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Θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο & 

Ξξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο  

ηεο Ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Πηξπκόλα 

 

Κνξθνινγηθή πεξηγξαθή – πδξνινγηθά ζηνηρεία 

Ν πνηακφο Πηξπκφλαο, πνπ δηαξξέεη ηoλ λνκφ ησλ Πεξξψλ, πεγάδεη απφ ηηο λφηην - 

δπηηθέο πιαγηέο ηνπ φξνπο Βίηνζα (Vitosha) ζηε Βνπιγαξία, πεξίπνπ 15 km λφηην - δπηηθά 

ηεο Πφθηαο, ζε πςφκεηξν 2200 m.  

 

Πηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο ηνπ, ν Πηξπκφλαο είλαη πνιχ νξκεηηθφο θαζψο ξέεη πξνο ηνλ 

λφην δηαζρίδνληαο απφθξεκλεο ραξάδξεο. Πηε ζπλέρεηα ζρεκαηίδεη κηα εχθνξε θνηιάδα 

αλάκεζα ζηα φξε Ονχγηεο θαη Οίια. Ππλερίδνληαο λφηηα, δηαλνίγεη κηα δίνδν αλάκεζα ζηα 

φξε Κάιεο θαη Ξηξίλ. Πηελ Διιάδα εηζέξρεηαη δπηηθά ηνπ ρσξηνχ Ξξνκαρψλαο, δηα κέζνπ 

ησλ ζηελψλ ηεο Θνχιαο ή ηνπ Ονχπει πνπ ν ίδηνο έρεη δηαλνίμεη αλάκεζα ζηηο νξνζεηξέο 

ηεο Θεξθίλεο (Κπέιεο) θαη ηνπ Όξβεινπ (Αγγίζηξνπ). Πην ζεκείν απηφ, ιφγσ ηεο 

απφηνκεο αιιαγήο ηεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο, ν πνηακφο ράλεη ηελ νξκεηηθφηεηά ηνπ θαη 

 
Εικόνα 1. Λεκάνη Στρυμόνα 
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ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηνπο θιάδνπο. Ν δπηηθφο θιάδνο εηζέξρεηαη ζηε Ιίκλε Θεξθίλε θαη 

ππεξρεηιίδεη ζηε λφηηα πιεπξά ηεο, ζηε ζπλέρεηα ξέεη πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά κέρξη ην 

ζεκείν πνπ ελψλεηαη κε ηνλ αλαηνιηθφ κεγαιχηεξν θιάδν θαη ζρεκαηίδνπλ εληαία θνίηε 

θνληά ζην ρσξηφ Ιηζφηνπνο. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη ζε κήθνο 50 km κέρξη ηε ζπκβνιή 

ηνπ κε ηνλ Αγγίηε, ε θνίηε ηνπ Πηξπκφλα είλαη ηερλεηή, κε αλαρψκαηα θαη αξδεπηηθά 

θαλάιηα. Ρέινο, ν Πηξπκφλαο δηέξρεηαη αλάκεζα ζηα Θεξδχιηα φξε θαη ην Ξαγγαίν θαη 

εθβάιιεη ζηνλ Πηξπκνληθφ Θφιπν, αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Λέα Θεξδχιηα ζρεκαηίδνληαο 

κηθξφ δέιηα (Δηθ.1). 

Απφ ηα 17,330 km2 ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πδξνινγηθήο ηνπ ιεθάλεο ηνπ πνηακνχ, 

κφλν ην 1/3 απηνχ (πεξίπνπ 36.5% ή 6,295 km2) βξίζθεηαη ζην Διιεληθφ έδαθνο. Ρα 

ππφινηπα 2/3 δηακνηξάδνληαη κεηαμχ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηνπ θξαηηδίνπ ησλ Πθνπίσλ. 

Ωζηφζν, ν Πηξπκφλαο πνηακφο δηαξξέεη κφλν ην Βνπιγαξηθφ θαη ην Διιεληθφ ηκήκα ηεο 

ζπλνιηθήο ιεθάλεο, κε ζπλνιηθφ κήθνο 392 km (εθ ησλ νπνίσλ ηα 118 km βξίζθνληαη ζε 

ειιεληθφ έδαθνο). Ν πνηακφο ξέεη απνθιεηζηηθά ζην έδαθνο ηνπ λνκνχ Πεξξψλ θαη αλήθεη 

ζηελ πδξνγξαθηθή ιεθάλε ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο (Δηθ.2). 

 

Δηθόλα 2. Ξεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Ιίκλεο Θεξθίλεο 
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Ζ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Πηξπκφλα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ρσξίδεηαη ζηηο εμήο ππνιεθάλεο: 

 Θεξθίλεο, 

 Κπέιηηζαο, 

 Λ.Γ. Πηξπκφλα ή Βεξηίζθνπ, 

 Λεπξνθνπίνπ, 

 Αγγίηε, θαη 

 Ακθηπφιεσο. 

Θαηά κήθνο ηνπ Πηξπκφλα, κ' απηφλ ζπκβάιινπλ θπξίσο νη αθφινπζνη πνηακνί: 

 Ν Κπνχηθνβαο, ζηνλ νπνίν νθεηιφηαλ ην φλνκα ηεο πξνυπάξρνπζαο ιίκλεο ζηελ 

ζέζε φπνπ θαηαζθεπάζηεθε ε ηερλεηή ιίκλε Θεξθίλεο, θαη ξέεη ζηε κηθξή θνηιάδα 

ησλ Ξνξξνΐσλ. 

 Ν Θξνπζνβίηεο πνπ πεγάδεη απφ ηνλ Όξβειν. 

 Ν Δμάβεο πνπ πεγάδεη απφ ηα Θεξδχιιηα φξε. 

 Ν Μεξνπφηακνο πνπ πεγάδεη απφ ην Καπξνβνχλη. 

 Θαη, ν Αγγίηεο πνπ πεγάδεη ζηηο λφηηεο παξπθέο ηνπ Φαιαθξνχ Όξνπο. Ζ ζπκβνιή 

ηνπ Αγγίηε κε ηνλ Πηξπκφλα, βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ ππήξρε ε ιίκλε ηνπ 

Αρηλνχ (ζήκεξα απνμεξακέλε). 

 

Γεσινγηθά ζηνηρεία 

Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πνηακνχ Πηξπκφλα ραξαθηεξίδεηαη σο ηεθηνληθφ βχζηζκα, κηα 

ηαθξνιεθάλε, ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο νξεηλνχο φγθνπο ηεο 

νξνζεηξάο ηεο Γ. Ονδφπεο ζηα αλαηνιηθά (Όξβπιν – Άγγηζηξν, φξε Βξνληνχο, Κελνίθην 

θαη Ξαγγαίν) θαη ηεο νξνζεηξάο ηεο Πεξβνκαθεδνληθήο κάδαο ζηα δπηηθά (φξε Θεξθίλεο, 

Γπζψξν, Καπξνβνχλην, Βεξηίζθνο θαη Θεξδχιιηα). Ζ νξεηλή δψλε (πςφκεηξν 600 m θαη 

πάλσ) θαηαιακβάλεη πεξίπνπ ην 22% ηεο έθηαζεο ηεο ιεθάλεο, ε ινθψδεο πεξηνρή 

(πςφκεηξν απφ 200 - 600 m) θαηαιακβάλεη ην 27% απηήο θαη ηέινο, ε ρακειή πεξηνρή, 

(πςφκεηξν κηθξφηεξν απφ 200 m), θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο, πεξίπνπ ην 

51%. 
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Ζ ηαθξνιεθάλε ησλ Πεξξψλ απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά ζπζηήκαηα πεηξσκάησλ: α) 

Ρν ζχζηεκα ησλ πεηξσκάησλ ηνπ ππνβάζξνπ πνπ ζπλίζηαηαη απφ ηα κεηακνξθσκέλα 

πεηξψκαηα ηεο Ονδνπηθήο δψλεο ζηα αλαηνιηθά θαη ηεο Πεξβνκαθεδνληθήο ζηα δπηηθά θαη 

β) ην ζχζηεκα ησλ κεηαιπηθψλ ηδεκαηνγελψλ απνζέζεσλ.  

Ρα φξε ηεο Θεξθίλεο αλήθνπλ ζην δπηηθφ νξεηλφ ηκήκα ηεο Πεξβνκαθεδνληθήο κάδαο θαη 

απνηεινχληαη απφ γλεχζηνπο θαη καξκαξπγηαθνχο ζρηζηφιηζνπο κε κηθξέο παξεκβνιέο 

καξκάξσλ θαη ακθηβνιηηψλ. Ρν ζχζηεκα ησλ ηδεκαηνγελψλ απνζέζεσλ ηεο ηαθξνιεθάλεο 

ησλ Πεξξψλ απνηειείηαη απφ κεγάιε πνηθηιία πιηθψλ κε πνιχπινθε θαη αλνκνηφκνξθε 

θαηαλνκή, εμάπισζε θαη ηεθηνληθή θαηαπφλεζε θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν θχξηεο νκάδεο 

πιηθψλ: i) ηελ νκάδα ησλ λενγελψλ ηδεκάησλ θαη ii) ηελ νκάδα ησλ ηεηαξνηνγελψλ 

απνζέζεσλ. Ζ νκάδα ησλ λενγελψλ ηδεκάησλ εκθαλίδεηαη ζηελ εζσηεξηθή πεξηκεηξηθή 

ινθψδε πεξηνρή. Ζ νκάδα ησλ ηεηαξηνγελψλ απνζέζεσλ αλαπηχζζεηαη ζηελ θεληξηθή, 

πεδηλή δψλε ηεο ηαθξνιεθάλεο ησλ Πεξξψλ. Απνηειείηαη απφ ρνλδξνθιαζηηθά θεξηά 

πιηθά, πξντφληα απνζάζξσζεο θαη δηάβξσζεο ησλ πεηξσκάησλ ηνπ ππνβάζξνπ ησλ 

νξεηλψλ φγθσλ θαη δηάβξσζεο ησλ παιαηνηέξσλ ηδεκαηνγελψλ απνζέζεσλ ησλ πεξηζσξίσλ 

ηεο ηαθξνιεθάλεο.  

Πην ΑΒΑ ηκήκα, ε παξνπζία ησλ καξκάξσλ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ζεκαληηθνχ δπλακηθνχ θαξζηηθήο πδξνθνξίαο, ε νπνία ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ 

εθδήισζε πνιπάξηζκσλ πεγψλ, φζν θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ, κέζσ πιεπξηθψλ κεηαγγίζεσλ, 

ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ ησλ ηδεκαηνγελψλ απνζέζεσλ ηεο ηαθξνιεθάλεο.  

Πηηο ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηα ρνλδξνθιαζηηθά πιηθά ησλ αιινπβηαθψλ 

ξηπηδίσλ ησλ πεξηζσξίσλ ηεο πεδηλήο δψλεο, αλαπηχζζνληαη νη θχξηεο πδξνθνξίεο ηεο 

πεξηνρήο. Ηδηαίηεξε εμάπισζε έρνπλ νη απνζέζεηο απηέο ζην βφξεην ηκήκα ηεο 

ηαθξνιεθάλεο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεξθίλεο, κε ζεκαληηθφ πάρνο. 

Ζ ιίκλε Θεξθίλε έρεη δεκηνπξγεζεί ζε κηα πεξηνρή έληνλεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Θάησ απφ ηνλ ηερλεηφ ηακηεπηήξα ππάξρεη έλα γεσινγηθφ ξήγκα ην νπνίν ζε απφηνκεο 

απμνκεηψζεηο ηεο ζηάζκεο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κε απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη ζεηζκηθφο 

θίλδπλνο ζηελ πεξηνρή θαη λα θηλδπλεχεη ε αζθάιεηα ησλ αλαρσκάησλ (Psilovikos, 1994). 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ιίκλεο απφ ηνλ ζεηζκηθφ θίλδπλν πξνηείλνληαη ε ελίζρπζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ αλαρσκάησλ ηνπ ηακηεπηήξα ηεο Θεξθίλεο, ε θαηάιιειε πξφβιεςε ηνπ 

ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ ζε πεξηπηψζεηο ζρεδηαδφκελσλ κεηαβνιψλ ζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο 

ιίκλεο θαη ζηνπο ξπζκνχο πιήξσζήο ηεο κε λεξφ θαη ε ιήςε πςεινχ ζπληειεζηή 
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αζθάιεηαο ζε ζεηζκφ, ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο λέσλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή. 

 

θηζηάκελε θαηάζηαζε  

Κέρξη ην 1932, ζην λνκφ Πεξξψλ, πέξημ ηνπ πνηακνχ Πηξπκφλα ππήξραλ κεγάιεο 

εθηάζεηο πνπ θαιχπηνληαλ απφ ζηάζηκα λεξά (έιε) - εμαηηίαο ησλ νπνίσλ, θαηλφκελα φπσο 

ε εινλνζία θαη άιιεο αζζέλεηεο έπιεηηαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο - ελψ ζπρλά ν 

πνηακφο πιεκκχξηδε πξνθαιψληαο πξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηνπο νηθηζκνχο. Δπηπξφζζεηα ε 

ρψξα καο πξνζπαζνχζε εθείλε ηελ επνρή λα απνθαηαζηήζεη ηνπο Έιιελεο πξφζθπγεο απφ 

ηελ Κ. Αζία θαη ηελ Αλ. Θξάθε πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηνρή θαη λα ηνπο δψζεη 

θιήξν ψζηε λα μεθηλήζνπλ κηα λέα δσή. Άιισζηε πνιινί απφ απηνχο ήηαλ αγξφηεο θαη ζηηο 

παηξίδεο ηνπο. 

Ν ζπλδπαζκφο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε 

θαη νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερλεηνχ ηακηεπηήξα ηεο Θεξθίλεο ην 1932, ζηε ζέζε 

φπνπ κέρξη ηφηε ππήξρε ε κηθξφηεξε ιίκλε ηνπ Κπνχηθνπβνπ. Ζ θαηαζθεπή επεηεχρζε κε 

ηε δεκηνπξγία θξάγκαηνο επί ηνπ Πηξπκφλα ζην ΒΓ ηκήκα ηνπ Λνκνχ Πεξξψλ (ζην χςνο 

 
Εικόνα 3. Τοπωνύμια περιοτής της Λίμνης Κερκίνης 
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ηνπ ρσξηνχ Ιηζφηνπνο) θαη αλαρσκάησλ ζηα αλαηνιηθά θαη δπηηθά. Ξέξαλ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ, ε δεκηνπξγία ηεο ηερλεηήο ιίκλεο ζηφρεπε 

πξνζζέησο ζηελ άξδεπζε ηεο πεδηάδαο ησλ Πεξξψλ θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ θεξηψλ 

πιψλ. Δληνχηνηο ην ηειεπηαίν απφ πξφβιεκα πξνο αληηκεηψπηζε κε ηελ θαηαζθεπή ηεο 

ηερλεηήο ιίκλεο, κε ηνλ θαηξφ κεηαηξάπεθε ζε πξφβιεκα γηα ηελ χπαξμε ηεο ίδηαο ηεο 

ιίκλεο, θαζψο φζν απμάλνληαλ ε πνζφηεηα ησλ θεξηψλ πιηθψλ ηφζν κεησλφηαλ ε 

ρσξεηηθφηεηα ηεο ζε λεξφ. 

Ξξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα εληζρπζεί ε αλάζρεζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ πιεκκπξηθψλ 

παξνρψλ, κέρξη θαη ην 1982-1984, πινπνηήζεθαλ κία ζεηξά εληζρπηηθψλ θαη ζπλνδψλ 

έξγσλ. Απηά πεξηιάκβαλαλ ηελ θαηαζθεπή λένπ θαη κεγαιχηεξνπ θξάγκαηνο, επέθηαζε 

θαη αλχςσζε ησλ αλαρσκάησλ θαζψο επίζεο θαη εθηξνπή θαη δηεπζέηεζε ηεο θνίηεο ηνπ 

Πηξπκφλα ζηα αλάληε ηεο ιίκλεο.  

Ζ ηερλεηή ιίκλε Θεξθίλε, φπσο δηακνξθψζεθε – απείρε κφιηο 27 km απφ ηελ πφιε ησλ 

Πεξξψλ, αθνινπζψληαο ηελ αζπκκεηξία ηεο ηάθξνπ ηεο Ονδφπνιεο (ζην Λ.Α. ηκήκα ηεο 

νπνίαο βξίζθεηαη) ζρεκαηίδνληαο έηζη έλα πεξίπνπ αλεζηξακκέλν αριάδη κε θνξπθή ην 

ζπξφθξαγκα ηνπ Ιηζφηνπνπ (Δηθ.3). Πην βφξεην ηκήκα ηεο ιίκλεο εθβάιιεη ν Πηξπκφλαο 

θαη ζρεκαηίδεηαη έλα εθηεηακέλν δέιηα πνπ θαηαθιχδεηαη επνρηαθά ελψ ζην λφηην ηκήκα 

ππάξρεη ε κφληκε θαη ζηαζεξή ιίκλε (αδξαλήο ή λεθξφο φγθνο). 

Ν ηερλεηφο ηακηεπηήξαο ηεο ιίκλεο Θεξθίλεο (Δηθ.4), ζε αληίζεζε κε άιια ηερληθά έξγα, 

ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 

πεξηνρή θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πγξνβηφηνπνπ δηεζλνχο ζεκαζίαο (Θνινθπζά θ.ά., 

2008). H δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πγξνβηφηνπνπ, πνπ πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ηε Ππλζήθε 

Ramsar, νθείιεηαη ζε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ: 

 Ν εηήζηνο θχθινο γεκίζκαηνο θαη αδεηάζκαηνο ηνπ ηακηεπηήξα γηα ηελ άξδεπζε ηεο 

θνηιάδαο ησλ Πεξξψλ έδξαζε ζεηηθά ζηελ νξληζνπαλίδα. Ζ πξνζζήθε λένπ φγθνπ 

λεξνχ απφ ην Πηξπκφλα λσξίο ηελ άλνημε ηξνθνδνηεί ην νηθνζχζηεκα ηεο ιίκλεο κε 

λέα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά απμάλνληαο έηζη ηελ ήδε πςειή παξαγσγηθφηεηά ηεο. Ρν 

άδεηαζκα ηνπ ηακηεπηήξα ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ 

λεζίδσλ ηιχνο κε κηθξέο δεμακελέο λεξνχ, δεκηνπξγψληαο πινχζηεο πεξηνρέο 

ηξνθνιεςίαο γηα κεγάινπο αξηζκνχο πδξφβησλ πνπιηψλ. 

 Νη βαζκηαίεο αιιαγέο ζηελ πδξνινγία ηεο ιίκλεο κέρξη ην 1981, ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά 

ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ βηνηφπνπ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξνχζε λα ζπληειεζηεί θπζηθή 
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δηαδνρή ζηε βιάζηεζε θαη απνίθηζε ηεο πεξηνρήο κε πνπιηά θαη άιια δψα ηεο άγξηαο 

παλίδαο (Ξαπαθηιίππνπ – Ξέλλνπ, 2004) 

 Πηε δεκηνπξγία ηνπ πγξνηφπνπ ζπλέβαιε θαη ε ίδηα ε ηνπνγξαθία ηεο ιίκλεο πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα πιεκκπξνγελήο θνηιάδα πνηακνχ. Ζ θαηάθιπζε ησλ εδαθψλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην βάζνο ηνπ πιεκκπξηζκνχ, γηα πνιιά ρξφληα ήηαλ ζρεηηθά ήπην θαη 

επέηξεπε κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο θάησ απφ 2 κέηξα θάζε επνρή. Ρν κέγεζνο απηφ ηνπ 

πιεκκπξηζκνχ ήηαλ ζα λα κηκνχληαλ ηηο θπζηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ 

ζηνπο πγξνηφπνπο (Ξπξνβέηζε θαη Ξαπαζηεξγηάδνπ, 1992). 

 Πεκαληηθφ επίζεο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηνπ Πηξπκφλα, πνπ 

ηξνθνδνηεί ηε ιίκλε, είλαη ζρεηηθά θαιή. Βέβαηα, ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηνπ πνηακνχ 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζηα αλάληη. Ξνπ ζεκαίλεη πσο αλ ν πνηακφο 

ξππαίλεηαη θάπνπ ςειά ζηε Βνπιγαξία, απηφ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην 

νηθνζχζηεκα ηεο ιίκλεο. Γπζηπρψο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο 

ξχπαλζεο ηνπ Πηξπκφλα. 

  Ν πςειφο βαζκφο παξαγσγηθφηεηαο θαζψο θαη ε πνηθηιφηεηα ησλ ελδηαηηεκάησλ, 

ηφζν ζε δνκή φζν θαη ζε ιεηηνπξγηθφηεηα, επλφεζε κηα πινχζηα παλίδα ζηελ πεξηνρή. 

Δπηπιένλ, ε ζέζε ηεο Θεξθίλεο ζηε κεηαλαζηεπηηθή πνξεία ησλ πδξφβησλ πηελψλ 

ζπλέβαιε ζηελ παξνπζία κηαο εμαηξεηηθά πινχζηαο θαη πνηθίιεο ζε είδε νξληζνπαλίδαο. 

Ζ ίδηα ε ιίκλε, απνηειψληαο ηνλ θξίθν αλάκεζα ζηα αλάληε θαη ηα θαηάληε ηνπ 

πνηακνχ Πηξπκφλα, ζπλέδεε νηθνζπζηήκαηα επηηξέπνληαο έηζη ηε κεηαλάζηεπζε ησλ 

ςαξηψλ (Ξπξνβέηζε, 1995, .ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ., 1986) 

Όζνλ αθνξά ηα κεγέζε ηεο ζηάζκεο, ηεο εθηάζεσο θαη ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηεο, απηά 

κεηαβάιινληαη επνρηαθά. Ξην ζπγθεθξηκέλα ε θαηψηεξε ζηάζκε άξδεπζεο πξνβιέπεηαη 

ζηα 31.70 m θαη ε αλψηεξε ζηάζκε άξδεπζεο ζηα 35.7 m, ελψ ε θαηψηεξε ρεηκεξηλή 

ζηάζκε ζηα 32 m. Αληίζηνηρα πξνο ηελ αλψηεξε θαη θαηψηεξε ζηάζκε αξδεχζεσο, ν 

ζπλνιηθφο φγθνο ππνινγίδεηαη κεηαμχ ησλ 86.67x106 θαη 343.59x106 m3. 
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Ξξνβιήκαηα 

Ζ πξνθχπηνπζα πνιιαπιή σθέιεηα απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ιίκλεο θαη ηε δηεπζέηεζε 

ησλ πνηακψλ, φπσο ε ζπληήξεζε ηνπ πγξνβηφηνπνπ, ε αλάζρεζε ησλ πιεκκπξηθψλ 

παξνρψλ ηνπ πνηακνχ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ιίκλεο σο ηακηεπηήξα λεξνχ πξνο άξδεπζε, 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ σθειεηψλ. 

Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, κεηαμχ ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ ραξαθηήξα ηεο ιίκλεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηήο σο πγξνβηφηνπνο. Ζ αλάγθε θελψζεσο ελφο ζρεηηθά κεγάινπ ηκήκαηνο 

ηνπ ηακηεπηήξα θαηά ηνλ ρεηκψλα πξνζθξνχεη ζηηο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ 

πγξνβηφηνπν. 

Νκνίσο, κεηαμχ ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ ραξαθηήξα ηεο ιίκλεο θαη ηελ ιεηηνπξγία απηήο 

σο ηακηεπηήξα λεξνχ πξνο άξδεπζε. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ άξδεπζε θξίλεηαη ζθφπηκν ε ιίκλε 

λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πην γεκάηε νχησο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμππεξέηεζε 

φισλ ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ. Δληνχηνηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ηθαλή ε θαηά ην 

δπλαηφλ πιήξεο αλάζρεζε ησλ ζεξηλψλ πιεκκπξηθψλ παξνρψλ ηνπ Πηξπκφλα απαηηείηαη 

 
Εικόνα 3. Τετνητός ταμιεστήρας και φράγμα της λίμνης Κερκίνης 
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λα είλαη θελφ έλα ηθαλφ ηκήκα ηεο σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ηακηεπηήξα. 

 

Κεηά ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ ηακηεπηήξα ηεο Θεξθίλεο ην 1982 θαη ηελ αλχςσζε ησλ 

αλαρσκάησλ ηεο, δεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο αλχςσζεο ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο. Κε 

ηνλ ηξφπν απηφ, φινη νη παξαιίκληνη νηθηζκνί εθαηέξσζελ ησλ αλαρσκάησλ ηνπ ηακηεπηήξα 

βξέζεθαλ πςνκεηξηθά ρακειφηεξα απφ ηε ζηάζκε ηεο ιίκλεο. Δίλαη πηζαλφλ ν θξεάηηνο 

πδξνθφξνο νξίδνληαο ησλ παξαιίκλησλ νηθηζκψλ λα κπνξεί λα θηάζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο θαη λα θαηαθιχζεη ηηο πεξηνρέο απηέο. Έλα ηέηνην θαηλφκελν είλαη ζχλεζεο θαηά 

ηελ άλνημε κε αξρέο ηνπ ζέξνπο, νπφηε ε ζηάζκε ηεο ιίκλεο βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε ηηκή 

ηεο. Όηαλ ε ζηάζκε ηεο ιίκλεο είλαη ςειά ηφηε θαη ε ζηάζκε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα 

είλαη ζε πςειά επίπεδα κε απνηέιεζκα νη παξαιίκληνη νηθηζκνί λα θηλδπλεχνπλ ζπρλά απφ 

πιεκκχξεο. 

Ζ ζρέζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν κεηαμχ ηνπ ζθνπνχ ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πιεκκπξηθψλ 

παξνρψλ θαη άιισλ ζθνπψλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ άιισλ ζθνπψλ νχησο ψζηε λα 

δηαθνξνπνηνχληαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα θξηηήξηα ζχγθιηζεο ηνπ επηζπκεηνχ αληηπιεκκπ-

ξηθνχ ραξαθηήξα. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ζπρλή θαη ζεκαληηθή απμνκείσζε ηεο ζηάζκεο 

ηνπ ηακηεπηήξα ιφγσ ηεο άξδεπζεο κπνξεί λα εθηξαρχλεη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο: 

Ζ ζπλερήο απμνκείσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαη ζην παξπδάηην 

δάζνο θαηαζηξέθνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ (ιφγσ ηνπ πιεκκπξηζκνχ) θαη επεξεάδνληαο ηα 

θσιεάδνληα πηελά πνπ βξίζθνληαη εθεί. Ρν παξπδάηην δάζνο θαηαιακβάλεη κηα έθηαζε 
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πεξίπνπ 1300 ζηξ. θαη αλαπηχζζεηαη ζηε δψλε πιεκκπξψλ ηεο δειηατθήο πιαηθφξκαο ηνπ 

Πηξπκφλα. Νπζηαζηηθά ε αλάπηπμε ηνπ πδξνραξνχο δάζνπο απνηέιεζε ηε βάζε ηεο 

εμέιημεο ηνπ ηακηεπηήξα ηεο Θεξθίλεο ζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πγξνβηφηνπνπο 

ηεο Δπξψπεο. Πε φιε ηελ έθηαζε ηνπ πγξνηφπνπ ην πνζνζηφ ησλ λεθξψλ δέληξσλ απμά-

λεηαη κε ην βάζνο ηνπ λεξνχ. Αληίζηνηρα, ε αλαγέλλεζε ηνπ δάζνπο είλαη αλχπαξθηε ζηα 

κέξε πνπ πιεκκπξίδνπλ ηελ άλνημε, ελψ εκθαλίδνληαη άθζνλα εθεί φπνπ ην βάζνο ηνπ 

λεξνχ είλαη ιίγα εθαηνζηά θαη ε θαηάθιηζε ηνπ γίλεηαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ ζε 

απηφ πξνζηεζεί θαη ε εθηεηακέλε ιαζξνυινηνκία, ηφηε ε ζπξξίθλσζε ηνπ δάζνπο είλαη 

ζεκαληηθή.  

Όκσο γηα λα επαξθεί ην λεξφ ηεο ιίκλεο γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο ηα ζπξνθξάγκαηα παξακέλνπλ θιεηζηά γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κε απνηέιεζκα λα αλπςψλεηαη ε ζηάζκε ηεο ιίκλεο. Νη θαιιηεξγεηέο ησλ 

αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ηεο πεδηάδαο ησλ Πεξξψλ επηζπκνχλ λα απνηακηεχεηαη 

πεξηζζφηεξν λεξφ ζηνλ ηακηεπηήξα ηεο Θεξθίλεο. Ξξαθηηθά πξφθεηηαη γηα ληφπηνπο 

πιεζπζκνχο πνπ ε δσή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο αξδεχζεηο θαη επνκέλσο βιέπνπλ ηελ 

αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο κε ηθαλνπνίεζε. Ζ πξνζηαζία ηνπ πγξνβηφηνπνπ θαη ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ιίκλεο Θεξθίλεο φκσο εμαζθαιίδεηαη κφλνλ εθφζνλ δηαηεξείηαη 

ε ζηάζκε ηνπ ηακηεπηήξα ζε ρακειφ επίπεδν, έηζη ψζηε λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ν 

πγξφηνπνο ρσξίο θαηαζηξνθέο θαη ελνριήζεηο. Νη ζπρλέο θαη απφηνκεο αιιαγέο ζηε 

ζηάζκε ηεο ιίκλεο πξνθαινχλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο θαζψο 

αθαλίδνληαη νη πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο ησλ πηελψλ θαη νη πιεζπζκνί ησλ ηρζχσλ 

θινλίδνληαη απφ απηέο (Psilovikos, 1994). 

Απηή ε επαίζζεηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη αθφκα 

πην πεξίπινθε αλ ζπλππνινγηζηεί ε πξφζρσζε ηεο ιίκλεο απφ ηνλ πνηακφ Πηξπκφλα 

(ηδηαίηεξα ζην βφξεην δειηατθφ ηκήκα), εμαηηίαο ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ θεξηψλ πιηθψλ 

πνπ κεηαθέξεη ν πνηακφο, κεηψλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηνλ σθέιηκν φγθν ηεο ιίκλεο θαη 

δεκηνπξγψληαο πξφβιεκα ζηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο πεδηάδαο ησλ Πεξξψλ. 

Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο εάλ δελ εθηεινχληαλ ηα δηνξζσηηθά έξγα ηεο πεξηφδνπ 

1982-1984, ηφηε ε (παιαηά) δειηατθή πξνέθηαζε ηεο θχξηαο θνίηεο ηνπ Πηξπκφλα ζα 

πξνσζνχληαλ ζπλερψο κέρξη ηελ απέλαληη αθηή ηεο ιίκλεο (Θξνχζηα), κε απνηέιεζκα λα 

δηαηξνχληαλ ζε δχν επηκέξνπο ιίκλεο επεξεάδνληαο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηη-

θφηεηα ησλ έξγσλ. Ωζηφζν, ε πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθε δηαζπνξά ησλ θεξηψλ πιηθψλ 

κεηά ηα έξγα, δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαηξέζεη θαη ην ίδην ην θαηλφκελν ηεο κεηαθνξάο. 
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Δλδεηθηηθά λα αλαθεξζεί πσο κέζα ζε κία επηαεηία, απφ ην 1984 έσο ην 1991, 

ελαπνηέζεθαλ 6.777.000 m3 πιηθψλ ζηνλ ρψξν ηεο λέαο ιίκλεο Θεξθίλεο, δειαδή ν 

εηήζηνο ξπζκφο πξφζρσζεο ππνινγίδεηαη ζηα 968.000 m3/έηνο. 

Αθφκε λα επηζεκαλζεί πσο παξφηη ε εηήζηα ζηεξενπαξνρή ηνπ Πηξπκφλα κεηψλεηαη 

ζηαζεξά ράξε ζηελ θαηαζθεπή νξεηλψλ πδξνλνκηθψλ έξγσλ ζην βνπιγαξηθφ ηκήκα ηεο 

ιεθάλεο απνξξνήο, εληνχηνηο ε ζπλνιηθή πνζφηεηα θεξηψλ πιψλ πνπ έρεη δερηεί σο 

ζήκεξα ε ιίκλε μεπέξαζε ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξεηο θνξέο ηνλ φγθν πνπ είρε εθηηκήζεη ε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία. Ρν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη κάιινλ ζην φ,ηη ε ιίκλε Θεξθίλε 

μεπέξαζε ηνλ ρξφλν δσήο πνπ είρε πξνβιέςεη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία θαη φρη ζην φηη νη 

πξνβιέςεηο ηεο γηα ηνλ φγθν ησλ θεξηψλ πιψλ ήηαλ ιαλζαζκέλεο.  

Δπίζεο, εμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ βξνρνπηψζεσλ θαζψο θαη ηεο θαηαθξάηεζεο κεγάισλ 

πνζνηήησλ λεξνχ ζηα θξάγκαηα ζηε Βνπιγαξίαο, ε πηψζε ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο είλαη 

κεγάιε. Όηαλ ε ζηάζκε πέθηεη θάησ απφ θάπνηα επηηξεπηά επίπεδα δεκηνπξγνχληαη 

αλαεξφβηεο ζπλζήθεο ζηε ιίκλε θαη έηζη αλαπηχζζνληαη δηάθνξα επηβιαβή γηα ηα πνπιηά 

βαθηεξίδηα. Δπηπιένλ ε απφηνκε πηψζε ζηάζκεο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

απγψλ ησλ ςαξηψλ εμαηηίαο ηεο έθζεζήο ηνπο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Κε ηε δηαθνπή ηεο 

παξνρήο ηνπ Πηξπκφλα θαη ιφγσ ηεο θαηαθξάηεζεο ελφο πνζνζηνχ ηνπ λεξνχ απφ ην 

θξάγκα ζην Ιηζφηνπν, κεηψλεηαη θαη ε παξνρή ζηα θαηάληε ηεο Θεξθίλεο (Θαδαληδίδεο 

θ.α., 1995). Κε ηνλ ηξφπν απηφ δε κεηαθέξνληαη θεξηέο χιεο πξνο ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ 

θαη θπξίσο πξνο ην Γέιηα ζηνπ Πηξπκφλα κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο έθηαζήο ηνπ. 

Νη εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Πηξπκφλα ζρεκαηίδνπλ έλα Γέιηα έθηαζεο 13.000 ζηξ. 

πεξίπνπ, αλαηνιηθά ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Θεξδπιιίσλ. Ζ θαηαθξάηεζε κεγάιεο πνζφηεηαο 

λεξνχ ζηνλ ηακηεπηήξα κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ παξνρή ηνπ Πηξπκφλα ζηα θαηάληε 

ηνπ θξάγκαηνο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην Γέιηα ηνπ 

πνηακνχ. Ππλέπεηα απηνχ είλαη λα έρνπλ κεησζεί νη πξνζρψζεηο ζην Γέιηα κε απνηέιεζκα 

λα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα πθαικχξσζεο ζηηο γχξσ πεξηνρέο, θαζψο εηζέξρεηαη 

ζαιαζζηλφ λεξφ ζην λεξφ ηνπ πνηακνχ ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηά ηνπ. Δπηπιένλ, 

ειαηηψζεθε ζεκαληηθά ε έθηαζε ηνπ Γέιηα, κε άκεζε ζπλέπεηα ηε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Γέιηα ηνπ πνηακνχ.  
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Ούπαλζε ηεο ιίκλεο 

Ξνιιά απφ ηα γεσξγηθά απφβιεηα, ηφζν απφ ηελ Διιάδα, φζν θαη απφ ηε Βνπιγαξία 

θαηαιήγνπλ ζηνλ Πηξπκφλα θαη ζηελ Θεξθίλε ππνβαζκίδνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πδάησλ ηνπο. Πηελ επξχηεξε πεξηνρή γχξσ απφ ηε ιίκλε δελ ππάξρεη βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα. πάξρνπλ φκσο θάπνηεο κηθξέο κνλάδεο, φπσο ζθαγεία θαη βηνηερλίεο 

δεξκάησλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα κνιχλνπλ ηνλ πνηακφ Πηξπκφλα κε ηα απφβιεηά 

ηνπο θαη έκκεζα ηε ιίκλε Θεξθίλε. Δπηπιένλ, έρνπλ βξεζεί απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο 

θσζθνξηθψλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ, πνπ θαλεξψλνπλ ηελ επίδξαζε ηεο γεσξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εκθάληζε ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ επηξνθηζκνχ ζηε ιίκλε. Αθφκε, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ιίκλεο 

ππάξρνπλ δηάθνξεο εζηίεο ζθνππηδφηνπσλ. Νη εζηίεο απηέο, ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο κέζσ δηαζηαιαδφλησλ πγξψλ πνπ πξνθαινχλ ηε ξχπαλζε 

ησλ ππφγεησλ πδάησλ (Θνινθπζά, 2008) 

 

Ξξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε δηαρείξηζεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Πηξπκόλα 

Ζ εληαηηθή απνκάθξπλζε κέξνπο ησλ θεξηώλ πιώλ από ηνλ ππζκέλα ηεο 

Θεξθίλεο (αξγηιιφτιχο) ζε επηηξεπφκελα φξηα ή / θαη κε επηηξεπφκελν ξπζκφ, γηα ηελ κε 

δηαηάξαμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο, ζεσξείηαη δφθηκε. Δπίζεο δφθηκε, θξίλεηαη θαη ε 

βειηίσζε ησλ έξγσλ ζπγθξάηεζεο ησλ θεξηώλ πιηθώλ ζηα αλάληε (π.ρ. 

παγίδεπζε ππζκέλησλ θεξηψλ πιψλ – θξνθάιεο, άκκνο – ζηελ θνίηε ηνπ Πηξπκφλα ζην 

Ονχπει, ε απνκάθξπλζε κάιηζηα ησλ νπνίσλ θαηφπηλ κπνξεί λα απνθέξεη πξφζνδν). 

Ν βαζκφο πεξηπινθφηεηαο ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ φγθσλ θαη ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πιεκκπξηθψλ παξνρψλ είλαη κεγαιχηεξνο αλ ζπλππνινγηζηεί ην 

πξναλαθεξζέλ γεγνλφο ηεο ζέζεο ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ζηα θαηάληε κηαο δηαθξαηηθήο 

ιεθάλεο απνξξνήο. Γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη κε αδπλακία ειέγρνπ ηνπ ξπζκνχ δηάβξσζεο 

θαη κεηαθνξάο πιηθψλ απφ ηα αλάληε, φπσο επίζεο θαη ησλ πνζνηήησλ λεξνχ πνπ 

απειεπζεξψλνληαη ζηα αλάληε, κε απνθιεηζηηθή βνχιεζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο θαη δίρσο 

αγαζηή ζπλεξγαζία ησλ άιισλ θξαηψλ. Ππλήζσο, ην πξφβιεκα ζε ηέηνηεο ιχζεηο δελ 

απνηειεί ην θφζηνο αιιά ε έκπξαθηε πξνζπκία ζπκκεηνρήο, ηδίσο ησλ ρσξψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα αλάληε ηνπ ξνπ. Ξάλησο, σο αξρή ζα κπνξνύζε λα ζπζηαζεί κηα 

δηαζπλνξηαθή επηηξνπή κε έδξα ηελ πόιε ησλ Πεξξώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

δηαιόγνπ ζε ζέκαηα δηαρείξηζε πδάησλ (αλάινγε πξόηαζε είρε θάλεη ην 



 13 

Ξαξάξηεκα Αλ. Καθεδνλίαο ην 1997). Λα ζεκεησζεί εληνχηνηο φηη απηή ε πξφηαζε 

δελ απνηειεί κία ιχζε κε άκεζα απνηειέζκαηα, αιιά ζέιεη ρξφλν γηα λα απνδψζεη. 

Δπίζεο, βαίλεη απμαλφκελνο ν βαζκφο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο επηπηψζεηο απηήο. Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο κνληέισλ θαη 

εθαξκνγήο πξνβιεπηηθψλ κεζφδσλ, ζε αξρηθό ζηάδην είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα 

πινπνηεζεί εύθνια θαη κε κηθξό θόζηνο, σο κέξνο δηαθόξσλ πηπρηαθώλ 

εξγαζηώλ από ζπνπδαζηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (αλάινγε πξόηαζε 

είρε θάλεη ην Ξαξάξηεκα Αλ. Καθεδνλίαο ην 1997). 

Δπηζηξέθνληαο ζην πξφβιεκα ησλ πξνζρψζεσλ κε θεξηά πιηθά θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπο κε ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ ηακηεπηήξα ην 1982 θαη 

ηελ ζπλεπαθφινπζε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ αλχςσζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ, πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί ε αμία ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ παξαιίκλησλ νηθηζκψλ εθαηέξσζελ ησλ αλαρσκάησλ ηνπ ηακηεπηήξα, θαζφηη πξφθεηηαη 

γηα πεξηνρέο εθηεζεηκέλεο ζε ζρεηηθά κεγαιχηεξν θίλδπλν θαηάθιηζεο έλαληη άιισλ. Απηή 

ε ζρεηηθά απμεκέλε εππάζεηα έλαληη άιισλ πεξηνρψλ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πιένλ νη 

παξαιίκληνη νηθηζκνί βξίζθνληαη ζε πςνκεηξηθά ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηε ζηάζκε ηεο 

ιίκλεο, κ' απνηέιεζκα φηαλ ε ζηάζκε θηάλεη ζε πςειά επίπεδα (ζπλήζσο κεηαμχ Άλνημεο 

θαη αξρψλ Θαινθαηξηνχ) ην ίδην λα ζπκβαίλεη θαη κε ηε ζηάζκε ηνπ θξεαηίνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα θαη σο εθ ηνχηνπ νη παξαιίκληνη νηθηζκνί λα θηλδπλεχνπλ κε πιεκκχξεο. 

Δμππαθνχεηαη φηη ε αλαγθαηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο πξέπεη λα πξνζθεξζεί ηνπιάρηζηνλ ζην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ πνπ 

βξίζθνληαη εληόο παξόκνησλ δσλώλ απμεκέλεο επηθηλδπλόηεηαο (αλάινγε 

πξόηαζε είρε θάλεη ην Ξαξάξηεκα Αλ. Καθεδνλίαο ην 1997 γηα δηαζπλνξηαθή 

πνιηηηθή πξνζηαζία). Ηδίσο κάιηζηα, θαζ' φζνλ πξφθεηηαη γηα κία ιχζε κε πεξηνξηζκέλν 

νηθνλνκηθφ θφζηνο. 

Γηα λα εθαξκνζηεί ην ηειεπηαίν κέηξν, εμππαθνχεηαη φηη ζα πξνεγεζεί ελδειερήο θαη 

εκπεξηζηαησκέλε νξηνζέηεζε ηέηνησλ επηθίλδπλσλ δσλώλ κε ρξήζε θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ θαη κνληέισλ. Δληνχηνηο, αξθεηέο απ' ηηο πεξηνρέο απηέο είλαη ήδε γλσζηέο 

εκπεηξηθά θαη κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ εθεί ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Πρεηηθά κε ηελ 

νξηνζέηεζε, ε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη γηα κία αθφκε θνξά – πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί 

ρακειφ ην φπνην θφζηνο – είλαη λα αλαηεζεί σο πηπρηαθή εξεπλεηηθή εξγαζία ζε 

ζπνπδάδνληεο. 
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ηεο 

αλψηεξεο επηηξεπηήο ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα δελ ιείπνπλ θαη απφ ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο 

θνίηεο ηνπ Πηξπκφλα (κεηά ηελ πξψελ ιίκλε Αρηλνχ) κέρξη ηηο εθβνιέο ζηνλ Πηξπκνληθφ 

θφιπν. Ρν γεγνλφο απηφ ησλ κηθξψλ παξνρψλ ηνπ πνηακνχ θαηά ηνπο θαιιηεξγεηηθνχο 

κήλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεκκπξίδα ηεο ζάιαζζαο, δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν ηνπ 

ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηνλ πνηακφ κέρξη πεξίπνπ 8 km αλάληε ησλ εθβνιψλ ηνπ. Γεδνκέλνπ 

ινηπφλ φηη νη ππφγεηεο πδξνθνξίεο ζην ηκήκα απηφ ηξνθνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

δηεζήζεηο ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ, πξνθαινχληαη ζπλζήθεο έληνλεο πθαικχξσζεο. 

Ξαξαηεξνχκε ινηπφλ φηη έξγα αληηπιεκκπξηθνχ θαη αξδεπηηθνχ ραξαθηήξα, πξνζπαζψληαο 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο θαηαζθεπήο ηνπο, δεκηνπξγνχλ άιινπ είδνπο δπζκελείο 

επηπηψζεηο. Ζ ιχζε φκσο απηψλ ησλ επηπηψζεσλ ζπλδέεηαη ζηελά θαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ ζηε ιεθάλε. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάγθε γηα 

ζπγθξάηεζε κεγαιχηεξνπ φγθνπ λεξνχ ζηνλ ηακηεπηήξα ηεο ιίκλεο, είλαη ην απνηέιεζκα 

ηεο αλάγθεο γηα άξδεπζε πνπ δηακνξθψλεηαη, ηφζν απφ ηελ ρξήζε ηνπ λεξνχ, φζν θη απφ 

ηηο απψιεηεο πνπ ζπληεινχληαη εμαηηίαο ησλ κε επελδεδπκέλσλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ 

πνπ επηηξέπνπλ ηε δηήζεζε ησλ λεξψλ. Θαη' επέθηαζε, πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη 

ζπκπιήξσζε ησλ εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ, φρη κφλν ζα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψ-

πηζε ηεο πθαικχξσζεο ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ αιιά θαη ζηελ αληηπιεκκπξηθή 

πξνζηαζία. Ωζηφζν, ελέρεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο πινπνίεζεο. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλνληαη έξγα αλαθαηαζθεπήο ησλ πεπαιαησκέλσλ 

δηθηύσλ, έξγα άξδεπζεο κε ππόγεηα λεξά εηδηθά ζε πεξηνρέο όπνπ ε ζηάζκε ηνπ 

ππόγεηνπ πδξνθνξέα βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα, έξγα αλαθύθισζεο – 

ρξεζηκνπνίεζεο γηα άξδεπζε ησλ λεξώλ δηήζεζεο από ηα αλαρώκαηα ηεο 

Θεξθίλεο. Ρα λεξά απηά κπνξνχλ λα αληινχληαη απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ηάθξνπο θαη λα 

δηνρεηεχνληαη ζηηο πξνζαγσγέο δηψξπγεο άξδεπζεο. Ραπηφρξνλα ζα ππνβαζκίδεηαη ε 

ζηάζκε ηνπ θξεάηηνπ πδξνθνξέα ζηνπο παξαιίκληνπο νηθηζκνχο. Ξξνηείλνληαη επίζεο έξγα 

γηα αλαθχθισζε ησλ απνξξνψλ, νη νπνίεο κέζσ ηεο ηάθξνπ Κπειίηζαο θαηαιήγνπλ ζηελ 

θνίηε ηνπ Πηξπκφλα ζην ηκήκα Αρηλνχ, ψζηε κε ηα λεξά απηά λα πδξνδνηεζεί κεγάιν 

ηκήκα άιινπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ.  

Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, λα πξνζηεζεί αθφκε πσο ε πιεκκχξα ζηνλ άλσ ξνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί είηε κε ελίζρπζε ησλ αλαρσκάησλ ηεο ιίκλεο Θεξθίλεο 

θαη ηελ βειηίσζή ηνπο, είηε κε εθηξνπή ηκήκαηνο ηεο παξνρήο ηνπ Πηξπκόλα 

πξνο ηελ παιηά θνίηε ηνπ, ελψ πιεκκχξα ζηνλ θάησ ξνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε 
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αύμεζε ηεο παξνρεηεπηηθόηεηαο πνπ δύλαηαη λα πξνθύςεη από ηελ εθβάλζπζε 

θαη ζηεγαλνπνίεζε - ελίζρπζε ησλ αλαρσκάησλ. Ζ αλάγθε γηα ην ηειεπηαίν είλαη 

απφξξνηα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θνίηεο ηνπ Πηξπκφλα πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ επαξθή 

παξνρέηεπζε ηνπ λεξνχ πνπ εμέξρεηαη ηεο ιίκλεο. 

Ρα πξνηεηλφκελα έξγα ζηνλ θάησ ξνπ, κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ εθηξνπή ηνπ 

Πηξπκόλα (παξάθακςε ηεο ιίκλεο Θεξθίλεο) κε επλντθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά 

ηε κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ θεξηψλ πιψλ ζηνλ θφιπν ηνπ Νξθαλνχ. 

Αθφκε, ν θίλδπλνο φζνλ αθνξά ηελ ελδερφκελε αδπλακία ησλ αλαρσκάησλ, πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ιίκλε Θεξθίλε, λα ζπγθξαηήζνπλ ηα λεξά θαη θαηά ζπλέπεηα λα δηαβξσζνχλ 

θαη λα θαηαθιπζηνχλ νη πεξηνρέο αλαηνιηθά ηεο ιίκλεο ζσζηά αλαγλσξίζηεθε απφ ην έξγν 

κε ηίηιν “Δλίζρπζε αλαηνιηθνχ αλαρψκαηνο ι. Θεξθίλεο γηα πξνζηαζία θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ (π.θ. 9572120)” ηεο ΠΑΔ 072/1. 

Όζνλ αθνξά ην παξπδάηην δάζνο, πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ινπξνλεζίδσλ κε 

ππθλή βιάζηεζε κέζα ζην ρψξν ηεο δειηατθήο πιαηθφξκαο, δειαδή ππεξπςσκέλα 

ηκήκαηα πνπ ζα έρνπλ ηε κνξθή απιψλ αλαρσκάησλ κε επηκήθε κνξθή. Κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, φηαλ ην λεξφ θαηαθιχδεη ην δέιηα, ηα θιαδηά ησλ δέλδξσλ ζα κέλνπλ έμσ απφ ην 

λεξφ θαη ζα απνηεινχλ θαηαθχγην γηα ηελ νξληζνπαλίδα. Νη κηθξέο απηέο ινπξνλεζίδεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη δάζνο, ψζηε λα επεθηείλνπλ 

ην βαζηθφ ππξήλα ηνπ ζεκεξηλνχ δάζνπο. 

 

Ππκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο 

Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηνπ πδάηηλνπ 

δηακεξίζκαηνο 11 (Γ11), έρεη εθδνζεί ζε ΦΔΘ αλάινγν ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο Ιεθάλεο 

Απνξξνήο, θαηά ηηο επηηαγέο ηεο Νδεγίαο ΔΔ 2000/60. Δπηπιένλ, πξνβιέπνληαλ κε ηελ 

140384 ΘΑ ηεο 9εο Πεπ 2011 ΦΔΘ Β 2017/11 θαη δίθηπν κε ζηαζκνύο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο ησλ πδάησλ ζηε ιίκλε, ηνπο 

πνηακνχο θαη ηα ππφγεηα χδαηα, ήηαλ δε λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηα έηε 

2011-2015 κε 20 εθ. €. Ρν έξγν απηφ ζα κπνξνχζε λα παξαθνινπζεί ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν ηελ παξνρή ζηελ είζνδν ηνπ Πηξπκφλα ζηε ρψξα, θαζψο θαη ηηο παξνρέο 

θαηάληε ηεο ιίκλεο, ελψ ηα επηκέξνπο πδάηηλα ππνζπζηήκαηα (εζσηεξηθά χδαηα) ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζηίζεληαη ζηελ ππάξρνπζα παξνρή ηνπ Πηξπκφλα. 
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Πχκθσλα κε παιηφηεξε κειέηε ηνπ ΘΑΞΔ (θαη παιηφηεξσλ αλάινγσλ πξνηάζεσλ ηνπ 

ΓΔΩΡ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο απφ ην 1997), έρεη πξνηαζεί λα ηνπνζεηεζνχλ ζηαζκνί 

κέηξεζεο παξνρήο ή ηνπιάρηζηνλ ζηάζκεο θαη ζε κεξηθά ζεκεία εληόο 

Βνπιγαξηθνύ εδάθνπο, ζηνλ πνηακφ Πηξπκφλα (Strouma) θαη επί Πθνπηαλνχ εδάθνπο 

ζηνλ παξαπφηακν Πηξνπκέζληηζα (Strumeshnitsa κε κήθνο 114 ρικ επί Πθνπηαλνχ θαη 

Βνπιγαξηθνχ εδάθνπο). Ζ Βνπιγαξία δηαηεξεί δίθηπν πδξνινγηθήο παξαθνινχζεζεο 

αξθεηψλ πνηακψλ, αιιά φρη γηα ην Πηξπκφλα http://www.hydro.bg. Ζ απνπζία ζεκαληηθψλ 

πδαηνηακηεπηήξσλ ζην Πηξπκφλα επί ηνπ βνπιγαξηθνχ εδάθνπο εθηφο απφ ηελ πεξηνρή 

ηνπ Ξεξληθ (ζρεδφλ θνληά ζηε Πφθηα) πνπ ιεηηνπξγεί ζεβαζηνχ κεγέζνπο 

πδαηνηακηεπηήξαο κε θξάγκα ζην Ξηζέιληθ, δελ επηηξέπεη δηαρεηξηζηηθά λα κπνξεί λα 

θξαηεζεί πνζφηεηα πδάησλ ψζηε λα θηάλνπλ ζηελ Διιάδα κε θαζπζηέξεζε πνπ ζα καο 

επέηξεπε λα πξνιαβαίλνπκε ηελ πηζαλή έγθαηξε εθθέλσζε ηεο ιίκλεο, ψζηε λα δέρεηαη ηελ 

ηακίεπζε πεξηζζφηεξνπ λεξνχ, κε αληίζηνηρν αληηπιεκκπξηθφ φθεινο. Ρα πεξηζζφηεξα 

θξάγκαηα επί ηνπ βνπιγαξηθνχ εδάθνπο είλαη κάιινλ γηα ηελ εθηξνπή πδάησλ γηα 

άξδεπζε ρσξίο ην αληίζηνηρν φθεινο ηεο απνζήθεπζεο λεξνχ. Πε ζθνπηαλφ έδαθνο 

ππάξρνπλ ιηκλνδεμακελέο πνπ εθβάιινπλ ζηελ Πηξνπκέζληηζα πνπ είλαη κάιινλ κηθξνχ 

κεγέζνπο, ζε ζχλνιν φκσο απνηεινχλ πηζαλή επηβάξπλζε ηεο παξνρήο ηνπ παξαπφηακνπ 

απηνχ. Ζ δεκηνπξγία ζηαζκώλ παξαθνινύζεζεο ηόζν επί βνπιγαξηθνύ - 

ζθνπηαλνύ όζν θαη επί ειιεληθνύ εδάθνπο ζα επηηξέπεη ηνλ έγθαηξν ρεηξηζκό 

ησλ ζπξνθξαγκάησλ ηεο ιίκλεο κε ην αληίζηνηρν αληηπιεκκπξηθφ φθεινο θαη 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζφδνπ ηνπ Λνκνχ. Ρα δεδνκέλα απηψλ ησλ ζηαζκψλ 

παξαθνινχζεζεο ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα GIS, φπνπ ζα 

θαηαρσξνχληαη φια ηα πδξνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο γηα ηελ θαιχηεξε επνπηεία θαη 

παξαθνινχζεζή ηνπο. 

πόινηπα ηερληθά έξγα, ιακβαλόκελα κέηξα θαη πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα πινπνηεζνχλ κε ηελ θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε είλαη: 

1. Δλίζρπζε θαη ζηεγαλνπνίεζε ησλ αλαρσκάησλ ηεο Θεξθίλεο ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε. Ξξφθεηηαη γηα έλα ζηξαηεγηθφ έξγν πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ιφγσ 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ ελέρεη ε πηζαλή θαηάξξεπζε ησλ αλαρσκάησλ ηεο Θεξθίλεο γηα 

100.000 θαηνίθνπο θαηάληε. Ξξφζθαηα κάιηζηα ην Ξεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε 

ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ αλαηνιηθνχ αλαρψκαηνο ηεο Θεξθίλεο χςνπο 2,5 εθ. επξψ θαη 

ν ζρεηηθφο δηαγσληζκφο είλαη ζε εμέιημε, κε νξίδνληα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηα 2 έηε. 

Ξξφθεηηαη γηα έλα κέξνο ησλ απαηηνχκελσλ παξεκβάζεσλ ζην αλάρσκα ζπλνιηθνχ 

http://www.hydro.bg/
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εθηηκψκελνπ θφζηνπο 10 εθ. επξψ.  

2. Θαζαξηζκφο ηεο θνίηεο ηνπ Πηξπκφλα απφ ηηο λεζίδεο θαη ελίζρπζε ησλ αλαρσκάησλ 

ζηνλ θάησ ξνπ αξηζηεξά θαη δεμηά κε απνθαηάζηαζε ηεο παξαπνηάκηαο νδνπνηίαο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε ζηνλ πνηακφ. Όιεο απηέο νη παξεκβάζεηο ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ. 

3. Ππκπιεξσκαηηθφο θαζαξηζκφο ηεο εθβνιήο ηεο ηάθξνπ Καπξνζάιαζζαο θαη ηνπ 

ρεηκάξξνπ Θαζηξί ζε ζπλέρεηα ηεο ζρεηηθήο εξγνιαβίαο ηνπ 2009. Γηα ηε κείσζε ησλ 

θεξηψλ πιηθψλ πνπ δηνρεηεχνληαη ζηελ θνίηε ηνπ Πηξπκφλα απφ ηνλ ρείκαξξν Θαζηξί 

θαη ηελ ηάθξν Καπξνζάιαζζαο, ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ νη ιεθάλεο απνξξνήο ηνπο 

θαη λα δξνκνινγεζνχλ ηα αλάινγα θπηνηερληθά θαη πδξνλνκηθά έξγα. 

4. Δπαλέιεγρνο ηεο δηαηνκήο ζηελ εθβνιή ηνπ Πηξπκφλα ζηηο δίδπκεο γέθπξεο ηεο 

Eγλαηίαο νδνχ κε αληίζηνηρε εθβάζπλζε. Ήδε ζηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ 

πξνρσξά ε Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 

5. Δλίζρπζε ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ αληιηνζηαζίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο πξψελ ιίκλεο 

Αρηλνχ. 

6. Δθηεηακέλνη θαζαξηζκνί ζε φιεο ηηο θχξηεο απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο ηνπ λνκνχ. 

Όκσο εληφο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

πνιπζχλζεηα νηθνινγηθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία ελίνηε παξνπζηάδνπλ θαη πςειή 

νηθνινγηθή αμία. Πηα πιαίζηα ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ θαη κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ νη 

εθηάζεηο απηέο θαη λα ιεθζνχλ ηα αλάινγα κέηξα γηα ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφλ 

νηθνινγηθή επηβάξπλζε. Δλαιιαθηηθά γηα ηελ παξφρζηα βιάζηεζε ζα πξέπεη λα 

κειεηεζεί ε απνκάθξπλζε κφλν ηνπ ππννξφθνπ, γηαηί απνδεδεηγκέλα ε χπαξμε 

κεγάισλ δέλδξσλ δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή δηνρέηεπζε ησλ πςειψλ παξνρψλ. 

7. Πηε ιίκλε Θεξθίλε ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε αλεμέιεγθηε θαη ιαζξαία αιηεία απφ πνιίηεο 

ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ε νπνία πξνθαιεί κεγάιε δεκηά ζην νηθνζχζηεκα ηεο ιίκλεο θαη 

ξχπαλζε απηήο. 

8. Αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεδηάδα ηνπ Πηξπκφλα. Γλψκνλα πξέπεη λα 

απνηειεί ε αληηθαηάζηαζε πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ κε άιιεο ιηγφηεξν απαηηεηηθέο ζε 

άξδεπζε. Έηζη ζα κεησζνχλ γεληθφηεξα νη αλάγθεο ζε αξδεπηηθφ λεξφ. Ν ζηφρνο απηφο 
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κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε εθζπρξνληζκφ ησλ κεζφδσλ άξδεπζεο κε άιιεο πνπ 

θάλνπλ εμνηθνλφκεζε λεξνχ (π.ρ. άξδεπζε κε ζηαγφλεο, πφηηζκα ηηο λπρηεξηλέο ψξεο 

θ.α.)  

9. Γηα ηελ πξνζηαζία ζην κέιινλ ησλ πεξηνρψλ πνπ πιεκκπξίδνπλ, ζα κπνξνχζακε λα 

πξνζθχγνπκε ζηελ πξνκήζεηα θξαγκάησλ ηαρείαο αλάπηπμεο ηχπνπ Hesco bastion ή 

jackbox, ή αθφκε θαη θνπζθσηψλ θξαγκάησλ, αληηθαηάζηαζε ησλ ακκφζαθθσλ κε 

ζάθνπο silicagel, θαη ηελ πξνκήζεηα επηπιένλ απηνθηλνχκελσλ πεηξειαηνθίλεησλ 

αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ γηα ηελ έγθαηξε άληιεζε ησλ πδάησλ. 

10. Ζ δηαηήξεζε ηεο ιεπθνθαιιηέξγεηαο θαηά κήθνο ηεο πιεκκπξηθήο θνίηεο ηνπ πνηακνχ, 

ζπκβάιεη ζηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία δηφηη ε θαιιηέξγεηα κεγάισλ δέλδξσλ 

πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε ρακειήο δαζηθήο βιάζηεζεο (ππνξφθνπ) εληφο ησλ 

αλαβαζκψλ, ε νπνία θη εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ λεξψλ ζε πεξηπηψζεηο 

πιεκκπξηθψλ παξνρψλ. Δπηπιένλ εθηάζεηο ππνβαζκηζκέλεο θη αθαηάιιειεο γηα 

γεσξγηθή ρξήζε, αμηνπνηνχληαη θαη πξνζθέξνπλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Ζ ζπλέρηζε 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γαζαξρείνπ Πεξξψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο δεκφζηαο ιεπθνθαιιηέξγεηαο εληφο ηεο θνίηεο ηνπ Πηξπκφλα. Ζ ιεπθνθαιιηέξγεηα 

κπνξεί λα εγθαηαιεηθηεί ζε εδαθηθέο εθηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ έρνπλ εμπγηαλζεί θαη εθφζνλ θξηζνχλ απφ εηδηθή επηηξνπή γεσηερληθψλ φηη 

είλαη θαηάιιειεο γηα γεσξγηθή ρξήζε. Νη εθηάζεηο πνπ ζα απνδίδνληαη γηα γεσξγηθή 

ρξήζε ζα θαιιηεξγνχληαη απνθιεηζηηθά κε κνλνεηείο θαιιηέξγεηεο. Πε θάζε πεξίπησζε 

ηεο γεσξγηθήο ρξήζεο εμαηξνύληαη νπσζδήπνηε νη ισξίδεο πιάηνπο 36 m θαη θαζ’ 

φιν ην κήθνο ηνπ εζσηεξηθνχ πφδα ησλ αλαρσκάησλ ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ. 

11. Ραπηφρξνλα ζα πξέπεη άκεζα λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ νη 

ππάξρνπζεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, γηα ιφγνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη αζθάιεηαο.  

12. Ρελ δεθαεηία ηνπ 1990 ην Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ, κε αθνξκή δηαθξαηηθφ Διιελνβνπιγαξηθφ ζπλέδξην πνπ είρε 

δηνξγαλψζεη ην 1995, είρε εγθαζηδξχζεη έλαλ επηζηεκνληθφ δίαπιν επηθνηλσλίαο κε 

Βνχιγαξνπο επηζηήκνλεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπληάρζεθαλ πξνηάζεηο θαη ζρέδηα δξάζεο 

γηα φιν ην πδάηηλν ζχζηεκα ηνπ Πηξπκφλα. Ξνιιά απφ φζα πξνηείλακε ηφηε, έρνπλ 

εληαρζεί ζε επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη ζήκεξα πινπνηνχληαη. Άιια δελ έρνπλ 

πινπνηεζεί θαη παξακέλνπλ αθφκα θαη ζήκεξα επίθαηξα.  

13. Έηζη, ππήξρε παιηφηεξε θνηλή πξφηαζε ηνπ παξαξηήκαηφο καο κε Βνχιγαξνπο 
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επηζηήκνλεο πνπ είρε θαηαηεζεί απφ ην 1997, ε νπνία παξακέλεη επίθαηξε θαη αθνξά 

ηελ ππνβνιή κηαο θνηλήο Διιελνβνπιγαξηθήο πξφηαζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο 

έξγνπ γηα ην ζχλνιν ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Πηξπκφλα ηφζν ζην βνπιγαξηθφ φζν 

θαη ζην ειιεληθφ ηκήκα. Ζ πξφηαζε απηή απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ησλ θεξηψλ πιηθψλ 

θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ξχπσλ ρσξίο λα ππεηζέξρεηαη ζηε ξχζκηζε θαη ζηε δηαλνκή ηεο 

δίαηηαο ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ. Ζ πξφηαζε απηή είρε θαηαηεζεί ζηα αξκφδηα 

ππνπξγεία κε ηνλ ππ. αξηζκ. πξση. 69/21-2-1997 έγγξαθν αλαιπηηθά θαη ππάξρεη ζην 

αξρείν ηνπ παξαξηήκαηνο. 

14.  Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο πνπ είρε ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ. κε 

Βνχιγαξνπο επηζηήκνλεο είρε ζπληαρζεί θαη θνηλφ πξφγξακκα δξάζεο Διιάδαο – 

Βνπιγαξίαο ην νπνίν κεηαμχ άιισλ πξνέβιεπε δξάζεηο α) γηα ηε κείσζε ηνπ θφξηνπ 

ησλ θεξηψλ πιψλ κε ηνλ έιεγρν ηεο δηάβξσζεο, ηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ηελ 

θαηαζθεπή αληηδηαβξσηηθψλ έξγσλ, ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο θαη ηελ 

πξνζηαζία απφ εθξνέο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη νξπρείσλ β) ηελ ειάηησζε ηεο 

κφιπλζεο ησλ πδάησλ κε ηελ εθαξκνγή πςειψλ ηερλνινγηψλ ζηε βηνκεραλία, κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ, κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ θαζαξηζκνχ θ.α. 

γ) ηελ πξνζηαζία ησλ νηθηζκψλ απφ κεγάιεο δεκηέο ζε πεξηφδνπο ηζρπξψλ πιεκκπξψλ 

θη απφ αηπρήκαηα κε ηελ έγθαηξε πξφβιεςε θη ελεκέξσζε ησλ πεξηνρψλ πνπ 

θηλδπλεχνπλ κε ηελ αλάπηπμε κέηξσλ αζθαιείαο θαη επηθνηλσληψλ γηα έγθαηξν 

ζπλαγεξκφ ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάισλ πιεκκπξψλ. Απηφ ην θνηλφ ζρέδην δξάζεο πνπ 

ππάξρεη ζην αξρείν ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο πιένλ κε ηελ πάξνδν ηφζσλ 

ρξφλσλ (ζπληάρζεθε ην 1997) πξέπεη λα εθαξκνζηεί αιιά πξσηίζησο ρξήδεη 

ελεκέξσζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο. 

15. Αμηφινγε θαη άμηα δηεξεχλεζεο απνηειεί θαη ε νινθιεξσκέλε πξφηαζε ηνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο ηεο ιίκλεο Θεξθίλεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πηινηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Ππκβνπιίνπ Ξξνζηαζίαο θη Αλάπηπμεο ηνπ Ππζηήκαηνο «Θεξθίλε – 

Πηξπκφλαο – Πηξπκνληθφο Θφιπνο» κε ηε κνξθή Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ξφινπ. Πηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηελ ελ γέλεη δεκηνπξγία θξαηηθψλ 

θνξέσλ πξνζηαζίαο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Ζ θαηαηεζεηκέλε πξφηαζε είλαη 

ιεπηνκεξήο θαη εκπεξηζηαησκέλε θη αθνξά νπζηαζηηθά ηελ κεηαηξνπή ησλ θνξέσλ 

δηαρείξηζεο ζε λέεο νξγαλσζηαθέο δνκέο κε λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηελ δηεπξπκέλε απνζηνιή ηνπο. Ζ πξφηαζε απηή 

θαηαηέζεθε απφ ηνλ Κάην ηνπ 2015 ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη δελ έρνπκε δεη κέρξη 
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ζήκεξα θάπνηα θίλεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζήο ηεο.  

Θιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ 

απφζβεζε ησλ φπνησλ έξγσλ αληηπιεκκπξηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ, ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ην έκκεζν φθεινο απφ ηελ απνθπγή πιεξσκήο αγξνηηθψλ 

απνδεκηψζεσλ ζηνπο δεκησκέλνπο παξαγσγνχο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά ηα ρξήκαηα 

σο έλα κέηξν απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο. 

 

ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ 

Ρα πιεκκπξηθά θαηλφκελα πνπ εθδειψλνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο ηνπ Πηξπκφλα 

πνηακνχ νθείινληαη ζε θπζηθνχο αιιά θαη ζε αλζξσπνγελείο παξάγνληεο πνπ φκσο κε 

ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θαη δηαρείξηζε κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. Κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηερλεηνχ ηακηεπηήξα ηεο Θεξθίλεο, ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα έρνπλ κεηξηαζηεί, φκσο δελ 

έρνπλ κεδεληζηεί.  

Νη σθέιεηεο απφ ηελ αλάζρεζε ησλ πιεκκπξηθψλ παξνρψλ ηνπ πνηακνχ θη ε ιεηηνπξγία 

ηεο ιίκλεο σο ηακηεπηήξα λεξνχ πξνο άξδεπζε αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ αλχςσζε 

ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο, εμαηηίαο ηνπ φηη ηα ζπξνθξάγκαηα παξακέλνπλ θιεηζηά γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα επαξθεί ην λεξφ ηεο ιίκλεο γηα ηελ άξδεπζε ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, είλαη κηα απφ ηηο αηηίεο εθδήισζεο ησλ πιεκκχξσλ. Ζ 

απμνκείσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα ιφγσ ηεο άξδεπζεο, ή ησλ κεησκέλσλ 

βξνρνπηψζεσλ, ή ηεο θαηαθξάηεζεο κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ ζηα θξάγκαηα ηεο 

Βνπιγαξίαο, εθηξαρχλεη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη 

θαηαζηξέθεη ην παξπδάηην δάζνο. Ζ πξφζρσζε ηεο ιίκλεο απφ ηνλ πνηακφ Πηξπκφλα, 

κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ σθέιηκν φγθν ηεο θαη δεκηνπξγεί επηπιένλ πξφβιεκα ζηελ 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο πεδηάδαο ησλ Πεξξψλ. Νη παξαπάλσ θπζηθέο θαη 

αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα φρη κφλν ηελ ελίζρπζε ησλ 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη θπζηθέο αιινηψζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ηελ 

ειάηησζε ηεο έθηαζεο ηνπ Γέιηα ηνπ πνηακνχ Πηξπκψλα θαη ηελ πθαικχξσζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ.  

Νη πξνηάζεηο καο ζε γεληθέο γξακκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Πηξπκφλα είλαη: 

 Απνκάθξπλζε κέξνπο ησλ θεξηψλ πιψλ απφ ηνλ ππζκέλα ηεο Θεξθίλεο 

 Βειηίσζε ησλ έξγσλ ζπγθξάηεζεο ησλ θεξηψλ πιηθψλ ζηα αλάληε 
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 Νξηνζέηεζε δσλψλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο  

 Βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ 

 Δλίζρπζε ησλ αλαρσκάησλ ηεο ιίκλεο Θεξθίλεο θαη βειηίσζή ηνπο 

 Δθηξνπή ηκήκαηνο ηεο παξνρήο ηνπ Πηξπκφλα πξνο ηελ παιηά θνίηε ηνπ 

 Δθβάζπλζε θαη ζηεγαλνπνίεζε – ελίζρπζε ησλ αλαρσκάησλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηεο παξνρεηεπηηθφηεηαο 

 Θαηαζθεπή ινπξνλεζίδσλ κε ππθλή βιάζηεζε 

 Θαζαξηζκφο ηεο θνίηεο ηνπ Πηξπκφλα θαη ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ 

 Δθβάζπλζε ηεο θνίηεο ηνπ Πηξπκφλα ζηηο εθβνιέο ηνπ 

 Δλίζρπζε ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ αληιηνζηαζίσλ  

 Ξξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ πνπ πιεκκπξίδνπλ κε θξάγκαηα ηαρείαο αλάπηπμεο ή 

θνπζθσηά θξάγκαηα 

 Έγθαηξε άληιεζε ησλ πδάησλ κε απηνθηλνχκελα πεηξειαηνθίλεηα αληιεηηθά 

ζπγθξνηήκαηα 

 Αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεδηάδα ηνπ Πηξπκφλα κε αληηθαηάζηαζε 

ησλ πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ κε άιιεο ιηγφηεξν απαηηεηηθέο ζε άξδεπζε.  

 Γηαηήξεζε ηεο ιεπθνθαιιηέξγεηαο ζηελ πιεκκπξηθή θνίηε ηνπ Πηξπκφλα. 

Ζ νξζή δηαρείξεζε ησλ πδάηηλσλ φγθσλ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ 

παξνρψλ απαηηεί ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία Διιάδαο, Βνπιγαξίαο θαη Πθνπίσλ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε δηαζπλνξηαθήο επηηξνπήο κε έδξα ζηηο Πέξξεο.  

Ζ δεκηνπξγία κνληέισλ πξφβιεςεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο 

ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ πξφβιεςε θη αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Ρέηνηα κνληέια, ζε αξρηθφ ζηάδην, ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ εχθνια θαη 

κε κηθξφ θφζηνο σο κέξνο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ απφ ζπνπδαζηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ε εγθαηάζηαζε δηθηχσλ ζηαζκψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαζψο θαη ζηαζκψλ 

κέηξεζεο ζηάζκεο - παξνρήο ζα επηηξέπνπλ ηελ έγθαηξε παξαθνινχζεζε γηα ηνλ νξζφ 

ρεηξηζκφ ησλ ζπξνθξαγκάησλ ηεο ιίκλεο.  

Πην παξειζφλ έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο απφ ην Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ 

Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ γηα επηζηεκνληθνχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε Βνχιγαξνπο 

επηζηήκνλεο, επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα δξάζεο Διιάδαο – Βνπιγαξίαο θη ππνβνιέο 

πξνηάζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ζρεηηθά κε ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Πηξπκψλα 

θαη ηε ιίκλε ηεο Θεξθίλεο. 
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Θιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηε ιεθάλε ηνπ Πηξπκφλα θαη ηε Ιίκλε 

Θεξθίλε, ζέινπκε λα επραξηζηνχκε ηδηαηηέξσο ηε ζπγγξαθηθή νκάδα γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

πνξίζκαηνο, απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

 

Ακπειίδε Θεόδσξν, Γεσπόλν – Msc δξαπιηθή κεραληθή – Ππληνληζηήο 

Εεδόπνπιν Γεώξγην, Γεσιόγν – Msc δξνγεσιόγν 

Ρζηξνγηάλλε Θσλ/λν, Γεσπόλν – Δγγείσλ Βειηηώζεσλ 

Σαηδεαγγέινπ Καξία, Γξ. Γεσιόγν – Ππλεξγάηεο Α.Ξ.Θ. 

 

Όπσο επραξηζηνχκε θαη φιε ηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζχληαμε ηνπ 

παξφληνο πνξίζκαηνο, απνηεινχκελε απφ ηνπο:  

α/α Νλνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα – έδξα 

1. Ακπειίδεο Θεφδσξνο Msc Γεσπφλνο / Θαβάια 

2. Εεδφπνπινο Γεψξγηνο Msc Γεσιφγνο - δξνγεσιφγνο / Ιαγθαδάο 

3. Θενράξεο Ληθφιανο Γαζνιφγνο / Πέξξεο 

4. Θαδάλα Πηαπξνχια Γεσιφγνο / Αζήλα 

5. Θνηαιαθίδεο Θσλ/λνο Θηελίαηξνο / Πέξξεο 

6. Ιαγνχδαο Σξήζηνο Msc Γεσπφλνο / Πέξξεο 

7. Κπαξνχηε Βαζηιηθή Γεσιφγνο / Γξάκα 

8. Κπζηαθίδεο Εαθείξηνο Msc Γεσπφλνο / Θαβάια 

9. Ξαπαιεμίδεο Κειάλζηνο  Γαζνιφγνο / Πέξξεο 

10. Πθνξδάο Θπξηάθνο Γαζνιφγνο / Θεζ/λίθε 

11. Ρζάκεο Αιέμαλδξνο Γαζνιφγνο / Πέξξεο 

12. Ρζηξνγηάλλεο Θψζηαο Γεσπφλνο / Πέξξεο 

13. Φηιηππίδεο Ηζαάθ  Γαζνιφγνο / Θαβάια 

14. Σαηδεαγγέινπ Καξία Γξ. Γεσιφγνο/ Θεζζαινλίθε 
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