζε ηνπ
αγσγνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη κεηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο
επηηξνπήο απηήο, φπσο ηελ πεξηγξάςακε ζηελ αλσηέξσ ζρεηηθή επηζηνιή, επαλεξρφκαζηε
ζηελ επηθνηλσλία καδί ζαο. Σα δχν Δπηκειεηήξηα ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
θαη Σ.Δ.Δ.) παξακέλνληαο πηζηά ζηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζηα πιαίζηα απηήο
ηεο επηηξνπήο ζαο απνζηέιινπλ φιν ην πιηθφ πνπ είρε παξνπζηαζηεί ζηελ πξψηε
ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο θαη καο δεηήζαηε θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζρεηηθά κε
ηα Σελάγε Φηιίππσλ, ηε γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ φδεπζε θαη ηνλ αγσγφ ΣΑΡ.
Σαπηφρξνλα φκσο αλακέλνπκε λα ηεξήζεηε θη εζείο ηε δέζκεπζε πνπ έρεηε αλαιάβεη ψζηε
λα εμεηάζεηε ηελ ελαιιαθηηθή δηαδξνκή γηα ηνλ αγσγφ ΣΑΡ πνπ ζαο πξνηείλακε κέρξη ηηο
20 Καξηίνπ θαη λα καο απαληήζεηε επ΄απηήο.
Όκσο δελ ζα κπνξνχζακε, κε αθνξκή ηελ παξνχζα επηθνηλσλία, λα κελ ζαο
ελεκεξψζνπκε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή, λα κελ ζρνιηάζνπκε ηα φζα
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εηπψζεθαλ κεηά απφ ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο θαη λα κελ θαπηεξηάζνπκε
νξηζκέλεο απφ ηηο θηλήζεηο ζαο πνπ θηλνχληαη εθηφο ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζην γξαθείν ηνπ
Τπνπξγνχ ΠΔΘΑ.
πγθεθξηκέλα ζα ζέιακε λα ιάβεηε ππφςε ζαο ηα παξαθάησ:
1)

Σα Σελάγε Φηιίππσλ, φπσο ζαο ην είρακε ηνλίζεη θαη εκείο φηη ζα ζπκβεί, κεηά ηηο
ηειεπηαίεο βξνρέο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κηα κεγάιε ιίκλε κε φιεο ηηο δπζκελείο
επηπηψζεηο γηα ηνπο αγξφηεο καο θαη ηηο αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο πνπ εγθπκνλεί απηή
ε πιεκκπξηθή θαηάζηαζε γηα ηε ζρεδηαδφκελε απφ εζάο δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ κέζα
απφ ηα Σελάγε Φηιίππσλ.

Οη θσηνγξαθίεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη πεξηζζφηεξεο ζα βξείηε ζην ζπλεκκέλν dvd κε
φιε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηνπο ράξηεο πνπ ζαο παξαζέηνπκε.
2)

αο ελεκεξψλνπκε φηη κε αθνξκή απηέο ηηο πιεκκχξεο ε Πεξηθέξεηα Α.Κ.Θ.
δηνξγάλσζε ζηηο 12/3/2014 ζρεηηθή ζχζθεςε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα
λα αλαδεηεζεί ιχζε γηα ην πξφβιεκα. ε απηή ηε ζχζθεςε εηπψζεθε απφ ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο φηη αλ ζπλερηζηεί ε θαηάζηαζε απηή ηα Σελάγε ζε 20
ρξφληα απφ ηψξα ζα είλαη πιεκκπξηζκέλα ζην 50% ηεο έθηαζεο ηνπο επί κνλίκνπ
βάζεσο ρεηκψλα θαινθαίξη. Απφ ηελ ίδηα ππεξεζία πξνηάζεθε θαη κηα κφληκε ιχζε γηα
ηα επφκελα 50 ρξφληα ζην πξφβιεκα, κε ηελ θαηαζθεπή ζήξαγγαο 5 ρηιηνκέηξσλ
πξνο ηε ζάιαζζα γηα ηελ εθθφξηηζε φινπ απηνχ ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ. Σν θφζηνο
φκσο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζα θηάζεη ηα 40 εθ. επξψ καδί κε ηε κειέηε ηνπ θαη είλαη
άγλσζην αλ ζα βξεζνχλ νη πφξνη γηα λα πινπνηεζεί ην έξγν απηφ.

3)

Θέινπκε επίζεο λα ηνλίζνπκε ηε δηγισζζία ηεο εηαηξείαο ηνπ ΣΑΡ γηα ην ζέκα ηεο
αιιαγήο ηεο φδεπζεο ηνπ αγσγνχ ζηελ πεδηάδα ηνπ Λέζηνπ. Έηζη άιια εηπψζεθαλ
θαη θαηαγξάθεθαλ ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Σξηκεξνχο Δπηηξνπήο γηα ην
ζέκα απηφ απφ ηνλ θ. ηάζε Θενδσξφπνπιν θαη άιια δειψζεθαλ ζηα ΚΚΔ ηεο
πεξηνρήο απφ ηνλ θ. Θσλ/λν Σζηξίθε κε απνηέιεζκα λα απνπξνζαλαηνιίδεηαη ε θνηλή
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γλψκε θαη λα δεκηνπξγείηαη κηα ζχγρπζε ζηνπο πνιίηεο ηνπ ηφπνπ καο γηα ην ζέκα
ηνπ ΣΑΡ. Απηή ε πξαθηηθή ηεο εηαηξείαο ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη δελ γίλεηαη
εζειεκέλα γηα λα δηαζπαζηεί ην θνηλφ κέησπν αληίδξαζεο ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο
καο επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο φδεπζεο ηνπ αγσγνχ.
4)

Απφ κέξνπο ηεο εηαηξείαο δελ έρεη ηεξεζεί θαη ε δέζκεπζε πνπ έδσζε ζηε ζχζθεςε
ηεο 27/1/2014 ζην γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΘΑ ψζηε λα κελ αλνίμεη λέα γξαθεία
ηαπηνπνίεζεο αγξνηεκαρίσλ θαη ήδε πξνρψξεζε ζην άλνηγκα θαη λέσλ γξαθείσλ ηεο
εηαηξείαο ζηελ Θαβάια θαη ζηε Γξαβνχλα Λέζηνπ πξνρσξψληαο ζηελ ηαπηνπνίεζε
ησλ αγξνηεκαρίσλ ησλ αγξνηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δψλε 2 ρηιηνκέηξσλ εληφο ηεο
ππάξρνπζαο ράξαμεο ηνπ αγσγνχ.

5)

Αλαηξέρνληαο ηέινο ζε δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ βξήθακε φηη ε εηαηξεία ηνπ ΣΑΡ έρεη
απνδερηεί πεξίπνπ 40 αιιαγέο ζηελ φδεπζε ηνπ αγσγνχ εκθαληδφκελε δηαιιαθηηθή
θαη ζπγθαηαβαηηθή. Αο πξάμεη ινηπφλ ην ίδην θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Σελαγψλ
Φηιίππσλ θαη ηνπ ηαζκνχ πκπίεζεο ζηηο έξξεο αθνχ νη ελαιιαθηηθέο πνπ
πξνηείλνπκε δελ απμάλνπλ ην κήθνο ηνπ αγσγνχ.
Αλακέλνληαο ινηπφλ ηελ απάληεζή ζαο εδψ θαη 5 κήλεο ζηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε

πνπ πξνηείλακε ηα 2 επηκειεηήξηα ζέινπκε γηα κηα αθφκα θνξά λα ηνλίζνπκε ηελ έληνλε
δπζαξέζθεηα καο γηα ηελ απαμίσζε ησλ ζνβαξψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ επηρεηξεκάησλ πνπ
ζαο παξαζέηνπκε παξαθάησ γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηα Σελάγε
Φηιίππσλ, φπσο θαη ηεο ζέζεο ηνπ ηαζκνχ πκπίεζεο ζηηο έξξεο. ηελ πεξίπησζε πνπ
επηκείλεηε ζηελ αξρηθή ράξαμε ηνπ αγσγνχ πνπ ζρεδηάζαηε, επειπηζηνχκε ηφηε φηη ηελ
χζηαηε ζηηγκή ε Διιεληθή Πνιηηεία δελ ζα επηηξέςεη ηελ φδεπζε ηνπ αγσγνχ κέζα απφ ηα
Σελάγε Φηιίππσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ηαζκνχ πκπίεζεο θνληά ζε θαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο δηαζθαιίδνληαο θαη πξναζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Διιεληθνχ Ιανχ θαη ην
κέιινλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
πλεκκέλα ζα βξείηε ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα
ηα Σελάγε θαη ηελ φδεπζε ηνπ αγσγνχ θαη είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε
δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία επ΄απηψλ. Θιείλνληαο φκσο δελ ζα ζέιακε παξαιείςνπκε ηηο
ζεξκέο καο επραξηζηίεο πξνο ην ΣΔΔ Α.Κ. γηα ηε βνήζεηα ηνπ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο
βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο.

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΓΔΩΣΔΔ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

3

ΤΛΟΠΣΗΘΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΙΗΘΟΤ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΑ
ΓΗΑ ΣΑ ΣΔΛΑΓΖ ΘΑΗ ΣΟΛ ΑΓΩΓΟ ΣΑΡ
(ζαο απνζηέιινπκε θαη ην ζρεηηθό πιηθό)
1) Γηα ηελ γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ζέινπκε λα ζαο επηζεκάλνπκε φηη απηή
πξνζηαηεχεηαη κε πιεζψξα λνκνζεηεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν Λ. 3851/2010
(ΦΔΘ 85 Α’) φπνπ ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο 1769 θαζνξίδεηαη απζηεξά ε πξνζηαζία ηεο
γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε πξνζηαζία απηή αίξεηαη κφλν γηα έξγα ακπληηθά,
δεκνζίνπ θαη ΟΣΑ (φρη γηα ηδησηηθά έξγα), ζπγθεθξηκέλα «Ζ απαγφξεπζε απηή δελ

ηζρχεη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηελ εθηέιεζε ζηξαηησηηθψλ έξγσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ
εζληθή άκπλα ηεο ρψξαο, θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ
ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ». Δπηπξφζζεηα ζην ζέκα
ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο ππάξρεη ην ΦΔΘ 1528/7-92010 φπνπ νξίδνληαη ηα θξηηήξηα παξαγσγηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 3 θαη
ζην ζρεηηθφ πίλαθα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ηα Σελάγε Φηιίππσλ φηη αλήθνπλ ζηε γε
πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Δπίζεο ν θάκπνο ησλ εξξψλ ζχκθσλα κε ην ίδην ΦΔΘ ζηε
ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία αλήθεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαη ζε φιν ην ηκήκα πνπ
δηέξρεηαη ν αγσγφο. Σέινο, αλαθνξέο γηα ηελ γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ζα βξείηε
θαη ζηνπο Λ.2637/1998 άξζξν 56 θαη Λ.2945/2001 άξζξν 24. Σα λνκνζεηήκαηα ζα ηα
βξείηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην dvd θάθεινο 1.
2) Γηα ηε δε γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θάλακε θαη ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα πξνο ηηο
ηξεηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο (Γξάκαο, Θαβάιαο εξξψλ). ην
ίδην αίηεκα δεηνχζακε θαη ιεπηνκεξή απεηθφληζε ηνπ Υάξηε ηνπ Σπξθψλα. Σηο
απαληήζεηο ηνπο ζαο ηηο έρνπκε ζε ςεθηαθή κνξθή, φπσο επίζεο θαη ηνπο ράξηεο πνπ
καο ζηείιαλε. πγθεθξηκέλα ε ΓΑΟΘ Γξάκαο καο έζηεηιε ηνλ ράξηε ηνπ Σπξθψλα θαη
εθεί θαίλνληαη θαζαξά ηα φξηα ηνπ Σπξθψλα θαη φπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά φινο ν
Σπξθψλαο Φηιίππσλ είλαη γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ ΓΑΟΘ εξξψλ καο απάληεζε
θαη καο έζηεηιε θαη ην πξαθηηθφ ηεο ΠΔΥΩΠ, φπνπ εθεί απνηππψλνληαη νη επηπηψζεηο
ηνπ αγσγνχ ζηηο έξξεο θαη δεηείηαη ελαιιαθηηθή φδεπζε απφ ηνπο πξφπνδεο ησλ
βνπλψλ, επίζεο έζηεηιε θαη ράξηε κε φια ηα αξδεπηηθά δίθηπα. Ζ ΓΑΟΘ Θαβάιαο δελ
έρεη ςεθηαθνχο ράξηεο αιιά ζηελ αληίζηνηρε γλσκνδφηεζε ηεο ΠΔΥΩΠ Θαβάιαο (πνπ
έρνπκε ππφςε καο ρσξίο λα καο έρεη ζηαιεί επηζήκσο) πξνηείλεηαη θαη εθεί ν αγσγφο
ΣΑΡ λα βγεη εθηφο ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ.
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Γηα δηεπθφιπλζε ζαο έρνπκε πεξάζεη θαη ηελ φδεπζε ηνπ αγσγνχ θαη ηνλ ράξηε ηνπ
ηπξθψλα πάλσ ζε αεξνθσηνγξαθία ζε αξρείν pdf ζην dvd, θαζψο θαη ζε ράξηε google
earth θαη ζε αξρεία autocad. Όια ηα ζηνηρεία ζα ηα βξείηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην
Όια απηά ηα ζηνηρεία ζα ηα βξείηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ Φάθειν 2 ηνπ dvd.
3) Κεγάιεο κειέηεο γηα ηα Σελάγε έρνπκε ππφςε καο ηξεηο θαη πνιιέο άιιεο
δεπηεξεχνπζεο εξγαζίεο. Ζ πξψηε έγηλε ην 1959-1960 απφ ηελ Οιιαλδηθή εηαηξεία
GRONTMIJ AT DE BILT. Ζ δεχηεξε είλαη ε εδαθνινγηθή θαη πδξνινγηθή κειέηε πνπ
έγηλε απφ ην ΔΘΗΑΓΔ ην 2001. Ζ ηξίηε είλαη απφ ην Ηλζηηηνχην Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ηνπ
ΔΘΗΑΓΔ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηφηε λνκαξρίαο θαη είλαη ε κειέηε πςνκεηξηθήο
απνηχπσζεο ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ (Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθηέξσζε απηήο ζηελ
πξνζπάζεηα ησλ ζπλαδέιθσλ λα ππαξδεχζνπλ κηα αληζνυςή πεξηνρή). εκαληηθφηαηε
είλαη θαη ε έθζεζε ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΚΘ (1ε Πεξ. Γ/λζε Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ζηελ
Θαβάιαο). Σίηινο απηήο ηα Σελάγε Φηιίππσλ (1994), ππφ ηνλ θ. Παλαγηώηε
ηαπξνύιηα Γεσπφλν κε ζηνηρεηνζέηεζε ησλ φζσλ αλαθέξεη ζε επηζηεκνληθή
βηβιηνγξαθία θαη ζηε δηθή ηνπ εκπεηξία. Θα αλαθεξζνχκε εθηελψο παξαθάησ γηα φιεο
απηέο ηη εξγαζίεο ζηα ζέκαηα πνπ ζα ζαο ζέζνπκε. πκπεξαζκαηηθά ηα

απνηειέζκαηα πνιιώλ κειεηώλ γηα ηα Σελάγε εκπεξηέρνληαη ζηα πξαθηηθά
εκεξίδαο γηα ηα «Σελάγε Φηιίππσλ – έδαθνο, αξδεύζεηο, αμηνπνίεζε» ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο πνπ έγηλε ην 2003 πνπ ζαο δίλνπκε θαη ζπλεκκέλα. Σηο
κειέηεο απηέο ηηο έρνπκε ζηα ρέξηα καο εθηφο απφ ηε κειέηε ησλ Οιιαλδψλ, ηεο
νπνίαο φκσο ηα ζπκπεξάζκαηα αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο άιιεο κειέηεο.
4) Σα Σελάγε ησλ Φηιίππσλ θαη ε αεηθνξηθή γεσξγηθή δηαρείξηζε ηνπο κε βαζηθφ ζέκα θαη
πξφβιεκα απηφ ηεο ππάξδεπζεο είλαη ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο κειεηεηέο
θαη ζπλαδέιθνπο πνπ εξγάδνληαλ ρξφληα ζην αληηθείκελν απηφ ψζηε λα θαηαγξάςνπλ
ηειηθά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζην ζέκα. Κηα ζπλνπηηθή έθζεζε
θαη αλαζθφπεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ Σελαγψλ καο δίλεη ε έθζεζε ηεο Πεξηθέξεηαο
ΑΚΘ (1ε Πεξ. Γ/λζε Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ζηελ Θαβάιαο). Σίηινο απηήο ηα Σελάγε
Φηιίππσλ (1994), ππφ ηνλ θ. Παλαγηώηε ηαπξνύιηα Γεσπφλν κε ζηνηρεηνζέηεζε
ησλ φζσλ αλαθέξεη ζε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη ζηε δηθή ηνπ εκπεηξία σο ηνπ
ππεπζχλνπ ηεο ππάξδεπζεο ησλ Σελαγψλ επί ζεηξά εηψλ. πγθεθξηκέλα, ζε απηήλ (ζα
ηε βξείηε ζε γξαπηή κνξθή κε ηηο επηζεκάλζεηο καο κέζα ζε απηήλ):
α) ειίδα 8: αλαθέξεηαη ζηε κνλαδηθόηεηα ηνπ ηπξθώλα παγθνζκίσο θαη ζηε
δπζκελή επίδξαζε ηεο μήξαλζεο ηεο Σχξθεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ππάξδεπζεο. Δδψ
5

ζα έρνπκε πηζαλή επίπησζε απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ιφγσ ηεο απνμήξαλζεο
ζρεδφλ νιφθιεξνπ ηνπ Σπξθψλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ.
β) ειίδα 11-12: αλαθέξεηαη ζηε κεγάιε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο λεξνχ ηεο ηχξθεο,
ζην πφζν ηδαληθφ ππφζηξσκα απνηειεί γηα ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηέινο ην πσο καο
δίλεη ν ηπξθψλαο εδάθε κε πςειή γνληκφηεηα.
γ) ει. 17: αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηχξθε είλαη ζηξαηεγηθφ ελεξγεηαθφ απφζεκα
ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη εξγαιείν ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο ηεο ρψξαο καο. Σα
εθκεηαιιεχζηκα απνζέκαηα ηνπ αλέξρνληαη ζε 4 δηο θπβηθά κέηξα θαη ηζνδπλακνχλ
κε 125 εθαη. ηφλνπο πεηξειαίνπ (βιέπε ζρεηηθφ απφθνκκα ζπλεκκέλεο εξγαζίαο).
Σν πέξαζκα ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ ζα δεζκεχζεη ην θνίηαζκα σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ ζην κέιινλ (π.ρ. ζε ελεξγεηαθή θξίζε). Δπίζεο απαξηζκεί ηηο άιιεο ρξήζεηο ηεο
ηχξθεο π.ρ. σο εδαθνβειηησηηθφ πςειήο πνηφηεηαο, σο ιίπαζκα θ.ι.π. γηα λα ιχζεη
ηα πξνβιήκαηα εδαθψλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο.
δ) ει. 19: Σνλίδεη ηελ αδπλακία επαλαθνξάο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο
ηύξθεο ζε πεξίπησζε δηαηαξαρήο ηεο (απνηειεί, φπσο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά,
ε επαλαθνξά κηα απηαπάηε φλεηξνπ ζεξηλήο λπθηφο!!!) π.ρ. απφ ηα έξγα ηνπ ΣΑΡ,
ζα ζπκβεί θάηη ηέηνην αθνχ ζθνπεχνπλ λα αθαηξέζνπλ ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα θαη
λα ην πξνζζέζνπλ κεηέπεηηα θαη λα ζθάςνπλ βαζχηεξα ηνπνζεηψληαο θαη αδξαλή
πιηθά. Δπίζεο ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη ε ηχξθε απνηειεί παξαθαηαζήθε θπζηθψλ
πφξσλ γηα ην κέιινλ ελφο θξάηνπο. Σέινο, απαξηζκεί ζπλνπηηθά ηηο δπζκελείο
επηδξάζεηο απφ ηε δηαηαξαρή ηνπ Σπξθψλα Φηιίππσλ, ηνλίδνληαο ηελ πηψζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εδαθψλ πιεζίνλ θάπνηαο εθζθαθήο –
ηπξθνξπρείνπ θαη ηεο κεηέπεηηα απμεκέλεο ζπλίδεζεο ησλ γχξσ εδαθψλ.
ε) ει. 20: Σνλίδεη - κέζσ αλαθνξψλ κεγάισλ επηζηεκφλσλ - ηελ αμία ηεο ηχξθεο γηα
γεσξγηθή ρξήζε θαη ην πφζν αληαγσληζηηθή νηθνλνκηθά είλαη ε γεσξγηθή ρξήζε
απηήο ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε ηεο, πξνζηαηεχνληαο ηαπηφρξνλα ην
πεξηβάιινλ θαη αθήλνληαο ην θπζηθφ απηφ απφζεκα ζηηο επφκελεο γεληέο.
ζη) ει 21: Δμεγεί ην θαηλφκελν ηεο ζπλίδεζεο (ιέεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα Σελάγε
είλαη ρξπζσξπρείν πνπ φκσο έρεη αλάγθε θξνληίδαο), πνπ νθείιεηαη θαη
ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία κειέηεο Οιιαλδηθήο Δηαηξείαο πεξηγξάθεη θαη ην χςνο
ηεο ζπλίδεζεο απφ ην 1931-1959. Βιέπε ζην ηέινο θαη ράξηε Λ.7. δηάγξακκα 8 θαη
πίλαθα κε ηα ζηνηρεία χςνπο ζπλίδεζεο. ε κεηέπεηηα κειέηε ηνπ ΔΘΗΑΓΔ (θ.
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Παλψξαο Αζ.) ηνπ 2001 ππάξρεη λεψηεξνο έγρξσκνο ράξηεο θαη πίλαθαο κε
πςφκεηξα ζπλίδεζεο (ζα ην δείηε θαη ζηε ζρεηηθή κειέηε πνπ ζαο έρνπκε).
δ) ει. 22. πλερίδνληαο γηα ην θαηλφκελν ηεο ζπλίδεζεο αλαθέξεη ηε δπζκελή
επίπησζε πνπ έρεη ε ιαλζαζκέλε πξαθηηθή απφ ηνπο αγξφηεο λα θαίλε ηηο θαιακηέο
ζηα Σελάγε. Γηα ην ζέκα απηφ θάζε ρξφλν ην παξάξηεκα καο θάλεη αγψλα ζην λα
ην πεξηνξίζεη ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Γείηε θαη ζρεηηθφ
ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ έρνπκε εθδψζεη (ζην λνχκεξν 28) φπσο ζα δείηε θαη
ζηνλ πίλαθα 9 θαη 10 ηεο έθζεζεο.
ε) ει. 22. Πεξηγξάθεη ηα αίηηα ηεο ζπλίδεζεο πνπ ζπκβαίλεη ζην αλψηεξν ζηξψκα ηεο
Σχξθεο πάλσ απφ ηελ πδαηηθή ζηάζκε. Θπξηφηεξε αίηηα ε βηνινγηθή νμείδσζε ππφ
αεξφβηεο ζπλζήθεο, ε ζπκπίεζε θαη ε θαχζε ησλ θαιακηψλ. Γείηε Πίλαθεο 10 θαη 11
(επεμήγεζε) ηεο Οιιαλδηθήο εηαηξείαο GRONTMIJ. Γείηε επίζεο ηηο επηπηψζεηο ηεο
ζπλίδεζεο ζηελ ίδηα ζειίδα φπνπ πξνθαιεί ηελ ππνρξέσζε θαηαζθεπήο λέσλ έξγσλ.
Δδώ ζα πξέπεη λα εθθξάζνπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο γηα αλάινγεο
ππνρξεώζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ γηα ηνλ αγσγό ΣΑΡ ζηα Σελάγε ιόγσ
ηεο ζπλίδεζεο πνπ ζα πξνθαιέζεη.
ζ) ει 22-23. Πεξηγξάθεη ηεο επηπηψζεηο ηεο ζπλίδεζεο (βιέπε θαη πίλαθα 12). Απψιεηα
Σχξθεο, αδπλακία ζηξάγγηζεο, δεκηνπξγία αληζνυςψλ θαη αλάγθε θαηαζθεπήο λέσλ
έξγσλ γηα λα πεξηνξηζηεί ε ζπλίδεζε (θαηά πφζν είλαη εθηθηά απηά ηα έξγα κε ηελ
παξνπζία ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ ζηα Σελάγε είλαη έλα κεγάιν ζέκα). Έηζη θαη εδψ ζα
πξέπεη λα εθθξάζνπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο γηα αλάινγεο ππνρξεψζεηο
θαηαζθεπήο έξγσλ θαη γηα ηνλ αγσγφ ΣΑΡ ζηα Σελάγε.
Δθεί ηνλίδεη ηελ αλάγθε χπαξμεο πςεινχ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα γηα ηε
κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπλίδεζεο (ην αλαθέξεη θαη ζηε ζει. 25) θαη πξνηείλεη
θαη άιια κέηξα. Κε ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ςειά πσο ζα ζθαθηεί ην ηπξθψδεο
έδαθνο γηα λα ηνπνζεηεζεί ν αγσγφο;
η) ει 26: Αλαθέξεη γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ νξγαληθψλ εδαθψλ γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο παξαγσγηθήο δσήο ηνπο. Δμεγψληαο ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπλίδεζεο ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή, πξνηείλεη ηελ άκεζε πξνζηαζία απφ ηε ζπλίδεζε κε λέα
ελδερνκέλσο έξγα, ηαπηφρξνλα κε ηε δηαηήξεζε ζε πςειά επίπεδα ηεο ππφγεηα
ζηάζκεο πδάησλ ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ.
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ηα) ει 29 :Αλαθέξεη ηελ πιεζψξα ησλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα
Σελάγε (αξδεπηηθά δίθηπα, ζηξαγγηζηηθά δίθηπα, νδηθφ δίθηπν, θξάγκαηα, δηάθνξα
ηερληθά έξγα αληιηνζηάζηα θαη γεσηξήζεηο). Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πφζν ζα
επεξεαζηνχλ απηά απφ ηα έξγα θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ. Βιέπε ράξηε Λ.16 ηεο
έθζεζεο.
ηβ) ει 31: Αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε (δπζκελή) ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ζηελ
ππόγεηα πιεπξηθή θίλεζε ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί. Άξαγε ν
αγσγόο ΣΑΡ έρεη κειεηήζεη απηή ηελ επίδξαζε πνπ ζα είλαη έληνλε ηόζν
ζην δηάζηεκα θαηαζθεπήο όζν θαη αξγόηεξα από ηα βαξηά κεραλήκαηα
πνπ ζα θηλνύληαη ζηελ πεξηνρή;
ηγ) ει. 38. Σνλίδεη πάιη ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο
ηχξθεο θαη παξάιιεια αλαθέξεη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο λέσλ θαιιηεξγεηψλ ζηα
Σελάγε. Θαηά πφζν ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ ζα θξελάξεη απηέο ηηο
πξννπηηθέο;
ηδ) ει 39-41: Πξνηάζεηο ηεο Οιιαλδηθήο εηαηξείαο Grontmij γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ησλ Σελαγψλ θαη ζρφιηα επί απηψλ (βιέπε θαη πίλαθα 10). Κεηαμχ
άιισλ αλαθέξνπλ νη Οιιαλδνί ζηε κειέηε ηνπο ηελ αλάγθε απνθπγήο ηεο
ζπκπίεζεο ηνπ εδάθνπο απφ ηα βαξηά νρήκαηα, πξάγκα πνπ ζα ζπκβεί
αλαπφθεπθηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ. Δπίζεο αλαθέξνπλ ηελ αλάγθε
αλχςσζεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ησλ Σελαγψλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο
ζπλίδεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ ΣΑΡ ζα πξέπεη λα γίλεη ην
αληίζεην (ππνβηβαζκφο ηεο ππφγεηαο ζηάζκεο). Πξνηείλεη επίζεο ηελ πιήξε
απνθπγή ηεο θαχζεο ησλ θαιακηψλ, γεγνλφο πνπ ην πέηπρε ην παξάξηεκα ηνπ
ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Α.Κ. ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, θαζψο θ.α. ζέκαηα.
ηε) ει 43-44. Σνλίδεη πιένλ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηα Σελάγε θαη ηελ
αλάγθε θαηαζθεπήο λέσλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί απηή ε
επάξθεηα ζην κέιινλ. Αλαθέξεη ηα ζρέδηα κεηαθνξάο λεξνχ απφ ηα θξάγκαηα ηνπ
Λέζηνπ. Πφζν ζα επεξεαζηεί θαη απηφο ν ζρεδηαζκφο απφ ηνλ ΣΑΡ θαη πφζν ζα
επεξεαζηεί δπζκελψο απηή ε ζρεηηθή αλεπάξθεηα λεξνχ απφ ηνλ ΣΑΡ;
ηζη) ει 45: Αλάγθε βαζεηάο άξνζεο πάλσ απφ 50 εθ. γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπηηθνχ
πιέγκαηνο (αδηαπέξαζηνπ νξίδνληα γηα ηα θπηά). ηελ ίδηα ζειίδα ζέηεη θαη ζέκαηα
αλαδαζκνχ. Πφζν απηά ηα δχν ζέκαηα ζα επεξεαζηνχλ απφ ηνλ ΣΑΡ;
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ηδ) ει 46. Αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα πιεκκπξίζκαηνο θαη ππάξδεπζεο ζηα ρακειά
θαη ζηα πςειά ησλ Σελαγψλ αληίζηνηρα. Έηζη ππάξρεη κηα ζπλερήο αληίζεζε θαη
αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ αγξνηψλ. Κε απνηέιεζκα δηελέμεηο θαη
απαηηήζεηο γηα απνδεκηψζεηο. Ζ εηαηξεία ηνπ ΣΑΡ είλαη δηαηεζεηκέλε λα
απνδεκηώζεη ηνπο αγξόηεο γηα ηηο κόληκεο δηαηαξαρέο πνπ ζα πξνθαιέζεη
ζηελ ππάξδεπζε ιόγσ ηνπ αγσγνύ; ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έρεη
επαθφινπζεο δηθαζηηθέο δηακάρεο κε ηνπο αγξφηεο. ηελ πεξηθέξεηα ησλ Σελαγψλ ε
ππάξδεπζε γίλεηαη δπζθνιφηεξε, φπσο αλαθέξεη θαη ε έθζεζε, γηα απηφ αθφκα θαη
ε κηθξή πηψζε ηεο ππφγεηαο ζηάζκεο ησλ λεξψλ ζα πξνθαιέζεη άκεζε απψιεηα ηεο
παξαγσγήο ησλ θαιιηεξγεηψλ πξψηα απφ ηελ πεξηθέξεηα θαη ζπγθιίλνληαο πξνο ην
θέληξν (αληίζεηα κε ηα ιεγφκελα ηεο εηαηξείαο ζηε ζει. 10 ηεο απάληεζήο ηεο πξνο
ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.)
ηε) ει. 36 κηιάεη γηα γεσηξήζεηο κέζα ζηα Σελάγε πνπ πξννξίδνληαη γηα επηθαλεηαθή
άξδεπζε. Απηέο δελ κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο γηαηί θαη κηθξή παξνρή
δίλνπλ θαη ζχληνκα θξαθάξνπλ ηα θίιηξα, ζχκθσλα κε παιηφηεξεο δνθηκέο πνπ
έγηλαλ. πλεπψο, θάζε πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο γηα άξδεπζε ησλ ρσξαθηψλ ησλ
αγξνηψλ, φπσο επηθαιείηαη (ζει. 8 ηεο απάληεζεο ηεο εηαηξείαο πξνο ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) κε
γεσηξήζεηο ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ (γηαηί ηφηε ζα θαηεβάζνπλ ηελ
ππφγεηα ζηάζκε ζηα Σελάγε) φζν θαη κεηέπεηηα ιφγσ δηαηαξαρήο ηεο ππάξδεπζεο
ζα αληηκεησπίζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ επηθαλεηαθά
χδαηα πνπ ελδερνκέλσο λα κελ ππάξρνπλ ή λα είλαη πνιχ δχζθνιν, ρξνλνβφξν θαη
πνιπέμνδν λα αμηνπνηεζνχλ.
ηζ) ει 51. Γείηε ζπλνπηηθά θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο έθζεζεο
5) Κεγάιεο αμίαο γηα ηα Σελάγε είλαη θαη ε «Δδαθνινγηθή κειέηε ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ»
πνπ έγηλε ην 2001 απφ ην ηφηε ΔΘΗΑΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (λπλ ΔΙΓΟ Γήκεηξα
ηνπ ΤΠΑΑΣ). Δίλαη κηα κεγάιε κειέηε απφ ηέζζεξα Ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΘΗΑΓΔ (βιέπε
ιεπηνκέξεηεο ζην ειεθηξνληθφ αξρείν dvd θάθεινο 5) κε πιεζψξα δεηγκαηνιεςηψλ,
αλαιχζεσλ, ραξηψλ θαη ππνκειεηψλ. ε απηή ηε κειέηε:
Α) Αλαθέξεηαη ην ηζηνξηθφ ησλ Σελαγψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε κειέηε ηεο Οιιαλδηθήο
εηαηξείαο (ζει. 7-9) φπνπ εμέηαζε ηε ζπκπίεζε θαη ηε ζπλίδεζε ηεο ηχξθεο, θαζψο
θαη ηελ ππφινηπε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο κέρξη ηφηε, ζε ζρέζε θπξίσο κε ηηο
πξνζπάζεηεο ζεξκηθήο αμηνπνίεζεο ηεο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
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Β) ει 11-12, αλαθέξεη ηε γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ ζηα Σελάγε, ηελ πςειή πνηφηεηα
ηεο ηχξθεο σο ππφζηξσκα αλάπηπμεο θαιιηεξγεηψλ θαη άιια πιενλεθηήκαηα απηήο
γηα ηε γεσξγηθή ρξήζε ζε ζρέζε κε άιιεο ρξήζεηο.
Γ) ει. 25, αλαθέξεη ηε ζχλζεζε ηεο ηχξθεο.
Γ) ει. 26-29, αλαθέξεη ηα πξνβιήκαηα ησλ Σελαγψλ (φπσο ζαο ηα αλαθέξακε θαη
ζην Λν4). πλνπηηθά αλαθέξεη γηα ηε ζπξξίθλσζε, ζπλίδεζε, νμείδσζε, ππάξδεπζε
θαη αλάθιεμε-ππξπφιεζε απηήο.
Δ) ει 29-31, αλαθέξεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ νξγαληθψλ εδαθψλ ζε ζρέζε κε ηα
ππφινηπα εδάθε.
η) ζει 32-33, αλαθέξεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη ηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο
ησλ Σελαγψλ (φπσο ζαο ηα αλαθέξακε θαη ζην Λν4). Πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
ζηξάγγηζε ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε απφ ηηο ηάθξνπο θαη ηελ επίδξαζε ηεο
ζηξάγγηζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Σε ζπλίδεζε ησλ Σελαγψλ, πνπ απηή
νθείιεηαη θαη πσο κπνξεί λα κεησζεί κέζσ ηεο θαηάθιηζεο ησλ εδαθψλ. Σελ
αιαηφηεηα ηεο ηχξθεο θαη πσο απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ θαθή ζηξάγγηζε. Σνλ
θπηηθφ νξγαληθφ νξίδνληα πνπ αλαθεξζήθακε πξσηχηεξα.
Ε) Απφ ηελ 34 ζει. θαη κεηά αλαθέξεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηεο κειέηεο. Σνπο ράξηεο
πνπ παξήρζεζαλ θαη ζαο ηνπο έρνπκε ζπλεκκέλα. Σελ πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο απφ
θάζε πιεπξά (γεσινγηθή, αλάγιπθν, θαιιηεξγεηηθή, πδξνινγηθή θ.ι.π.)
Ζ) ει.80 θαη κεηά, είλαη ε ελφηεηα 2 ηεο κειέηεο. Δθεί πεξηγξάθνληαη νη εδαθηθέο
ζπλζήθεο ηεο κειέηεο. Οη δχν δψλεο ησλ εδαθψλ ησλ Σελαγψλ (βιέπε θαη
ζπλεκκέλνπο ράξηεο εδαθηθψλ νξηδφλησλ). Δπίζεο ζηε ζει 99-103 γίλεηαη θαη ε
ζηξεκκαηηθή θαηαλνκή ησλ εδαθψλ ηεο πεξηνρήο (βιέπε θαη ράξηε 1 κε ηηο
ηζνυςείο θακπχιεο)
Θ) απφ ζει 110 θαη κεηά, αλαθέξεηαη ζηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ εδαθψλ.
Η) απφ ζει 152-165, αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ
ππφγεηνπ λεξνχ.
ΗΑ) Απφ ζει 166-174 πεξηγξάθνληαη νη ζρέζεηο εδάθνπο λεξνχ πνπ είλαη ηφζν
ζεκαληηθέο γηα ηε γνληκφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα ηνπ Σπξθψλα Φηιίππσλ.
ΗΒ) Απφ ηε ζειίδα 175 θαη κεηά είλαη ε πεξίιεςε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο.
Δθεί αλαθέξεηαη ν δηαρσξηζκφο ηεο έθηαζεο ησλ 103.711 ζηξ. ησλ Σελαγψλ ζε δχν
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δψλεο. Λα ζεκεηώζνπκε εδώ όηη θαη ε Εώλε 2 είλαη κέξνο ησλ Σελαγώλ θαη
ζεσξείηαη νξγαληθό έδαθνο όπσο ε Εώλε 1 κε ηα ίδηα πξνβιήκαηα (βιέπε
ηηο δψλεο ζην ζπλεκκέλν ράξηε). Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα ζηξάγγηζεο,
κεραληθήο θαηεξγαζίαο θαη ζπκπίεζεο ηνπ εδάθνπο (πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πψο ζα
επεξεαζηνχλ απφ έξγα ηνπ ΣΑΡ) θαη ηα πξνβιήκαηα ζπλίδεζεο. Δπίζεο αλαθέξεη ηηο
πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε πιεζψξαο θαιιηεξγεηψλ.
πλεκκέλα ζην dvd (θάθειν Λν 5) ζα βξείηε ςεθηαθά φιν ην θείκελν ηεο κειέηεο, ην
παξάξηεκα ηεο κειέηεο, γεσινγηθφ ράξηε, ράξηε νξγαληθήο νπζίαο, ράξηε ηζνυςψλ
θακπχισλ θαη ράξηεο εδαθηθψλ νξηδφλησλ θαη εδαθνηνκψλ. Δπίζεο γηα δηεπθφιπλζε
ζαο εθεί ζα βξείηε θαη ράξηε νξγαληθήο νπζίαο κε πεξαζκέλε ηε ζρεδηαδφκελε φδεπζε
ηνπ ΣΑΡ (θαη ζε ειεθηξνληθή θαη ζε εθηππσκέλε κνξθή). Όπσο επίζεο θαη ηνλ ράξηε
νξγαληθήο νπζίαο ηεο επφκελεο κειέηεο ( βιέπε Λν6 παξαθάησ) φπνπ έρεη ραξαρηεί ε
ελδεηθηηθή πνξεία ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ κέζα απφ ηα Σελάγε Φηιίππσλ.
6) εκαληηθή κειέηε είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ πςνκεηξηθή απνηχπσζε ησλ Σελαγψλ
Φηιίππσλ πνπ παξαγγέιζεθε απφ ηελ ηφηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη πινπνηήζεθε
απφ ηελ αμηφινγε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θ. Αζ. Παλψξα. (βιέπε εθηππσκέλν ηεχρνο).
θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε πςνκεηξηθή απνηχπσζε ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ ψζηε λα
ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ ηα θαηάιιεια έξγα γηα λα
επηηεπρζεί ν πνζεηφο ζηφρνο ηεο ππάξδεπζεο θαη λα κεησζνχλ ηα πιεκκπξηθά
θαηλφκελα (βειηηζηνπνηψληαο ηε ζηξάγγηζε ησλ εδαθψλ) ζηα Σελάγε Φηιίππσλ,
δηαηεξψληαο έηζη ηνλ θάκπν ησλ Φηιίππσλ παξαγσγηθφ ζην δηελεθέο θαη εκπνδίδνληαο
ηελ πνηνηηθή ηνπ ππνβάζκηζε (ζει. 1 θαη 9).
ηε κειέηε απηή γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο ησλ Σελαγψλ, ηνπ ρψξνπ
γεληθφηεξα θαη κε ράξηεο πεξηγξάθεηαη ε θαηάζηαζε ησλ Σελαγψλ. πγθεθξηκέλα:
Α) ει.4, ηνλίδεηαη ε κνλαδηθφηεηα παγθνζκίσο ηνπ ηπξθψλα θαη ην γεγνλφο φηη θάησ
απφ ηελ ηχξθε ππάξρνπλ θαη απνζέζεηο ιηγλίηε. Δπίζεο ηνλίδνληαη θη εδψ νη κε
αληηζηξεπηέο αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ε απνμήξαλζε ηεο ηχξθε ζηα εδάθε απηά
ζηηο ηδηφηεηεο ηεο θαη ζηελ ππάξδεπζε. Άξα απηφ θαζηζηά απαγνξεπηηθά ηα ζρέδηα
ηεο εηαηξείαο γηα απνμήξαλζε ηεο ηχξθεο ζε θάπνην βάζνο ην ρξνληθφ δηάζηεκα
θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ γηα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο
εθζθαθήο.
Β) Ο ράξηεο 4 ζηε ζει 6, αλαθέξεηαη ζηελ νξγαληθή νπζία ησλ Σελαγψλ θαη ηελ
απεηθνλίδεη. ε απηφλ ηνλ ράξηε δηαγξακκίζηεθε ε ελδεηθηηθή πνξεία ηνπ αγσγνχ
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ΣΑΡ κέζα απφ ηελ νξγαληθή νπζία (δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ςεθηνπνίεζεο).
Πξόθεηηαη γηα ηνλ αθξηβέζηεξν ράξηε απεηθόληζεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο
απ΄όζνπο ζαο ζηέιλνπκε. Κε ιίγα ιόγηα ηα Σελάγε είλαη κηα ζπλερόκελε
ελόηεηα θαη εθηείλνληαη ζε έθηαζε πνιύ πεξηζζόηεξν από όηη ζέινπλ λα
ζεσξνύλ θάπνηνη θαηαιακβάλνληαο κηα έθηαζε άλσ ηνλ 100.000 ζηξεκκ..
Γ) ει 8, ππάξρεη δηάγξακκα ζπλνιηθνχ βαζκνχ ζπλίδεζεο – πνζνζηνχ νξγαληθήο
νπζίαο. Ζ ζρεηηθή επζεία ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη ζρεηηθά παξάιιειε κε ηελ
νξγαληθή νπζία δίλνληαο ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλίδεζε είλαη έλα θαζνιηθφ
θαηλφκελν ζηα Σελάγε κε κέηξηεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ην θέληξν πξνο ηελ
πεξηθέξεηα. ηελ ίδηα ζειίδα πεξηγξάθεη αξηζκεηηθά ηα χςε ηεο ζπλίδεζεο θαη ηηο
κειινληηθέο επηπηψζεηο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζα καο αλαγθάζεη λα
θαηαζθεπάζνπκε λέα εγγεηνβειηησηηθά έξγα.
Γ) ει. 10-28, εθεί ζα δείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλίδεζεο κε πίλαθεο θαη ράξηεο
αλαιπηηθφηεξα θαη αλά ρξνληθέο πεξηφδνπο.
Δ) ηε ζειίδα 28 ζα βξείηε πίλαθεο (Λν 8) κε ηε κέζε ζπλίδεζε αλά έηνο γηα δηάθνξεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο. ηελ επφκελε ζειίδα 29 απνηνικνχλ θαη κηα πξφβιεςε ηεο
κέζεο ζπλίδεζεο ηα επφκελα έηε, εθφζνλ δελ δηαηαξαρηεί ε πδαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
ηπξθψλα θαη ε δηαρείξηζε ηνπ. Κε ηνλ αγσγφ ΣΑΡ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ φκσο ζα
δηαηαξαρηεί ε πδαηηθή θαηάζηαζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ (πάλσ απφ ηνλ αγσγφ γχξσ
απφ απηφλ θαη ζε φιε ηελ πεξηνρή βνξείσο απηνχ) θαη ζπλεπψο ηα λνχκεξα ηεο
πξφβιεςεο ζα απμεζνχλ θαη δελ ζα κεησζνχλ. Αθφκα φκσο θαη κε ην ζεηηθφ ζελάξην
ηεο κειέηεο πξφβιεςεο ηα επφκελα 50 ρξφληα ν αγσγφο ζα βξεζεί ζην κηζφ βάζνο
απφ φηη είρε ζαθηεί θαη ζα ππάξρεη πξφβιεκα ζε φιεο ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο πάλσ
απφ απηφλ.
η) ηε ζειίδα 30, έρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. Δθεί ηνλίδεηαη ην γεγνλφο φηη
ζπλερίδεηαη ζε αλεζπρεηηθά πςειφ βαζκφ ν ξπζκφο ηεο ζπλίδεζεο θαη ηνλίδεη ην
γεγνλφο φηη ε ζπκβίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Σελαγώλ κε ηνλ άλζξσπν δελ
είλαη θαζόινπ αξκνληθή θαη αεηθνξηθή. Απηό θαη κόλν καο θάλεη λα
ζθεθηνύκε ην ηη ζα ζπκβεί ζε θάζε αλζξώπηλε παξέκβαζε ζηνλ ηπξθώλα
θαη θπξίσο ζε ελδερόκελε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ΣΑΡ κέζα από απηόλ,
όπνπ ζα θαηαζηξαθεί ε ππάξρνπζα επηζθαιήο ηζνξξνπία. Κε βάζε απηά
ηα απνηειέζκαηα ε κειέηε πξνηείλεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ
ώζηε λα επέιζεη ε ηζνξξνπία ζην ζύζηεκα θαη ηα νπνία είλαη πνιύ
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ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα πξνζερηνύλ (κεξηθά αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ).
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ ειαρηζηνπνίεζε θίλεζεο ησλ κεραλεκάησλ (άξαγε ηη ζα
ζπκβεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΣΑΡ κε ηε ρξήζε βαξέσλ νρεκάησλ;), ηελ
αλχςσζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (πσο
ηφηε ζα ηνπνζεηεζεί ν αγσγφο κέζα ζην έδαθνο;), ηελ απνηξνπή ηεο θαχζεο ησλ
θαιακηψλ, ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα, ηελ ελίζρπζε ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηνλ
Λέζην θ.α.
Ε) ει 31 ζηηο επραξηζηίεο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ έθζεζε ηνπ θ. ηαπξνχιηα, πνπ
ζαο αλαιχζακε ζην Λν 4 ηεο παξνχζαο αλαζθφπεζεο. Δθεί ηνλίδεηαη ε πιεξφηεηα
απηήο ηεο έθζεζεο πνπ εδξάδεηαη ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.
Σελ παξαπάλσ κειέηε ηνπ θ. Παλψξα ζαο ηελ έρνπκε εθηππσκέλε ζε έλα έγρξσκν
αληίγξαθν κε επηζεκάλζεηο κέζα ζε απηήλ πξνο δηεπθφινπλζε.
7) Γηαθξίλνληαο ηε ζεκαζία ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο
πεξηνρήο ην ηφηε Τπνπξγείν Γεσξγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Λνκαξρίεο Γξάκαο,
Θαβάιαο θαη εξξώλ, δηνξγάλσζε εκεξίδα ζηνλ Ακπγδαιεώλα Θαβάιαο κε
ζέκα «Σελάγε Φηιίππσλ: έδαθνο- αξδεύζεηο- αμηνπνίεζε» ζηηο 15 Ηνπιίνπ
2003. ηελ εκεξίδα απηή παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εδαθνινγηθψλ,
εδαθνυδξνινγηθψλ κειεηψλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε αγξνηηθή δηαρείξηζε
ησλ Σελαγψλ θαζψο θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Πνιιά απφ απηά
πνπ εηπψζεθαλ ζε απηή ηελ εκεξίδα ζαο ηα έρνπκε αλαθέξεη πξσηχηεξα.
i) Πεξηζζφηεξν πξέπεη λα πξνζερηνχλ νη ζει. 105 – 118, φπνπ αλαιχεηαη ε
πδξνδπλακηθή ιεηηνπξγία θαη εμέιημε ηεο θξεάηηαο πδξνθνξίαο ησλ Σελαγψλ
Φηιίππσλ κε ζπλεκκέλνπο ράξηεο. ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο θαη ζε
αλαθνξέο πην πξηλ (ζει. 113 θαη 106) αλαθέξεηαη ε επίδξαζε ηεο ηνπνγξαθίαο επί
ηεο θξεάηηαο πδξνθνξίαο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ππάξδεπζεο θαη ηνπ κφληκνπ
ειιεηκκαηηθνχ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ζηελ πεξηθέξεηα ησλ Σελαγψλ. Ζ ελδερόκελε
θαηαζθεπή ηνπ ΣΑΡ ζαθώο θαη ζα επεξεάζεη δπζκελώο ην ειιεηκκαηηθό
απηό ηζνδύγην θαηαζηξέθνληαο κόληκα ηε δπλαηόηεηα ππάξδεπζεο απηώλ
ησλ πεξηθεξεηαθώλ πεξηνρώλ ησλ Σελαγώλ, εγείξνληαο ζέκαηα κνλίκσλ
απνδεκηώζεσλ ησλ αγξνηώλ. Όζνλ αθνξά ελδερνκέλσο ηα κέηξα εμαζθάιηζεο
επηθνπξηθήο άξδεπζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ απφ ηελ εηαηξία, φπσο ηζρπξίδεηαη, απηά
δελ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ γεσηξήζεηο (ιφγσ αζηνρίαο απηψλ ζηα Σελάγε)
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αιιά εγγεηνβειηησηηθά έξγα γηα ηε ρξήζε επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ηα νπνία πξνο ην
παξφλ δελ ππάξρνπλ ή είλαη δχζθνιν λα εθκεηαιιεπηνχλ.
ii) ηα ζπκπεξάζκαηα ζηε ζειίδα 113, αλαθέξεηαη ζαθψο φηη ε θάιπςε ησλ πδαηηθψλ
αλαγθψλ ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα Σελάγε
εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ δηαηήξεζε ηεο ζηάζκεο ηεο θξεάηηαο πδξνθνξίαο ζε
κηθξά βάζε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ΣΑΡ ζηα Σελάγε
ζα ηαπεηλώζεη αξθεηά ρακειά ηελ πςειή απηή θξεάηηα πδξνθνξία κε
θαηαζηξνθηθέο επηπηώζεηο ζε όιε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ησλ Σελαγώλ
Φηιίππσλ.
iii) ηε ζει 113 γίλεηαη ιφγνο επεξεαζκνχ ηεο ππφγεηαο θίλεζεο ησλ πδάησλ απφ ην
ζηξαγγηζηηθφ θαη νδηθφ δίθηπν. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ ζα δεκηνπξγήζεη θαη
ηηο δχν ζπλζήθεο (λέν νδηθφ δίθηπν, δίθηπν απνζηξάγγηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
αγσγνχ, ηάθξνο ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνχ), νπφηε ζαθψο θαη ζα επεξεαζηεί
αξλεηηθά απηή ε ππφγεηα θίλεζε λεξνχ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ.
iv) ηηο ζει. 113-114, γίλεηαη ιφγνο γηα πηζαλή απνηπρία κέηξσλ ππάξδεπζεο θαη
ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ ιφγσ πθηζηάκελσλ ηνπνγξαθηθψλ θιίζεσλ. Απηφ θαζηζηά
επηζθαιή νπνηαδήπνηε κέηξα θαη λα πάξεη ε εηαηξία ηνπ ΣΑΡ γηα εμαζθάιηζε ηεο
ππάξδεπζεο ησλ Σελαγψλ ζην δηάζηεκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη αξγφηεξα ιφγσ
ησλ δηαηαξαρψλ πνπ ζα επηθέξεη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ.
v) ει. 114, θαη εδψ ζέηεη ην ζέκα ηεο έιιεηςεο πδαηηθψλ πφξσλ ζην ζχζηεκα ησλ
Σελαγψλ πνπ θαζηζηά ηε ιήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ άξδεπζεο πνιχ δχζθνιε θαη
πξνηείλεη ηελ αλάγθε νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηεο
Γξάκαο, πξάγκα πνιχ δχζθνιν.
Σέινο, ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εκεξίδαο, πνπ ζπλνςίδνληαη ζε Γειηίν Σύπνπ ηνπ
ΔΘΗΑΓΔ (ζει 136-137), κεηαμύ άιισλ θαη ζαλ επηκύζην ηνλίδεη ηελ αλάγθε
δηαηήξεζεο ηεο Παξαγσγηθόηεηαο ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ θαη ηεο ηδηαηηεξόηεηαο
ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ ΣΑΡ κέζα από ηα Σελάγε ζα
δηαηαξάμεη απηήλ Παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ εύζξαπζηε νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Ζ

ΚΠΘΔ

ηνπ

αγσγνύ

ΣΑΡ

πξνβιέπεη

άιισζηε

ηελ

πξνζηαζία

εηδηθώλ

νηθνζπζηεκάησλ, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηα αλσηέξσ όηη είλαη ηα Σελάγε
Φηιίππσλ. Όια ηα πξαθηηθά ζα ηα βξείηε ζε ζπλεκκέλν βηβιίν πνπ ζαο απνζηέιινπκε κε
επηζεκάλζεηο κέζα ζε απηφ γηα επθνιία.
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8) Απφ γεσινγηθήο άπνςεο ην ηη είλαη ηα Σελάγε Φηιίππσλ, ηα ηερληθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά, ηε δεκηνπξγία ηνπο, ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπο θαη πνιιά άιια
ζηνηρεία κπνξείηε λα ηα βξείηε πνιχ αλαιπηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα ζηε δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή ηνπ θ. ηαχξνπ Θαιατηδίδε ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο Παηξψλ (500 θαη πιένλ
ζειίδσλ) κε ηίηιν «Σπξθνγέλεζε θαη εμειηθηηθή πνξεία ησλ ηπξθψλσλ ζηελ Διιάδα».
ην ζπλεκκέλν dvd ζα βξείηε ην θείκελν κε ην παξάξηεκά ηνπ (ζηε ζει. 320 δείηε
έλαλ ζπλνπηηθφ πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηχξθεο ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ).

9) Οιηθή πιεκκύξα γηα αξθεηνύο κήλεο ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ δείηε ζρεηηθή
παλνξακηθή θσηνγξαθία πξνεγνχκελσλ εηψλ θαζψο θαη πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο πνπ
ηξαβήρηεθαλ πξηλ απφ ιίγεο κέξεο. Σα Σελάγε πιεκκπξίδνπλ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο
πνπ δελ έρνπκε θαιιηέξγεηεο. Πσο ζα κπνξέζεη λα εγθαηαζηαζεί ν αγσγφο ζε
πιεκκπξηζκέλε πεξηνρή ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν (φπσο ηζρπξίδεηαη ε εηαηξία δελ ζα
εκπνδηζηνχλ νη θαιιηέξγεηεο ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν), φηαλ ε ελαιιαθηηθή ιχζε ζα
ήηαλ λα εγθαηαζηαζεί ζε επνρή πνπ ζα έρνπκε θαιιηέξγεηεο πνπ ζα θαηαζηξαθνχλ θαη
ζα πξέπεη λα απνδεκησζνχλ; Υσξίο λα ζέζνπκε ην ζέκα θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο
επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ αγσγνχ ζην πιεκκπξηζκέλν ηνπίν ηεο αξραίαο
Πξαζηάδαο ιίκλεο πνπ ππήξρε ζηελ πεξηνρή.
10)

πλνπηηθά έρνπκε κηα παξαζηαηηθή παξνπζίαζε ζε ςεθηαθή κνξθή γηα ηα Σελάγε

Φηιίππσλ κε πνιιέο θσηνγξαθίεο. Πνιιά απφ απηά πνπ ζα δείηε ζηελ παξνπζίαζε
ππάξρνπλ θαη ζηηο κειέηεο πνπ ζαο αλαθέξακε. Δθεί ζα δείηε κηα πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ
κε ράξηεο, ραξαθηεξηζηηθέο θσηνγξαθίεο ησλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ (ηάθξνη,
θξάγκαηα, νδνπνηία, εξγαζίεο ζηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα, θαζαξηζκνί, ζπληεξήζεηο,
πιεκκπξηζκέλα εδάθε), πεγέο πνπ θαηαιήγνπλ ζηα Σελάγε θ.ι.π.. ηε ζπλέρεηα έρεη
ηνπο ράξηεο ζπλίδεζεο θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο. Αθφκα έρεη θσηνγξαθηθά
παξαδείγκαηα ππξθαγηάο ζηελ ηύξθε ζε ρηνληζκέλν έδαθνο!!! θαη ηηο δχζθνιεο
εξγαζίεο θαηάζβεζεο ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ππξθαγηάο. Οη ππξθαγηέο απηέο
απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αγσγνύ θαη εγθπκνλνύλ
θηλδύλνπο αηπρήκαηνο. Δλψ ηέινο έρεη πιεζψξα θσηνγξαθηψλ κε πιεκκπξηζκέλα
ηα Σελάγε. ηελ ηειεπηαία ζειίδα ζα βξείηε ηηο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ θαη εθεί αλαθέξνληαη ηα έξγα πνπ ζα πξέπεη λα
γίλνπλ. Γείηε ηνλ θάθειν 10 ηνπ dvd γηα ην πιηθφ απηφ.
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11)

Δπίζεο ζπλεκκέλα ζην DVD ζα βξείηε βηβιίν γηα ηελ Σχξθε Φηιίππσλ θαη ηνπο

Ιηγλίηεο Καπξνιεχθεο φπνπ, ρξεζηκνπνηψληαο πινχζηα βηβιηνγξαθία (βιέπε ζην
ηέινο), θαηαιήγεη ζηε ζειίδα 28-29 ζην αδήξηην ζπκπέξαζκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο
γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο.
12)

Όζνλ αθνξά γεληθφηεξα ηα Σελάγε Φηιίππσλ ζρεηηθά κε ηα πδξνινγηθά ηνπο

δεδνκέλα. Έρνπκε θαηαγεγξακκέλν φιν ην πιηθφ πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε αμηνπνίεζε ησλ πδξνινγηθψλ πφξσλ ηνπ Λ.Γξάκαο, φπνπ εληάζζνληαη ηα Σελάγε ζηελ
πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Γξάκαο. πγθεθξηκέλα ζηηο ζει. 9-23 έρνπκε θαηαγεγξακκέλε
ηε γεληθή πδξνγεσινγηθή ζεψξεζε ηεο πεδηάδαο ηεο Γξάκαο δίλνληαο ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηα ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο πεξηέρεη θαη πιηθφ γηα ηε δηαρείξηζε – αμηνπνίεζε
ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Γξάκαο γηα ηελ άξδεπζε (ζει.53-66). πλεκκέλα ζαο έρνπκε
έλα γξαπηφ αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ.
13)

Αλ θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ αγσγνχ κπνξεί ηερληθά λα επηιπζεί, νη ηερληθέο ιχζεηο

πνπ ζα επηιεγνχλ ζα πξέπεη λα κελ επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ ιεηηνπξγία ηεο
ππάξδεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη είκαζηε αληίζεηνη ζην λα
πεξάζεη ν αγσγφο απφ ηα Σελάγε Φηιίππσλ, άξα δελ ππάξρεη γηα εκάο ζέκα
ζηαζεξφηεηαο ηνπ αγσγνχ ζηα Σελάγε. Παξφια απηά δηαζέηνπκε θαη γηα απηφ ην ζέκα
πιηθφ κέζα απφ έλα δειηίν ηεο Διι. Γεσινγηθήο Δηαηξείαο πνπ αθνξά ηηο «Φπζηθέο
ηδηφηεηεο θαη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηχξθεο ησλ Φηιίππσλ» Γείηε ην
ζπλεκκέλα δίλνληαο πξνζνρή ζηα ζπκπεξάζκαηα φπνπ αλαθέξεη ηνπο ηξφπνπο
ζεκειίσζεο έξγσλ ζηα Σελάγε.
14)

Δπίζεο ην παξάξηεκά καο δηαζέηεη αλαιπηηθνχο εδαθνινγηθνχο ζεκαηηθνχο ράξηεο

Γξάκαο θαη Θαβάιαο θαη πξνέξρνληαη απφ ην έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζπλνπηηθά ην
νλνκάδνπκε εδαθνινγηθφ ράξηε ΑΚΘ. πγθεθξηκέλα δηαζέηνπκε ράξηεο κεραληθήο
ζχζηαζεο θαη νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο απφ δεηγκαηνιεςίεο πνπ θηάλνπλ ζρεδφλ
ζην βάζνο ηνπ αγσγνχ θαζψο θαη ράξηεο γνληκφηεηαο φισλ ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ,
ph, αγσγηκφηεηαο θ.ι.π.. Σα ζηνηρεία απηά ηα δηαζέηνπκε θαη ζε κνξθή πξνγξάκκαηνο
ηερλνινγίαο GIS ζε cd. πλεπψο γλσξίδνπκε πιήξσο ηηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο απφ
φπνπ ζα πεξάζεη ν αγσγφο θαη ηελ νξγαληθή νπζία ηνπ θάζε ζεκείνπ. Σνπο ράξηεο ζαο
ηνπο έρνπκε ζπλεκκέλα ζην dvd ζην θάθειν 14. Σα δχν cd ηνπ εδαθνινγηθνχ Υάξηε
Γξάκαο θαη Θαβάιαο ζαο ηα έρνπκε ζπλεκκέλα. Πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ηνπ
εδαθνινγηθνχ ράξηε θαη ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ζα βξείηε ζην http://www.geoteeanmak.gr/default.asp?contentID=52.
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15)

Σνλίδνπκε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αγσγνύ ζηα Σελάγε

Φηιίππσλ ιόγσ ζρηζίκαηνο θαη κεηαθίλεζεο ηνπ εδάθνπο ζε κήθνο ρηιηνκέηξσλ
θαη ζε άγλσζην κεγάιν βάζνο, πηζαλφλ ιφγσ ζπλίδεζεο θαη κεηαβνιψλ ζηελ πγξαζία
ηεο ηχξθεο. Γείηε ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο ζε ςεθηαθή κνξθή ζην θάθειν 15 ηνπ dvd.
Σν θαηλφκελν απηφ εγθπκνλεί πνιινχο θηλδχλνπο γηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε κεραληθή
αληνρή ηνπ αγσγνχ, πέξαλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθαιέζεη ε δηέιεπζε βαξέσλ
νρεκάησλ πάλσ απφ ηνλ αγσγφ. Άιισζηε θαη ε ίδηα εηαηξεία ζηελ απάληεζή ηεο
αλαθέξεη φηη έρεη γίλεη έλα αληίζηνηρν αηχρεκα ιφγσ κεηαηφπηζεο εδάθνπο φπσο
ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε καο (ην αλαθέξεη ε εηαηξεία ηνπ ΣΑΡ ζει. 13 ηεο απάληεζεο
ηεο εηαηξείαο πξνο ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.).
16)

Ζ δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ κέζα απφ ηα Σελάγε θηιίππσλ θαη ν ζηαζκφο

ζπκπίεζεο ζηηο έξξεο πξνθάιεζε ςεθίζκαηα θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
ζπιιόγσλ, επεξσηήζεηο ζηε Βνπιή θ.α. πνπ αληηηίζεληαη ζηελ ππάξρνπζα
ράξαμε ηνπ αγσγνχ θαη ζην ζηαζκφ ζπκπίεζεο θνληά ζηηο έξξεο. Γείηε ζπλεκκέλα
ελδεηθηηθά νξηζκέλα απηά κέζα απφ ηα νπνία δηαθαίλνληαη νη αληηδξάζεηο ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ θνξέσλ ζηε ζρεδηαδφκελε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ.
17)

Απηαλάθιεμε ηεο Σύξθεο θαη θαύζε απηήο. ε ζρεηηθή κειέηε γηα ηελ

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηχξθε, ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ απνζπάζκαηνο (έλα
αληίγξαθν εθηππσκέλν ζπλεκκέλα) κπνξείηε λα δείηε γηα ην θαηλφκελν ηεο
απηαλάθιεμεο ιφγσ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ φπνπ ε θσηηά πνπ
αλαπηχζζεηαη θηάλεη κέρξη ηα 70 εθ. βάζνο θαη ε ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη κέρξη ηα 2
κέηξα απφ ηελ εζηία. πλεπψο, θηάλνπκε ζην βάζνο ηνπ αγσγνχ. Δπίζεο κπνξείηε ζε
ζρεηηθή δηπισκαηηθή εξγαζία λα δείηε ηη ζπκβαίλεη κε ηηο ππξθαγηέο εδάθνπο ή ηηο
ππφγεηεο ππξθαγηέο ζηα Σελάγε πνπ ζπλερίδνπλ λα θαίλε παξά ηελ πγξαζία ηνπ
εδάθνπο (ζε αληίζεζε κε ηα ιεγφκελα ηεο εηαηξείαο ζηε ζει. 10 ηεο απάληεζεο ηεο
πξνο ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) δείηε ην ζε έλα αληίγξαθν εθηππσκέλν ζπλεκκέλα.
18)

Τπάξρεη ζέκα απώιεηα παξαγσγήο ζηε δώλε εξγαζίαο γηα ηνλ αγσγό ΣΑΡ

πέξαλ ησλ 2 εηώλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ. Οη παξαγσγνί απηνί ζα
απνδεκησζνχλ

εθφζνλ

δηαπηζησζεί

ζπλερηδφκελε

απψιεηα

παξαγσγήο;

Γείηε

παξαδείγκαηα ηέηνησλ επηπηψζεσλ ζε θσηνγξαθίεο απφ ηνλ ππάξρνληα αγσγφ ηεο
ΓΔΠΑ - ΓΔΦΑ (ζε ειεθηξνληθή κνξθή θάθεινο dvd 18).
19)

Αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο κειινληηθψλ έξγσλ (εγγεηνβειηησηηθά ζηα Σελάγε,

έξγα νδνπνηίαο θ.ι.π.) πνπ ζα ηέκλνπλ ηνλ αγσγφ. Απηφ ζα ζπκβεί γηαηί ζα πξέπεη λα
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ιεθζνχλ εηδηθέο πξφλνηεο αζθαιείαο, ρσξνζέηεζεο θαη ζεκειίσζεο ιφγσ ηεο χπαξμεο
ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ. Σν επηπιένλ θφζηνο ζα ην επσκίδεηαη ν δεκφζηνο θνξέαο ή ν
ηδησηηθφο αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ ή ε εηαηξεία ηνπ Αγσγνχ ΣΑΡ; Γει. κε ιίγα
ιφγηα ζα απμεζεί ην θφζηνο αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή ιφγσ ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ,
ην νπνίν ζα είλαη επηβαξπληηθφ γηα νπνηνδήπνηε κειινληηθφ έξγν ζηελ πεξηνρή.
20)

ρεηηθά κε ηελ φδεπζε απφ ηηο αληηππξηθέο δψλεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη ηα

νθέιε πνπ απηή ε φδεπζε ζα πξνζθέξεη θαη ζαο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ιεπηνκέξεηεο
ζα βξείηε ζην βηβιίν Γαζηθέο ππξθαγηέο, εθδφζεσλ Γηαρνχδε - Γηαπνχιε ηνπ Γεκήηξε
Θατιίδε. Άιισζηε θαη ε λνκνζεζία γηα φδεπζε απφ απηέο ηηο πεξηνρέο δελ είλαη
απαγνξεπηηθή γηα έξγα εζληθήο ζεκαζίαο, φπσο ην ζπγθεθξηκέλν. Αλαιπηηθφηεξα ζην
λνκφ Θαβάιαο νη επηθξαηνχληεο άλεκνη είλαη θπξίσο Λφηην Αλαηνιηθνί (Θατιίδεο 2004
ζει. 197), ε δψλε ινηπφλ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ν ΣΑΡ ζα πξέπεη λα είλαη ζηε βφξεηα
πιεπξά ησλ πιαγηψλ ιίγν θάησ απφ ηελ θνξπθνγξακκή ηνπο. To φηη πεξλάεη κέζα απφ
δαζηθέο

εθηάζεηο

ε

ελαιιαθηηθή

φδεπζε

πνπ

πξνηείλνπκε

δελ

ζεκαίλεη

φηη

απαγνξεχεηαη απηή ε δηέιεπζε θαη επεηδή πξφθεηηαη γηα κηα ζηξαηεγηθή επέλδπζε είλαη
πνιχ απιή ε δηαδηθαζία. Άιισζηε ζε αξθεηέο πεξηνρέο ήδε ν αγσγφο ΣΑΡ πεξλάεη απφ
δαζηθέο εθηάζεηο ζηελ ππάξρνπζα ράξαμε.
Όζν γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζπκίδνπκε φηη θαη ε ζρεδηαδφκελε φδεπζε πεξλάεη
απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Κε ηελ πξφηαζε καο ε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ απφ ηηο
πεξηνρέο πνπ πξνηείλνπκε εθηφο απφ αληηππξηθή ζσξάθηζε ηεο πεξηνρήο καο, ζπκβάιεη
θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
21)

ρεηηθά κε ηηο βαζχξξηδεο θαιιηέξγεηεο πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη βαζχξξηδεο είλαη

θαη αξθεηέο εηήζηεο πνψδεο θαιιηέξγεηεο, φπσο ειίαλζνο θαη αθφκα θαη ε κεδηθή πνπ
είλαη πνιπεηήο θαιιηέξγεηα (ιαλζαζκέλα αλαθέξεηαη ζηε ζει. 5 απάληεζε ηεο εηαηξείαο
πξνο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. φπνπ αλαθέξεη φηη ε κεδηθή είλαη εηήζηα θαιιηέξγεηα). Βηβιηνγξαθία
ζρεηηθή ζα βξείηε απφ ην βηβιίν ηεο Δηδηθήο Γεσξγίαο ηεο ρνιήο Γεσπνλίαο ηνπ ΑΠΘ.
πλεπψο ζα πξέπεη ε εηαηξεία πξνο απνθπγή δεκηνπξγίαο ζχγρπζεο κεηαμχ ησλ
αγξνηψλ, λα ζπληάμεη θαηάινγν θαιιηεξγεηψλ πνπ επηηξέπνληαη ή απαγνξεχνληαη ζε
δηάθνξεο απνζηάζεηο απφ ηνλ αγσγφ ΣΑΡ.
22)

ύκθσλα αθόκα θαη κε ηα ιεγόκελα ηεο εηαηξείαο ηνπ ΣΑΡ ζα ππάξρεη

ζπλίδεζε 0,04 κέηξσλ αλά έηνο από ην ζεκείν πνπ ζα πεξλάεη ν αγσγόο (ζει.
9 απάληεζή ζαο πξνο ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.). Απηό ζεκαίλεη όηη, ζηα 50 ρξόληα πνπ ζα
ιεηηνπξγήζεη ν αγσγόο, ε ζπλίδεζε ζα θηάζεη ηα 2 κέηξα, δει. ζε βάζνο
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κεγαιύηεξν από ην βάζνο ηνπ αγσγνύ. Άξα κε έλαλ απιό ππνινγηζκό ν
αγσγόο ζα βξεζεί ζηνλ αέξα!!
23)

ηηο έξξεο ηα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο

κειέηεο δηαζπνξάο ησλ ξχπσλ ηνπ ζηαζκνχ ζπκπίεζεο, αλαθέξνληαη κφλν ζηηο 12 ψξα
ην κεζεκέξη, ψξα πνπ ν αέξαο παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε θηλεηηθφηεηά ηνπ ιφγσ
ζέξκαλζεο. Πξάγκα πξνθαλέο θαη απφ ηελ θνηλή εκπεηξία ηνπ θαζελφο καο.
24)

Γηα ην χςνο ησλ ξχπσλ πνπ αλέξρεηαη ζην 70% ηνπ νξίνπ πγείαο ζηηο έξξεο,

ζεκαίλεη φηη έηζη δελ αθήλνπλ πεξηζψξην ζε θακία άιιε επέλδπζε επηφηεξεο κνξθήο
λα γίλεη ζηελ πεξηνρή αθνχ ην ππφινηπν 30% αλ ππάξρεη είλαη πνιχ ιίγν.
Θαηαδηθάδεηαη έηζη κηα επξχηεξε πεξηνρή ζε απνβηνκεράληζε θαη ζηελ αλεξγία.
25)

Γηα θαιιηέξγεηεο πνπ επηδνηνχληαη κε βάζε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα (π.ρ. βακβάθη

ζηηο έξξεο) νη παξαγσγνί ζα θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ κέξνο ησλ επηδνηήζεσλ ηνπο,
δηφηη δελ ζα πηάζνπλ ηε κέζε παξαγφκελε πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα ιάβνπλ ηελ
επηδφηεζε, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο έλεθα ηεο δηέιεπζεο ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ θαη
ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο γχξσ απφ απηφλ (βιέπε θσην απφ αγσγφ ΓΔΠΑ).
26)

Δπίζεο πνιιά απφ ηα πξναλαθεξφκελα πεξηγξάθνληαη θαη ζε πηπρηαθέο δηαηξηβέο,

φπσο απηή ηεο Γνπξληεδάθε Δπαγγειίαο κε ηίηιν «Γηεξεχλεζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ
ηδηνηήησλ ησλ νξγαληθψλ εδαθψλ ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ», φπνπ πέξαλ ησλ φζσλ
αλαθέξακε, πεξηέρεη θαη θπζηθνρεκηθέο εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο ησλ Σελαγψλ
Φηιίππσλ. ε ειεθηξνληθή κνξθή ζην θάθειν 26 ηνπ dvd.
27)

πλνπηηθά ρξήζηκα ζηνηρεία ζα βξείηε θαη ζε απφζπαζκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο

πνπ ζαο ην έρνπκε ζπλεκκέλα ζε εθηππσκέλν θείκελν κε επηζεκάλζεηο. Δθεί ζαο
έρνπκε ζεκεηψζεη ζηηο 2 ηειεπηαίεο ζειίδεο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζπλίδεζε θαη ηε
ζνβαξή επηζήκαλζε γηα ηε δηαηαξαρή ηεο απνζηξάγγηζεο ησλ Σελαγψλ ιφγσ ηεο
δηαηαξαρήο ηεο Σχξθεο (ιφγσ εθζθαθψλ) θαη ηεο δηέιεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ. Γείηε
ην εθηππσκέλν θείκελν.
28)

Σν Παξάξηεκα καο πξσηνζηάηεζε θαη πξσηνζηαηεί ζηε δηαθχιαμε ηνπ Σπξθψλα

Φηιίππσλ απφ ηηο εθνχζηεο θαχζεηο ηεο θαιακηάο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ
πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ελδερνκέλσο ζην κέιινλ γηα ηνλ αγσγφ ΣΑΡ αλ ηειηθά
πεξάζεη κέζα απφ ηα Σελάγε. Γηα απηφ, εδψ θαη θάπνηα ρξφληα θάλνπκε ζρεηηθέο
εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη απνηξνπήο ησλ αγξνηψλ απφ ην λα αθνινπζνχλ απηήλ
ηελ ιαλζαζκέλε πξαθηηθή (ζχκθσλα κε κειέηεο ην 25% ηεο ζπλίδεζεο νθείιεηαη ζε
19

απηήλ ηελ θαχζε, βιέπε Λν 27). ην θάθειν 28 ηνπ dvd ζα βξείηε ην θπιιάδην θαη ηελ
αθίζα πνπ εθδψζακε θαζψο θαη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ καο ζε απηφλ ηνλ
ηνκέα γηα ην 2012, πνπ ζεκεηψζακε κεγάιε επηηπρία. Σν 2013 επαλαιάβακε απηέο ηηο
δξάζεηο κε ηελ ίδηα επηηπρία.
29)

Σέινο θαη θιείλνληαο ηελ απαξίζκεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζαο απνζηέιινπκε μαλά

ζε ςεθηαθή κνξθή ηηο απφςεηο ηνπ ΣΔΔ θαη ηνπ ΓΔΩΣΔΔ, ηελ απάληεζε ηεο εηαηξείαο
πξνο ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ηε ζρεδηαδφκελε φδεπζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ελαιιαθηηθή
πξφηαζε φδεπζεο πνπ ζαο είρακε ππνβάιεη απφ θνηλνχ κε ην ΣΔΔ εδψ θαη πέληε κήλεο,
ψζηε γηα ράξηλ επθνιίαο λα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη νη παξαπνκπέο πνπ ζαο θάλνπκε
ζην αλσηέξσ θείκελν.
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