
 

 
 

Καηαξρήλ ζα ζέιακε λα δειψζνπκε επζαξζψο φηη δελ είκαζηε αληίζεηνη ζε έλα 
αλαπηπμηαθφ έξγν κε ηηο πξνυπνζέζεηο φκσο πνπ ηνλίζακε ζην θείκελν ησλ πξνηάζεσλ 

καο. Επίζεο ζαο παξαθαιψ λα κνπ ζηείιεηε ην link πνπ ζα αλεβάζεηε ην ζπγθεθξηκέλν 
αθηέξσκα γηα ηνλ ΣΑΡ. 
 

*Πνηα εθηηκάηε όηη ζα είλαη ηα νθέιε από ηε ιεηηνπξγία ηνπ TAP γηα ηελ 
νηθνλνκία, ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ απαζρόιεζε ζηελ πεξηνρή ζαο; 

Γηα ηελ νηθνλνκία ειάρηζηα είλαη ηα νθέιε δηφηη πξφθεηηαη γηα δηέιεπζε αεξίνπ ηξάλδηη. 
Δελ ζα θαηαλαιψζνπκε ζηελ πεξηνρή ην αέξην. Επίζεο δελ έρνπλ θαζνξηζηεί 
ζπγθεθξηκέλα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε θαη ζα πιεξψλνληαη ηέιε δηέιεπζεο κφλν ζην Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ. 
Ειάρηζηα νθέιε ζα ππάξμνπλ γηα ηελ πεξηνρή καο θαη κφλν αλ εξγαζηνχλ ηνπηθά 

ζπλεξγεία ή γίλνπλ πξνκήζεηεο απφ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
θαηαζθεπήο ηα , ηέηνηα δελ ππάξρεη δέζκεπζε.   
Πξνβιέπεηαη φηη νη εξγαδφκελνη ζηελ θαηαζθεπή (100-200 εξγαδφκελνη ζε έλα έξγν 

δηζεθαηνκκπξίσλ) ζα είλαη ζε εηδηθφ εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαη δελ δεζκεχνληαη αθφκα 
γηα ηελ ηνπηθή πξνέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 
*Εθηηκάηε όηη ζα ωθειεζνύλ νη λνκνί ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, πρ, 
ζε όξνπο ηξνθνδνζίαο ηεο πεξηνρήο κε αέξην θαη, καθξνπξόζεζκα, 

ρακειόηεξωλ ηηκώλ ηνπ θαπζίκνπ; 
Όρη, γηαηί ν ζθνπφο ηνπ αγσγνχ είλαη ε κεηαθνξά ηξάλδηη αεξίνπ απφ ην Αδεξκπατηδάλ 

ζηε Δπηηθή Επξψπε. πλεπψο, δελ ζα πάξεη αέξην ε πεξηνρή απφ ηνλ αγσγφ θαη ε 
Ειιάδα γεληθφηεξα θαη δελ ζα κεησζνχλ νη ηηκέο ηνπ αεξίνπ, παξφηη έρνπκε απφ ην 
αθξηβφηεξν θπζηθφ αέξην ζηελ Επξψπε. 

  
*Σε ππόκλεκά ζαο πξνο ην ΥΠΕΚΑ θάλεηε ιόγν γηα “αιιαγή ράξαμεο ηνπ 

αγωγνύ θαη δηέιεπζή ηνπ κέζα από πεξηνρέο ηωλ Τελαγώλ Φηιίππωλ”. Πνηνπο 
θηλδύλνπο πηζηεύεηε όηη εγθπκνλεί απηό; Είραηε θάπνηα απάληεζε από ηελ 
εηαηξεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα; 

Μηιάκε γηα αλάγθε ράξαμεο ηνπ αγσγνχ εθηφο ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ. Δηάθνξνη 
θίλδπλνη ππάξρνπλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπο , θαζψο ππάξρεη πςειή ζπγθέληξσζε 

νξγαληθήο νπζίαο κε απνηέιεζκα ην θαηλφκελν ζπλίδεζεο (θαζίδεζεο ηνπ εδάθνπο 
θαηά κέζν φξν 4 κέηξα) , κεγάιε πηζαλφηεηα εθνχζηαο ή αθνχζηαο ππξθαγηά ηνπ 

εδάθνπο,  έληνλα πιεκπξηθά θαηλφκελα. Οη απαληήζεηο ηεο εηαηξείαο δελ καο 
θαζπζήραζαλ. 
 

*Ο αγωγόο δηέξρεηαη από επηά πεξηνρέο Natura 2000. Κξίλεηε ηθαλνπνηεηηθά 
ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη, ώζηε λα κελ επεξεαζηεί ην νηθνζύζηεκα; Αλ όρη, 

γηαηί; 
ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία δηέξρεηαη κφλν απφ κηα πεξηνρή Natura 2000, ηα κέηξα πνπ 
έρνπλ ιεθζεί ζε απηήλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά (πνηακφο Νέζηνο) θαη δελ ζα επεξεαζηεί ην 

νηθνζχζηεκα. Παξφκνηα κέηξα πξνζηαζίαο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ θαη ζε άιιεο 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη Δάζε εθφζνλ απνθαζηζηεί λα πεξάζεη ν αγσγφο απφ 

απηέο ηηο πεξηνρέο δηφηη ε ησξηλή ράξαμε πεξλάεη ζε πνζνζηφ 87% απφ 
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζηελ Α.Μ..  
 

*Σε πόζα ζηξέκκαηα ππνινγίδεηαη ηελ θαιιηεξγνύκελε γε πνπ ζα απνιεζζεί 
ιόγω ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγωγνύ; Έρεηε θάλεη θάπνηα εθηίκεζε ζε ζρέζε κε 

ην αγξνηηθό εηζόδεκα πνπ ζα ραζεί θαηά ηελ 50εηή ιεηηνπξγία ηνπ αγωγνύ; 



Ο αγσγφο ζηελ Αλ Μαθ. (Δξάκα, Καβάια, έξξεο) έρεη κήθνο πεξίπνπ 142 ρικ. ε 

γεσξγηθή γε είλαη 124 ρικ θαη ζε δαζηθέο θαη ιηβαδηθέο εθηάζεηο 18 ρικ. 
Καηά πξνζέγγηζε 2.840 ζηξ δελ ζα κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κε πνιπεηείο 

θαιιηέξγεηεο θαη 1352 ζηξ δελ ζα κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ θαζφινπ. 
Εθηίκεζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ ζα απνιεζζεί δελ κπνξεί λα γίλεη, δηφηη 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα (εηήζηεο θαιιηέξγεηεο ή πην πξνζνδνθφξεο πνιπεηείο), 
ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ζε βάζνο 50 ρξφλσλ δελ 
κπνξεί λα γίλεη αζθαιήο πξφβιεςε ηηκψλ παξαγσγνχ. πλεπψο ν ππνινγηζκφο ηεο 

απψιεηαο εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ είλαη ζέκα κηαο νινθιεξσκέλεο αγξνην-
νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο, ε νπνία ζα δπγίζεη ηηο απψιεηεο θαη ηα νθέιε ηεο Εζληθήο 

καο Οηθνλνκίαο θαη αθφκα δελ έρεη γίλεη κηα ηέηνηα. 
 
*Σην ππόκλεκά ζαο αλαθέξεηε επίζεο ηνπο θόβνπο ζαο γηα ηελ πγεία ηωλ 

θαηνίθωλ ηνπ ρωξηνύ Κωλζηαληηλάην, ιόγω αύμεζεο ηωλ νμεηδίωλ ηνπ αδώηνπ 
από ην 19,5% ζην 70%. Πώο ζηνηρεηνζεηείηε απηόλ ηνλ θόβν; 

Σν ζέκα αθνξά ηελ πγεία 100.000 αλζξψπσλ ζε αθηίλα 17 ρηιηνκέηξσλ. Ελδεηθηηθά 
αλαθέξακε ην ρσξηφ Κσλζηαληηλάην θαη ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ 
ΜΠΚΕ ηεο εηαηξείαο. Όκσο ε επίδξαζε είλαη επξχηεξε θαζψο ε πεδηάδα ησλ εξξψλ 

απνηειεί θιεηζηφ ιεθαλνπέδην κε ζπρλή εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζεξκνθξαζηαθήο 
αλαζηξνθήο κε εγθισβηζκφ ησλ ξχπσλ κε έλα ηξφπν φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Αζήλα. 

Άιισζηε είλαη γλσζηέο νη δπζκελείο επηδξάζεηο ησλ νμεηδίσλ αδψηνπ ζηελ αλζξψπηλε 
πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 
 


