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Σα πξνβιήκαηα ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ, ε αληηκεηώπηζή ηνπο
θαη ε αεηθνξηθή ηνπο δηαρείξηζε

1. Σελάγε Φηιίππσλ - Δηζαγσγή
1.1. ρεκαηηζκόο ησλ εδαθώλ
Ζ πεξηνρή ησλ Ρελαγψλ αλήθεη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ιεθάλεο ηεο Γξάκαο,
πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηνπ Ξαγγαίνπ, ηνπ Φαιαθξνχ, ηνπ Ππκβφινπ,
ηνπ Κελνηθίνπ θαη ηεο Ιεθάλεο (Δηθφλα 1).

Δηθόλα 1. Πρεκαηηθή ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηεο Ιεθάλεο ηεο Γξάκαο (Ξεγή:
Ρπξθνγέλεζε θαη εμειηθηηθή πνξεία ηπξθψλσλ ζηελ Διιάδα – Πηαχξνο Ξ. Θαιατηδίδεο).
Ζ θπζηθή ζηξάγγηζε ηεο ιεθάλεο επηηπγράλνληαλ κφλν απφ ηε δπηηθή πιεπξά κε
απνδέθηε ηνλ πνηακφ Αγγίηε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ πνηακφ Πηξπκφλα. Ζ πεξηνρή ησλ
ιφθσλ πνπ δηέζρηδε ν Αγγίηεο βαζκηαία αλέξρνληαλ κε ζπλέπεηα ηε ζηαδηαθή ειάηησζε
ηεο δπλαηφηεηαο ζηξάγγηζεο.
Έηζη, ιφγσ ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ησλ αξγψλ ξπζκψλ κείσζεο ηεο ζηξάγγηζεο,
επηθξάηεζαλ ιηκλνηεικαηψδεηο ζπλζήθεο θαη είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ
θνηηάζκαηνο ηχξθεο ζην πην ρακειφ ηκήκα ηεο πεδηάδαο.
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Ν ηπξθψλαο ησλ Φηιίππσλ είλαη ην βαζχηεξν θνίηαζκα παγθνζκίσο, κε κέζν βάζνο
ηα 75 κέηξα, ελψ ζην θέληξν ηνπ ηπξθψλα ην βάζνο θζάλεη ηα 300 κέηξα, φηαλ ζηνλ
ππφινηπν θφζκν νη ηπξθψλεο έρνπλ κέζν βάζνο 4-17 κέηξα.
Ζ ηύξθε ή πνάλζξαμ είλαη νξπθηφο άλζξαθαο ν νπνίνο ζρεκαηίδεηαη ζην ππέδαθνο
θπξίσο εχθξαηνπ θαη πγξνχ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ αξγή κεξηθή απνζχλζεζε (ρεκηθέο θαη
θπζηθέο κεηαβνιέο) θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ππφ ζπλζήθεο ειιηπνχο
απνζηξάγγηζεο, ζε ηεξάζηηεο κάδεο (πναλζξαθσξπρεία). Ζ απνζχλζεζε απηή απνηειεί ην
πξψην ζηάδην ηεο ζεηξάο ελαλζξάθσζεο. Νη ρεκηθέο θαη θπζηθέο κεηαβνιέο ζπλερίδνληαη
θαηά ηνλ πεξαηηέξσ εληαθηαζκφ ησλ ζηξσκάησλ, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη νιφθιεξν ην
θάζκα ηεο ζεηξάο ελαλζξάθσζεο: ιηγλίηεο, ππνβηηνπκεληνχρνο θαη βηηνπκεληνχρνο
άλζξαθαο, αλζξαθίηεο (van Krevelen 1993). Φπζηθέο κεηαβνιέο απνηεινχλ θπξίσο ε
κείσζε ηεο πγξαζίαο θαη ηνπ πνξψδνπο, πνπ ζπληεινχληαη ιφγσ ζπκπίεζεο απφ ην βάξνο
ησλ ππεξθείκελσλ ζηξσκάησλ (ιηζνζηαηηθή πίεζε). Ρν κέγηζην πνζνζηφ ηνπ άλζξαθα
ζηελ ηχξθε είλαη 50%. Ζ ηχξθε έρεη κνξθή ζπνγγψδε θαη ηλψδε θαη ρξψκα θαθέ ζθνχξν.
Δίλαη ειαθξφ θαη καιαθφ πιηθφ. Άθζνλα είλαη ηα θνηηάζκαηα ηχξθεο ζηε ζάιαζζα, ηα έιε,
ηηο ιίκλεο, ηα ρέξζα εδάθε θαη ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε, Β. Ακεξηθή
θαη Β. Αζία.
Ν ξπζκφο ζρεκαηηζκνχ ηεο ηχξθεο είλαη 6,5 – 10 εθαηνζηά αλά αηψλα. Ζ ηχξθε
ζπγθξαηεί 8 – 9 θνξέο ην βάξνο ηεο, ην pH ηεο θπκαίλεηαη απφ 4,0 – 8,5 θαη αλαθιέγεηαη
ζηνπο 150ν – 210ν C. Ζ πγξαζία ηεο ηχξθεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 67% θαη 88%. Ρα
κηθξφηεξα πνζνζηά πγξαζίαο εκθαλίδνληαη ζηα αλψηεξα εδαθηθά ηκήκαηα φπνπ εμαηηίαο
ηεο πηψζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ε ηχξθε έρεη αξρίζεη λα νμεηδψλεηαη. Όηαλ ε ηχξθε
μεξαλζεί, παζαίλεη νξηζκέλεο κε αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο θαη δελ μαλαπνθηά ηελ αξρηθή
ηεο ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο θαη ζπγθξάηεζεο λεξνχ ζην αθέξαην.
1.2. Ιζηνξηθό Σελαγώλ
Ρα Ρελάγε Φηιίππσλ ή ε ιεγφκελε απφ ηνπο ληφπηνπο «Βάιηα» πξηλ ην 1935 ήηαλ
έλα εθηεηακέλν έινο απφ ην νπνίν δνχζαλ νη ςαξάδεο θαη νη θπλεγνί ηεο πεξηνρήο (Δηθφλα
2). Έλα έινο πνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα είρε ηελ νλνκαζία Ξξαζηάδα ιίκλε θαη κεηέπεηηα
ιίκλε ησλ Φηιίππσλ. Ρα φξηα ηεο ιίκλεο θαη ηνπ κεηέπεηηα έινπο άιιαδαλ ζπρλά κε ηελ
πάξνδν ησλ εηψλ θαη επεξέαδαλ άιινηε αξλεηηθά, άιινηε ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο γχξσ
πεξηνρήο.
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Δηθόλα 2. Πθαξίθεκα ηεο Ιίκλεο Φηιίππσλ πξηλ ην 1935 (Ξεγή: Άξζξν ηνπηθήο
εθεκεξίδαο ηεο Γξάκαο – αξρείν Κ. Βιάζηνπ).
Ζ πξψηε πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ Ρελαγψλ έγηλε ην 1919 κε ηελ πξψηε κειέηε
απνμήξαλζήο ηνπο, ε νπνία δελ πινπνηήζεθε. Ρα επφκελα ρξφληα ε ρψξα καο πθίζηαηαη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο Κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο κε ρηιηάδεο πξφζθπγεο λα εγθαηαιείπνπλ ηηο
εζηίεο ηνπο θαη λα εγθαζίζηαληαη ζηελ Καθεδνλία θαη αιινχ. Απηή ε καδηθή
κεηεγθαηάζηαζε πιεζπζκνχ, δεκηνπξγεί θαη άκεζε αλάγθε απνθαηάζηαζήο ηνπο ζε κηα
ρξενθνπεκέλε ρψξα πνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ θαηά θχξην ιφγν αγξνηηθή. Δπηπξφζζεηα
ην έληνλν πξφβιεκα ηεο εινλνζίαο πνπ καζηίδεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο εθείλε ηελ
επνρή επηβάιεη ηελ άκεζε εθαξκνγή κέηξσλ απνζηξάγγηζεο ηνπ έινπο.
Έηζη εθπνλείηαη λέα κειέηε απνζηξάγγηζεο ηεο Ακεξηθάληθήο εηαηξείαο J.MONKSULEN ε νπνία κπαίλεη ζε εθαξκνγή απφ ηελ ίδηα ζηελ δεθαεηία 1930-1940. Πηα πιαίζηα
ινηπφλ ησλ έξγσλ απνζηξάγγηζεο γίλνληαη ηα παξαθάησ εγγεηνβειηησηηθά έξγα πνπ
ππάξρνπλ θαη ζήκεξα θαη πεξηιακβάλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο:
5

α) Ρελ εθζθαθή ηεο Θεληξηθήο Απνζηξαγγηζηηθήο Ράθξνπ Φηιίππσλ, κήθνπο 29
ρηιηνκέηξσλ, ε νπνία δηαζρίδεη ηα Ρελάγε, απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ έξγνπ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηφρξνλα θαη γηα ηελ ππάξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ.
β) Ρελ αλά ρηιηφκεηξν εθζθαθή δεπηεξεπνπζψλ ηάθξσλ πνπ εθβάινπλ ζηελ θεληξηθή
Ράθξν ησλ Φηιίππσλ
γ) Ρελ θαηαζθεπή ηνπ Ονπθξάθηε ζηελ ηφηε Θνηλφηεηα ηεο Ππκβνιήο κε 6 κεγάια
ζπξνθξάγκαηα.
δ) Tελ πεξαηηέξσ εθβάζπλζε ηεο θνίηεο ηνπ Αγγίηε πνηακνχ.
Κε ηα παξαπάλσ έξγα επηηπγράλεηαη εληέιεη ε απνζηξάγγηζε ηεο πεξηνρήο ησλ
Ρελαγψλ.

Δηθόλα 3. Θεληξηθή Ράθξνο Φηιίππσλ (αξηζηεξά) θαη Φξάγκα «Ονπθξάθηεο» Ππκβνιήο
(δεμηά) (Φσην: ΓΑΝΘ Θαβάιαο αξηζηεξά θαη αξρείν θαο Παξίγθνιε, 24-022016).
Πηε ζπλέρεηα κεζνιαβεί ν Β’ παγθφζκηνο πφιεκνο θαη έηζη ε δηαλνκή ησλ εθηάζεσλ
ζηνπο αθηήκνλεο ησλ γχξσ ρσξηψλ γίλεηαη ην 1947 ζχκθσλα κε ηνλ ράξηε ηεο Ρνπηθήο
πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο (Δηθφλα 4).
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Δηθόλα 4. Σάξηεο δηαλνκήο ησλ εθηάζεσλ ησλ Ρελαγψλ (Ξεγή: ΓΑΝΘ Γξάκαο).
Κεηά ηε δηαλνκή ηεο γεο γηα θαιιηέξγεηα, ηα εδάθε απηά απνδείρηεθαλ ηδηαηηέξσο
γφληκα θαη παξαγσγηθά. Όκσο, απφ ηα πξψηα ρξφληα άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη ηα πξψηα
πξνβιήκαηα πνπ επηδξνχζαλ ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ρπξθψλα. Απηά αθνξνχζαλ ηελ
ζπλίδεζε, νμείδσζε θαη θαζίδεζε ηνπ εδάθνπο, ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Ρπξθψλα ζε
δηαθνξεηηθφ βαζκφ φκσο. Γηα απηφ, ην 1960 παξαγγέιζεθε ζε Νιιαλδηθή εηαηξεία
(Grontmij At De Bilt 1961) λα ζπληάμεη εδαθνινγηθή κειέηε ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ, κε
αληηθείκελν ηε δηάγλσζε ησλ αηηηψλ ηεο ζπλίδεζεο, ηελ αλακελφκελε ζπλίδεζε, θαζψο θαη
ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζήο ή ηνπιάρηζηνλ επηβξάδπλζήο ηεο.
Πηελ ηζηνξία ησλ Ρελαγψλ ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη ε πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο
ηεο ηχξθεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ΓΔΖ. Ξαξά ηελ ζρεηηθή
έξεπλα θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ, δελ πξνρψξεζε απηή ε εθκεηάιιεπζε εμαηηίαο ησλ
αληηδξάζεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη θξίζεθε αζχκθνξε απηή
ε επέλδπζε, ελψ ήηαλ αλαγθαία ε εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο
πεξηνρήο (Πηαπξνχιηαο 1994)

7

1.3. Πεξηγξαθή πεξηνρήο
1.3.1. Θέζε-Δδαθνινγία
Ν Ρπξθψλαο ησλ Φηιίππσλ αλαπηχζζεηαη ζε κέζν πςφκεηξν πεξίπνπ +44 m θαη
θαιχπηεη επηθαλεηαθά έθηαζε 55 km2, θαηαιακβάλνληαο ην λφηην ηκήκα ηεο ιεθάλεο ηεο
Γξάκαο. Ζ επξχηεξε ιεθάλε ηεο Γξάκαο νξηνζεηείηαη απφ πςεινχο νξεηλνχο φγθνπο:
δπηηθά απφ ην Κελνίθην, λνηην-δπηηθά απφ ην Ξαγγαίν θαη ην Πχκβνιν, αλαηνιηθά απφ ηα
φξε ηεο Ιεθάλεο θαη βφξεηα απφ ην Φαιαθξφ. Αλάκεζα ζην Ξαγγαίν θαη ην Κελνίθην
παξεκβάιιεηαη κηα δψλε κέζνπ πςνκέηξνπ +100 m θαη πιάηνπο 76 km, ε νπνία απνηειεί
ηε θπζηθή δίνδν ηεο απνξξνήο ηνπ Αγγίηε Ξνηακνχ πξνο ηε ιεθάλε Πηξπκφλα – Πεξξψλ
(Πηαπξνχιηαο 1994).
Ρα Ρελάγε Φηιίππσλ είλαη ν θχξηνο απνδέθηεο ησλ λεξψλ, ησλ πεγψλ Βντξάλεο, ησλ
πεγψλ Αγίαο Βαξβάξαο (ρεηκάξξνο Θαιιηθχηνπ, ρείκαξξνο Κπινπνηάκνπ, πεγψλ
Ρζφξιαο), Σεηκάξξνπ Γνμάηνπ, πνηακνχ Αγγίηε θαη Γαιάδησλ Λεξψλ, πεγψλ Αρ Κπνπλάξ
Θεθαιαξίνπ θαη πεγψλ Ληηθηιί Ραο Θξελίδσλ. Ρα Ρελάγε ρσξίδνληαη ζηηο Ρελάγεηεο θαη
Ξαξαηελάγεηεο πεξηνρέο θαη αλήθνπλ ζηα φξηα 3 λνκψλ (Γξάκαο, Θαβάιαο θαη Πεξξψλ).
Γηαηξνχληαη ζε δχν ηκήκαηα, αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ, ηα νπνία ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ
ην δξφκν Ληθήζηαλεο - Θαιακπαθίνπ.
Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπο είλαη 103.712 ζηξέκκαηα θαη απφ απηά ηα 66.645 ζηξ.
ραξαθηεξίδνληαη σο ε δψλε Η κε ηα νξγαληθά πιηθά θαη ηα 37.066 ζηξ. σο ε δψλε ΗΗ κε ηα
ζακκέλα νξγαληθά ή αλφξγαλα εδάθε (Βαβνπιίδνπ 2001). Ξεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο
ζηνπο ζεκαηηθνχο ράξηεο ζηηο εηθφλεο 5 & 6.

8

Δηθόλα 5. Θεκαηηθνί ράξηεο Ρελαγψλ Φηιίππσλ: Σσξηθή θαηαλνκή νξγαληθήο νπζίαο,
Η.Α.Θ. (Ξεγή: Βαβνπιίδνπ 2001).
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Δηθόλα 6. Θεκαηηθνί ράξηεο Ρελαγψλ Φηιίππσλ: Σάξηεο εδαθνηνκψλ
(Ξεγή: Βαβνπιίδνπ 2001)

1.3.2. Κνηηαζκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηύξθεο
Αλάινγα

κε

ηα

πνηνηηθά

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

ηχξθεο

δηαθξίζεθαλ

δχν

θνηηαζκαηνινγηθέο ελφηεηεο, νη νκάδεο Η θαη ΗΗ. Θχξηα καθξνζθνπηθή δηαθνξά ηνπο
απνηειεί ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ελζηξψζεσλ ζηελ νκάδα ΗΗ. Κέρξη
βάζνπο 35-40 m ε ηχξθε ραξαθηεξίδεηαη σο «ραιαξή, κεξηθψο απνζπληεζεηκέλε»,
πινχζηα ζε θπηηθά ππνιείκκαηα, ελψ κέρξη ην δάπεδν ηεο νκάδαο Η κεηαπίπηεη ζε
«ζπκπαγή ή ιηγληηνεηδή ηχξθε». Ρα νξγαληθά ηδήκαηα ηεο νκάδαο ΗΗ ραξαθηεξίζηεθαλ σο
«καιαθφο ιηγλίηεο». Απηνί νη πξνζδηνξηζκνί ππνδειψλνπλ ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ
βαζκνχ ελαλζξάθσζεο κε ην βάζνο, θαζψο επίζεο ην γεγνλφο φηη ην φξην κεηαμχ
βηνρεκηθήο θαη γεσρεκηθήο ελαλζξάθσζεο βξίζθεηαη ζε βάζνο πεξίπνπ 40 m. Ρα νξγαληθά
ηδήκαηα ηεο νκάδαο ΗΗ είλαη ιεπηνζηξσκαηψδε θαη παξνπζηάδνπλ ζρηζηνεηδή πθή.
(Κειηδψλεο 1969).
1.3.3. Παλίδα θαη ρισξίδα ηεο πεξηνρήο
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Όζν αθνξά ηα είδε παλίδαο, ηξηγχξσ απφ ηηο ζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο ησλ Ρελαγψλ
ζπλαληψληαη θπηνθξάθηεο κε κεγάια πδξφθηια δέληξα θαη ππθλή βιάζηεζε φπνπ
βξίζθνπλ θαηαθχγην πιήζνο ζειαζηηθψλ, φπσο Αιεπνχδεο (Vulpes vulpes), Αζβνί (Meles

meles), Βίδξεο (Lutra lutra), ην Ξεηξνθνχλαβν (Martes foina) ε Λπθίηζα (Mustela nivalis),
θαη ειάρηζηα Ρζαθάιηα (Canis aureus). Δληππσζηαθή είλαη ε παξνπζία ηεο Βίδξαο θαη ηνπ
Ρζαθαιηνχ πνπ εκθαλίζηεθε θαη πάιη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πεξηνρή, κεηά απφ ηελ
εμαθάληζή ηνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70.
Κέζα ζηνπο θπηνθξάθηεο, ηηο αξδεπηηθέο δηψξπγεο θαη ηηο ζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο
βξίζθνπλ θαηαθχγην πνιιά είδε ακθηβίσλ, εξπεηψλ θαη πνπιηψλ. Απφ ηα είδε
νξληζνπαλίδαο μερσξίδνπλ ν Γεξαθαεηφο (Hieraaetus pennatus), ε Ξνληηθνγεξαθίλα (Buteo

buteo), ην Παΐλη (Accipiter brevipes), ην Μεθηέξη (Accipiter nisus), ην Βξαρνθηξθίλεδν (Falco
tinnunculus) θαη ε Σαιθνθνπξνχλα (Coracias garrulus) είδε θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο,
απζηεξά πξνζηαηεπφκελα πνπ θαζηζηνχλ ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνπζα γηα ηελ παξαηήξεζε
θαη θσηνγξάθηζή ηνπο. Αθφκα, ε πεξηνρή είλαη ζεκαληηθή γηα πδξφβηα πνπιηά (γεληθά
πάπηεο, ρήλεο) αιιά θαη Ιεπθνχο Ξειαξγνχο (Ciconia ciconia), Καπξνθηξθίλεδα (Falco

vespertinus), Γεληξνγέξαθα (Falco subbuteo) θαη πνιιά άιια θαηά ηηο κεηαλαζηεπηηθέο
ηνπο κεηαθηλήζεηο. Γελ είλαη ζπάλην λα δεη θαλείο θνπάδηα απφ εθαηνληάδεο Ξειαξγνχο
(ηεο νηθνγέλεηαο Ciconiidae) ζηα ηέιε ηνπ Απγνχζηνπ θαη ηνλ Πεπηέκβξην πνπ
κεηαλαζηεχνπλ θαη άιια πνπ δηαρεηκάδνπλ ζηελ πεξηνρή (Αξγπξνηζηθληάο Ardea alba,
Βαιηφθηξθνο Circus cyaneus, θ.ά.). Ξεξηζηαζηαθνί επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο ζεσξνχληαη θαη
ηα

είδε:

Πηαρηνθηζηθληάο

(Ardea

cinerea),

Κηθξνηζηθληάο

(Ixobrychus

minutus),

Αξγπξνπειεθάλνη (Pelecanus crispus) θ.ά.
Δλαπνκείλαληα εξπεηά ηεο πεξηνρήο είλαη ν Eιαθίηεο (Ιαθηάηεο) Elaphe longissima
θαη 2 είδε λεξνρειψλαο, ε γξακκσηή θαη ε ζηηθηή (νηθ. Testudinidae).
Πηελ πεξηνρή ησλ Ρελαγψλ ζε πξφζθαηε θαηαγξαθή ησλ εηδψλ ςαξηψλ ησλ
Ξαξαξηεκάησλ ΗΗ, IV θαη V ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ, βξέζεθαλ 20 είδε ςαξηψλ (Θνπηξάθεο
θ.ά. 2015). Πε απηά αλήθνπλ εκπνξηθά είδε, φπσο ην Γξηβάδη (Cyprinus carpio), ν
Γνπιηαλφο (Silurus glanis) θαη ε Ρνχξλα (Esox lucius), αιιά ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη
πεξηιακβάλνληαη θαη δχν ελδεκηθά είδε, δειαδή είδε πνπ απαληψληαη απνθιεηζηηθά ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ησλ Ρελαγψλ θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ Δζληθή θαη Δπξσπατθή
Λνκνζεζία (Θνπηξάθεο & Σξεζηίδεο 2015). Ζ Γξακκνβεινλίηζα (Cobitis puctilineata) θαη ν
Ακκφθνηηνο, φπσο ην ιέλε ληφπηνη, ή Γθαβφρειν (Eudontomyzon (Caspiomyzon) hellenicus)
(Δηθφλα 7). Ζ Γξακκνβεινλίηζα πεξηνξίδεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Tελαγψλ ελψ ε
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εμάπισζε ηνπ Ακκφθνηηνπ εθηείλεηαη πεξηζζφηεξν θαη θηάλεη έσο ηνλ Άε Γηάλλε Πεξξψλ
θαη ηελ Κηθξφπνιε ηεο Γξάκαο. Δίλαη φκσο πνιχ ζπαληφηεξνο ζηελ πεξηνρή θαη πνιχ πην
επαίζζεηνο θαη απαηηεηηθφο ζην ελδηαίηεκά ηνπ.
Ζ Γξακκνβεινλίηζα (Cobitis puctilineata, Economidis & Nalbant, 1996) είλαη ελδεκηθφ
είδνο απνθιεηζηηθά ηεο πεξηνρήο ησλ Ρελαγψλ ησλ Φηιίππσλ θαη ηνπ Αγγίηε πνηακνχ.
Σξεηάδεηαη λεξφ ειαθξψο ηξερνχκελν θαη ππζκέλα κε ιάζπε, άκκν θαη αξθεηή νξγαληθή
νπζία φπνπ ρψλεηαη γηα λα θξπθηεί απφ ηνπο ερζξνχο ηεο θαη λα βξεη ηελ ηξνθή ηεο.

Δηθόλα 7. Ζ Γξακκνβεινλίηζα θαη ν Ακκφθνηηνο θαηά ηε ζχιιεςή ηνπο ζε δεηγκαηνιεςία
ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ (Φσην: Κάλνο Θνπηξάθεο, 2015).
Ν Ακκφθνηηνο ή Γθαβφρειν (Eudontomyzon hellenicus) κνηάδεη κε κηθξφ ρέιη θαη
θαηαηάζζεηαη ζηνπο θπθιφζηνκνπο πνπ αληί γηα ζηφκα κε ζηαγψλεο, έρνπλ έλαλ θπθιηθφ
δίζθν κε δφληηα. Δίλαη ελδεκηθφ είδνο θαη απαληάηαη κφλν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζε
ηκήκαηα

παξαπνηάκσλ

ηνπ

Αγγίηε.

Σξεηάδεηαη

θαζαξφ

ηξερνχκελν

λεξφ

θαη

ακκνιαζπψδεο έδαθνο φπνπ δεη κνλίκσο θξπκκέλνο.
Ρν ηξίην απεηινχκελν είδνο πδξφβηαο παλίδαο ηεο πεξηνρήο είλαη ε Ξεηξνθαξαβίδα
(Austropotamobius

torrentium),

πξνζηαηεπφκελν

είδνο

πξνηεξαηφηεηαο

(Νδεγία

92/43/ΔΝΘ, Ξαξ. ΗΗ). Ρν είδνο ήηαλ άθζνλν παιηφηεξα, ζήκεξα φκσο δεη ζε κηθξνχο
απνκνλσκέλνπο πιένλ πιεζπζκνχο, ζηα θαζαξά θαη νξκεηηθά λεξά παξαπνηάκσλ πνπ
ξένπλ πξνο ηα Ρελάγε. Ρέηνηνη πιεζπζκνί έρνπλ βξεζεί ζηνλ Αγγίηε, ζε ηκήκαηα
παξαπνηάκσλ ηνπ Λέζηνπ (Βαζχηνπνο, Θαηάθπην), ζην Ξαγγαίν θαη ζηνλ πνηακφ Επγάθηε
ζηηο Ξεγέο Θεθαιαξίνπ.
Όζν αθνξά ηελ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο ησλ Ρελαγψλ, ζηνπο θπηνθξάθηεο θαη ζηηο
ζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο ζπλαληάκε κεγάια πδξφθηια δέληξα θαη ππθλή βιάζηεζε. Ρα
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πεξηζζφηεξα είδε είλαη ηα απηφρζνλα, αιιά είλαη πεξηνξηζκέλνη νη πιεζπζκνί ηνπο ζε
ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη απεηιείηαη άκεζα ε χπαξμε ηνπο ζηελ πεξηνρή απφ ηηο
αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο. Πηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θπξηαξρνχλ θπξίσο θιψλνη
Δπξσακεξηθάληθσλ πβξηδίσλ Καχξεο Ιεχθεο (Populus nigra) πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ πεξηνρή
γηα ηελ παξαγσγή μπιείαο (Θσζηέιεο Α. πξνζσπηθή επηθνηλσλία).
Απηφρζνλα είδε ζηελ πεξηνρή πνπ ζήκεξα κπνξνχλ λα βξεζνχλ αθφκα ζε κηθξέο
ζπζηάδεο είλαη φζν αθνξά ηα δέληξα ην Πθιήλζξν (Alnus glutinosa), ε Αζεκφιεπθα
(Populus alba), ε Νξζφθιαδε Ιεχθε (Populus cv. Thevestina), ν Φξάμνο νιφηξηρνο
(Fraxinus pallisiae) θαη ν Φξάμνο Αγθνπζηηθφιηνπο (Fraxinus angustifolia Vahl. ζρεδφλ
εθιηπφλ), ε Ηηηά (Salix triandra, Salix fragilis, Salix x Europea, Salix purpuraea,) ε Φηειηά
(Θαξαγάηζη) Ulmus procera, νη Αγξηνθνξνκειηέο (Prunus cocomilia θαη Prunus spinosa).
Πηνπο ζάκλνπο θαη ζηα αλαξξηρψκελα θαη πνψδε είδε αλήθνπλ ε Θξαληά (Cornus

sanguinea), ν Βάηνο (Rubus candicans), ν Ιπθίζθνο (Humulus lupulus), ηα Θαιάκηα
(Arundo donax, Fragmites sp. θαη Typha sp., Cardus sp. Malva sp., Cichorium sp., Datura

stramonium) θ.ά. . Ρέινο φζνλ αθνξά ηελ εηήζηα βιάζηεζε απηή δελ παξνπζηάδεη θάπνηα
ηδηαηηεξφηεηα ζηελ ζχλζεζε ηεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (Θσζηέιεο Α. πξνζσπηθή
επηθνηλσλία).
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2. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε – Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε
πεξηνρή
Έρνπλ πεξάζεη 75 πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηηο πξψηεο εξγαζίεο απνζηξάγγηζεο ησλ
Ρελαγψλ Φίιηππσλ θαη ηελ έλαξμε ηεο αγξνηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ εδαθψλ απηψλ. Όια
απηά ηα ρξφληα ηα εδάθε απηά απνδείρηεθαλ ηδηαηηέξσο γφληκα, αθνχ ε πινχζηα νξγαληθή
νπζία πνπ δηαζέηνπλ επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ
ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πξνζηηζέκελσλ ιηπαζκάησλ. Ξαξάιιεια δε, ην κνλαδηθφ
ζχζηεκα ηεο ππάξδεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ κέζσ ηεο ξχζκηζεο ηεο θεληξηθήο
απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ κείσλε ζεκαληηθά ηελ απψιεηα πδάησλ, θαη βειηίσλε ηελ
απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κε ζρεδφλ κεδεληθφ θφζηνο άξδεπζεο. Ζ επλντθή απηή
θαηάζηαζε δελ θξάηεζε γηα πνιιά ρξφληα. Ρα νξγαληθά εδάθε θαη ηδηαίηεξα ηα ηπξθψδε
έρνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπο. Ρα πξνβιήκαηα απηά κε
ηελ πάξνδν ησλ εηψλ απμήζεθαλ θαη ζήκεξα ε θαηάζηαζε έρεη γίλεη πνιχ πξνβιεκαηηθή,
κε ηελ ζπλίδεζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο λα μεπεξλάεη ηα 6 κέηξα.
Γπζηπρψο ε ζπκβίσζε ηνπ αλζξψπνπ κε απηφλ ηνλ απνζηξαγγηζκέλν πγξφηνπν φια
απηά ηα ρξφληα δελ ήηαλ ε ηδαληθφηεξε. Νη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο είλαη απηέο πνπ
δεκηνχξγεζαλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηα νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηδεηλψλνληαλ
πεξηζζφηεξν. Ζ εληαηηθή γεσξγία ζε απηέο ηηο πεξηνρέο πνιιέο θνξέο γηλφηαλ ρσξίο ηελ
εθαξκνγή ησλ θσδίθσλ νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο θαη γεληθφηεξα ησλ αξρψλ ηεο
αεηθνξηθήο

γεσξγίαο

(π.ρ.

θαχζε

ππνιεηκκάησλ

θαιιηεξγεηψλ)

γηα

απηφ

θαη

ζπζζσξεχηεθαλ πνιιά πξνβιήκαηα κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ζήκεξα ε ίδηα ε χπαξμε
θαη ρξήζε ηνπ ηπξθψλα σο θαιιηεξγνχκελε θαη παξαγσγηθή έθηαζε. πάξρεη κεγάινο
θίλδπλνο κάιηζηα ηα επφκελα ρξφληα, κηα κεγάιε έθηαζε ησλ Ρελαγψλ λα είλαη κφληκα
πιεκκπξηζκέλε θαη αθαηάιιειε γηα γεσξγηθή ρξήζε. Ππλεπψο ην βαζηθφ πξφβιεκα ζηα
Ρελάγε είλαη ζηξαγγηζηηθφ – αξδεπηηθφ θαη εθδειψλεηαη θπξίσο κε έληνλεο πιεκκχξεο θαη
ιηγφηεξν κε έληνλεο μεξαζίεο.
Πήκεξα, φζν πνηέ άιινηε, είλαη κεγάιε ε αλάγθε λα βξεζεί ε απαξαίηεηε
ρξεκαηνδφηεζε ψζηε λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ
θαη νη πξνηάζεηο ηνπο δελ πινπνηήζεθαλ, αιιά θαη λα γίλνπλ λέεο κειέηεο θαη ηέινο λα
γίλνπλ φια ηα απαξαίηεηα έξγα πνπ ζα ππνδείμνπλ νη κειέηεο απηέο έηζη ψζηε λα
επηιπζνχλ καθξνπξφζεζκα ηα πξνβιήκαηα ησλ Ρελαγψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη
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ππάξρνπζεο

κειέηεο

έγηλαλ

ην

2001

θαη

είλαη

κηα

εδαθνινγηθή

κειέηε,

κηα

εδαθνυδξνινγηθή κειέηε θαη κηα κειέηε πςνκεηξηθήο απνηχπσζεο ησλ Ρελαγψλ
Φηιίππσλ. Απηέο νη κειέηεο ρξήδνπλ επηθαηξνπνίεζεο εμαηηίαο ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ
(βηνινγηθέο, ρεκηθέο, κεραληθέο) πνπ πθίζηαληαη ηα νξγαληθά εδάθε ησλ Ρελαγψλ
Φηιίππσλ (ζε ζχγθξηζε κε ηα αλφξγαλα εδάθε) ππφ ηελ επίδξαζε ηεο νμείδσζεο θαη ηεο
ζπλίδεζεο. πάξρεη πιεξνθφξεζε φηη εγθξηζήθαλ ηα θνλδχιηα γηα λέα κειέηε ζηα Ρελάγε
θαη αλακέλνπκελα πιεξνθνξεζνχκε ην είδνο ηεο θαη θπζηθά ηελ εθπφλεζε ηεο.
Ζ κειέηε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο δελ πξέπεη φκσο λα βαζίδεηαη κφλν ζε κειέηεο πνπ
κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε κειεηεηέο, αιιά ππάξρεη ε αλάγθε έληαμήο ζε απηήλ ηελ κειέηε
θαη ησλ πνξηζκάησλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ
εθπνλνχλ ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηεο Βφξεηαο Διιάδαο (ΓΞΘ, ΑΞΘ) θαη άιια
εξεπλεηηθά ηδξχκαηα (π.ρ. ΔΙΓΝ Γήκεηξα). Έηζη ρξεηάδεηαη ζπλεξγαζία κε δηάθνξα
ηκήκαηα (π.ρ. Γεσινγηθφ, Βηνινγηθφ, Γαζνινγηθφ, Γεσπνληθφ, Κεραληθψλ Ξεξηβάιινληνο,
Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ, θιπ) πνπ κπνξεί λα εθπνλήζνπλ πηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο
εξγαζίεο ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ αλαδεηθλχνληαο ηελ κεγάιε επηζηεκνληθή αμία ηεο
πεξηνρήο.
Νη ηπξθψλεο κεηαβάιινπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ, ιεηηνπξγνχλ
σο ζπιιέθηεο θάπνησλ νπζηψλ θαη παξαγσγνί άιισλ θαη επεξεάδνπλ ηελ πξνζσξηλή
δηάηαμε ησλ ξεκάησλ ζηνπο πνηακνχο θαη ζηηο ιίκλεο. Έηζη, ε έθηαζε ηνπ ηπξθψλα ησλ
Ρελαγψλ κέζα ζηε ιεθάλε ηεο Γξάκαο επεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ
πδξφβησλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ξεκάησλ. Νη πεγέο ηνπ
ηπθψλα ζπιιέγνπλ θαη απνζεθεχνπλ λεξφ απφ ηε βξνρή θαη ην απειεπζεξψλνπλ ζηαδηαθά
κε σθέιηκα απνηειέζκαηα γηα ηα θαηάληε ζπζηήκαηα. Κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε ν
ηπξθψλαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί δεκηνπξγψληαο πξνζσξηλνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο γηα
ηελ βξνρφπησζε θαη ηελ απνξξνή, νκαινπνηψληαο ηε δίαηηα ηεο ξνήο ζπλερψο. Δπίζεο, ε
έληαζε ηεο ξνήο θνληά ζηηο πιεκκπξηθέο πεξηνρέο ηνπ ηπξθψλα κπνξεί λα κεηξηαζηεί
κεηαβάιινληαο ηελ ξνή ησλ πεγψλ θαη δεκηνπξγψληαο θπζηθέο ξνέο πξνζηαζίαο γηα ηνπο
νηθηζκνχο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε γλψζε ηεο ππφγεηαο πδξνθνξίαο ηεο ηάθξνπ
είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ζα ρξεηαζηεί κηα πδξνγεσινγηθή – πδξνινγηθή κειέηε ηεο
πεξηνρήο ηνπ ηπξθψλα θαη ηεο επξχηεξεο ιεθάλεο ηεο Γξάκαο. Ρειεπηαία εμέιημε ζην
ζέκα απνηειεί ε πξνθήξπμε κειέηεο γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ησλ
Ρελαγψλ Φηιίππσλ ζηνπο Λ. Θαβάιαο, Γξάκαο θαη Πεξξψλ, χςνπο 3.499.750,51 επξψ κε
ΦΞΑ. Ζ κειέηε απηή αθνξά ηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ 13,16,09,20,21,03,23,27.
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2.1. πλίδεζε – θαζίδεζε θαη νμείδσζε
Ήδε απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απνζηξάγγηζεο ε επηθάλεηα ηνπ ηπξθψλα ππέζηε
ζπλίδεζε (ζπξξίθλσζε) ζε έλαλ αμηνζεκείσην θαη αλεζπρεηηθφ βαζκφ. Απφ ηελ κειέηε ηεο
Νιιαλδηθήο εηαηξείαο δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπλίδεζε ζηα έηε 1931 – 1959 άξρηζε απφ ην
κεδέλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ Ρελαγψλ θαη μεπεξλνχζε ηα 3,5 κέηξα ζε θεληξηθά ζεκεία
θνληά ζηελ θεληξηθή ηάθξν. Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλίδεζεο ε πεξηνρή ήηαλ ζρεδφλ
επίπεδε θαη κεηέπεηηα θαηέζηε αληζνυςήο. Ζ ζπλίδεζε απηή αλήιζε θαηά κέζν φξν ζην
θεληξηθφ ηκήκα ησλ Ρελαγψλ απφ 6 -12 εθαηνζηά εηεζίσο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
1931-1959 (Grontmij At De Bilt 1961) (Δηθφλα 7). Δπηπρψο ηα επφκελα ρξφληα κεηψζεθε
απηφο ν ηαρχο ξπζκφο ηεο ζπλίδεζεο, ρσξίο φκσο λα κεδεληζζεί.
Ζ ζπξξίθλσζε (ζπλίδεζε) είλαη ζπλέπεηα θπξίσο ηεο ζπκπηέζεσο ηνπ νξγαληθνχ
πιηθνχ φηαλ μεξαίλεηαη θαη δεπηεξεπφλησο ηεο κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ θνιινεηδψλ
ζπζηαηηθψλ θαη ηεο βηνινγηθήο νμείδσζεο, είλαη δε πνιχ πην έληνλε ηα πξψηα έηε κεηά ηελ
απνζηξάγγηζε ηνπ ηέικαηνο. Κεηά ν ξπζκφο ηεο κεηψλεηαη πνιχ ζεκαληηθά θαη
ζηαζεξνπνηείηαη ζε κηα ηηκή, ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηε ζηάζκε ηνπ ππεδάθηνπ
λεξνχ, απφ ηα εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη απφ ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Ξνιπδφπνπινο 1982).
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Δηθόλα 7. Ππλνιηθή ζπλίδεζε ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ ηα έηε 1931-1959 (Ξεγή:
Grontmij At De Bilt 1961).
Νη παξάγνληεο πνπ δξνπλ ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηεο ζπλίδεζεο είλαη:


Ππζηνιή ιφγσ μήξαλζεο ηεο ηχξθεο



Βηνινγηθή νμείδσζε ηεο ηχξθεο



Θάςηκν ηεο θαιακηάο – ηχξθεο



Ππκπίεζε ηνπ ππεδάθνπο απφ βαξηά νρήκαηα
Νη παξάγνληεο πνπ δξνπλ αξλεηηθά θαη κεηψλνπλ ηε ζπλίδεζε είλαη:



Γηαζηνιή ησλ αεξηψλ
Νη επηπηψζεηο φκσο ηεο ζπλίδεζεο είλαη πνιιαπιέο θαη φιεο ηνπο αξλεηηθέο θαη είλαη:

 Απψιεηα αλεθηίκεηεο ηχξθεο.
 Βαζκηαία αδπλακία ζηξάγγηζεο.
 Γηακφξθσζε αληζνυςψλ εθηάζεσλ κε δηαξθή επηδείλσζε ζηνλ ηξφπν ηεο
ππάξδεπζεο ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ.
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 πνρξέσζε θαηαζθεπήο λέσλ έξγσλ ιφγσ αρξήζηεπζεο ησλ παιηψλ (γέθπξεο,
ζπξνθξάγκαηα, θ.ι.π.).

Δηθόλα 8. Οσγκέο ζην έδαθνο ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ
(Φσην: αξρείν ΓΔΥΡ.Δ.Δ. Αλ. Καθ.).
Ξξνβιήκαηα θαη θηλδχλνπο δεκηνπξγεί θαη ην θαηλφκελν ησλ ξσγκψλ θαη
κεηαθηλήζεσλ ηνπ εδάθνπο ζε κήθνο ρηιηνκέηξσλ θαη ζε άγλσζην κεγάιν βάζνο, πηζαλφλ
ιφγσ ζπλίδεζεο θαη κεηαβνιψλ ζηελ πγξαζία ηεο ηχξθεο, φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά
ζηελ εηθφλα 8. Δπηπξφζζεηα ην θαηλφκελν απηφ φπνπ ζπκβαίλεη απμάλεη θαη ηελ νμείδσζε
ηεο ηχξθεο.
Γεληθφηεξα ε ζπλίδεζε είλαη κεγαιχηεξε ζε πεξηνρέο εδαθψλ γχξσ απφ ηηο ηάθξνπο.
Έηζη, ε απψιεηα πνιχηηκεο νξγαληθήο νπζίαο καο νδεγεί ζηελ αλάγθε βαζχηεξεο
ζηξάγγηζεο, γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ, κε πεξαηηέξσ εθζθαθή ησλ ηάθξσλ. Απηφ κε
ηελ ζεηξά ηνπ ζα θέξεη αχμεζε ηεο ζπζηνιήο θαη νμείδσζεο ηεο επηθαλεηαθήο ηχξθεο θαη
νχησ θαζεμήο. Ρν θαηλφκελν ελδερνκέλσο λα κπνξεί λα κεηξηαζηεί κφλν κε ηελ δάζσζε
εθαηέξσζελ θάζε ηάθξνπ.
Ρν 2001 ην εχξνο ηεο ζπλίδεζεο έρεη θηάζεη ζε κεξηθέο πεξηνρέο κέρξη ηα 6,5 κέηξα
(Ξαλψξαο 2001). Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε 15 ρξφληα κεηά ζα είλαη ρεηξφηεξε απφ απηήλ πνπ
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έρεη κεηξεζεί ζηελ κειέηε πςνκεηξηθήο απνηχπσζεο ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ ηνπ 2001,
δηφηη ην θαηλφκελν εμειίζζεηαη ζπλερψο.
2.2. Πιεκκπξηθά θαηλόκελα
Ζ πδξνθνξία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνπο πεξηκεηξηθνχο νξεηλνχο ηνκείο ηνπ ηπξθψλα
είλαη θπξίσο θαξζηηθή. Πηηο ζέζεηο φπνπ ππάξρνπλ γλεχζηνη, ζρηζηφιηζνη, γξαληηηθά θαη
γξαλνδηνξηηηθά πεηξψκαηα αλαπηχζζεηαη αζζελήο πδξνθνξία δσλψλ δηάβξσζεο θαη
αζπλερεηψλ. Πηα παιηφηεξεο ειηθίαο θαη βαζχηεξα ηδήκαηα αλαπηχζζεηαη ππφ πίεζε
πξνζρσκαηηθή πδξνθνξία ππφ αξηεζηαλέο ζπλζήθεο. Πηελ πεξηνρή ηνπ ηπξθψλα ε
πδξνθνξία είλαη εηεξνγελήο, απνηεινχκελε απφ ζχλνιν πδξνθφξσλ κηθξήο έθηαζεο θαη
αλάπηπμεο.
Ρα πιεκκπξηθά θαηλφκελα νθείινληαη θπξίσο ζηελ χπαξμε πςνκεηξηθήο δηαθνξάο
κεηαμχ ησλ εδαθψλ θαη ζηελ αδπλακία ηνπ ζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ λα αληαπεμέιζεη ζηελ
απμεκέλε εηζξνή πδάησλ απφ ηηο γχξσ πεξηνρέο. Ζ θαξζηηθφηεηα ησλ νξεηλψλ φγθσλ πνπ
πεξηβάιινπλ ηε ιεθάλε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπρλέο θαη έληνλεο βξνρνπηψζεηο, θαηά ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο επηδεηλψλεη ην πξφβιεκα, δηφηη κεγάιεο πνζφηεηεο ππφγεησλ πδάησλ
απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο δηέξρνληαη δηα κέζσ ησλ θαξζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε κεγάιε
επθνιία θαη εθξένπλ ζηελ ηάθξν ησλ Ρελαγψλ. Ρν πνζνζηφ ηεο θαηείζδπζεο μεπεξλά ην
50% ηνπ φγθνπ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ. Ρα πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο δε δχλαηαη λα αληηκεησπηζηνχλ εμαηηίαο πνιιψλ ιφγσλ, νη θπξηφηεξνη απφ
ηνπο νπνίνπο είλαη:
 Διιεηπήο θαζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε ηνπ ζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ ηα πξνεγνχκελα έηε.
 Κείσζε ησλ θιίζεσλ ηνπ ζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ ιφγσ ζπλίδεζεο.
 Θαηαπαηήζεηο θαη κπαδψκαηα ηνπ ζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ θαη κείσζε ησλ δηαηνκψλ ηνπ.
 Αλεμέιεγθηεο παξεκβάζεηο (π.ρ. θιείζηκν ζπξνθξαγκάησλ) απφ ηδηψηεο.
 πνιείκκαηα θαηεζηξακκέλσλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ (π.ρ. θαηαζηξακκέλε γέθπξα Ξαιαηνρσξίνπ).
 πεξβνιηθέο θαη άθαηξεο βξνρνπηψζεηο ζε νξηζκέλεο ρξνληέο.
Ρα πιεκκπξηθά θαηλφκελα πνιιέο θνξέο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαθιχδνπλ ην
κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ (Δηθφλα 9) θαη παξακέλνπλ πιεκκπξηζκέλα ζε
κεηνχκελν βαζκφ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ.
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Δηθόλα 9. Ξιεκκχξεο ζηα Ρελάγε – θσηνγξαθίεο ηνπ 2010 (πάλσ) θαη ηνπ 2015 (θάησ)
(Φσην: Αξρείν ΓΔΥΡ.Δ.Δ. Αλ. Καθ.).
Ρα ζπρλά πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα
ζηξάγγηζεο ζηα εδάθε θαη πξνβιήκαηα αλάπηπμεο ζηηο θαιιηέξγεηεο. Ρέηνηα πξνβιήκαηα
κπνξεί λα είλαη:


Αδπλακία έγθαηξεο ζπνξάο ηεο θαιιηέξγεηαο ψζηε λα έρνπκε ηελ θαηαιιειφηεξε
πεξίνδν αλάπηπμεο ησλ θπηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ κέγηζησλ απνδφζεσλ.



Ξεξηνξηζκφ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ θαη πνηθηιηψλ ζηελ πεξηνρή.



Κεησκέλε έθπιπζε αιάησλ κε δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ζηελ απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ.
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Αχμεζε ησλ αζζελεηψλ ησλ θπηψλ θπξίσο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αζθπθηηθά
θαηλφκελα ζηα θπηά.



Θαρεθηηθά θπηά εππξφζβιεηα ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ
πξνθαινχλ δεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο (π.ρ. άλεκνη θ.ι.π.).



Θαηαζηξνθή

εξηεκέλεο

εζνδείαο

(παξαγσγέο

πνπ

δελ

πξνιαβαίλνπλ

λα

ζπγθνκηζηνχλ ιφγσ πιεκκπξψλ).
Ρελ πεξίνδν φκσο πνπ δελ ππάξρνπλ θαιιηέξγεηεο (π.ρ. ρεηκψλαο) ε χπαξμε πςειήο
ππφγεηαο ζηάζκεο λεξνχ κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ βαζκφ ηεο ζπλίδεζεο. Γηα ηελ απνθπγή
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ απηφκαηα κεηξεηηθά φξγαλα γηα
άκεζε πξνεηδνπνίεζε θαη δξάζε. Κηα ιχζε (θαηφπηλ ζρεηηθήο κειέηεο) είλαη ε δηνρέηεπζε
κέξνπο ηνπ λεξνχ ησλ πεγψλ Θεθαιαξίνπ, θαηά ηηο πεξηφδνπο κε κεγάιεο παξνρέο, κέζσ
ησλ αξδεπηηθψλ δησξχγσλ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Βντξάλεο, ζην ρείκαξξν Γνμάηνπ, ή
αθφκα θαη ζηελ ηάθξν Βαιηνρσξίνπ. Έηζη ζα επηηεπρζεί ηερλεηφο εκπινπηηζκφο ησλ
ππφγεησλ πδξνθνξέσλ θαη απαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο πδάησλ απφ ηελ θεληξηθή ηάθξν
ησλ Ρελαγψλ γηα απνζπκθφξεζε ηεο. Δπίζεο ε εγθαηάζηαζε αληιηνζηαζίσλ γηα ηελ
απαγσγή ησλ πδάησλ πξνο ηηο παξαηελάγεηεο πεξηνρέο (απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο ηάθξνπο)
γηα άξδεπζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ζηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ
θξάγκαηνο Ππκβνιήο θαη άιινπ (πεξηνρέο Λ. Γξάκαο), φηαλ ηα ζπξνθξάγκαηα πξέπεη λα
είλαη θιεηζηά, πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζεθηηθφ ηξφπν γηα λα παξακέλεη ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ
πςειή αλάληε ηνπ θξάγκαηνο (πεξηνρέο Λ. Θαβάιαο) ψζηε λα επηηεπρζεί ε ππάξδεπζε.
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Δηθόλα 10. Έθηαζε πιεκκπξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ 2015 απφ δνξπθφξν
(Ξεγή: Φσηνγξαθηθφ αξρείν θ. Ρζηξνγηάλλε).

2.3. Πξόβιεκα άξδεπζεο
Ρν πξφβιεκα ηεο ππάξδεπζεο ησλ Ρελαγψλ μεθίλεζε απφ ηε δεκηνπξγία αληζνυςψλ
πεξηνρψλ ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ ηα νπνία αξρηθά ήηαλ επίπεδα. Νη αληζνυςείο πεξηνρέο
δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ηεο ζπλίδεζεο, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε ζηελ πεξηθέξεηα ησλ
Ρελαγψλ θαη ζε πεξηνρέο κε κηθξφ πνζνζηφ ηχξθεο θαη κεγαιχηεξε ζην θέληξν ησλ
Ρελαγψλ θνληά ζηηο απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο θαη ζε πεξηνρέο κε κεγάιν πνζνζηφ
ηχξθεο. Όζν απηέο νη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο απμάλνληαη ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη
δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ ππάξδεπζε.
Ππλεπψο ε εθάζηνηε δηαρεηξίζηξηα αξρή (Γηεχζπλζε δάησλ, Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε) ηνπ θξάγκαηνο ηεο Ππκβνιήο θαη ησλ άιισλ 2 (Ληθήζηαλεο θαη Ξαιαηνρσξίνπ)
είλαη ππνρξεσκέλε λα επηδηψθεη 2 ζηφρνπο πνπ είλαη αληίζεηνη κεηαμχ ηνπο ιφγσ ηεο
έληνλεο αληζνυςίαο πνπ ππάξρεη. Ο έλαο ζηόρνο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο
ζηξάγγηζεο πνπ φηαλ δελ είλαη εθηθηή, έρεη ηηο επηπηψζεηο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ θαη
ν δεύηεξνο ζηόρνο είλαη ε εμίζνπ αλαγθαία αύμεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ
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πδξνθόξνπ νξίδνληα, γηα ηελ θαηά ην κεγαιύηεξν δπλαηό ρξνληθό δηάζηεκα,
δηαηήξεζε ηεο δσήο ηεο ηύξθεο, θαζώο θαη γηα ηελ ππάξδεπζε ησλ
πεξηζζόηεξσλ εθηάζεσλ.
Ν δηπιφο απηφο ζηφρνο θαληάδεη ζαλ έλαο ζχγρξνλνο «γφξδηνο δεζκφο» φπνπ φκσο
ζα πξέπεη λα βξεζεί ε «ρξπζή ηνκή», αθελφο κεηαμχ ηεο ζηξάγγηζεο γηα ηελ απνθπγή
δεκηψλ θαη αθεηέξνπ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ζπλίδεζεο θαη ηεο άξδεπζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ. Ζ εμίζσζε απηή πεξηπιέθεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ιφγσ ησλ αθξαίσλ
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (έληνλεο μεξαζίεο ην θαινθαίξη θαη πνιιέο βξνρέο ηελ ρεηκεξηλή
πεξίνδν), αιιά θαη εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ αγξνηψλ. Αλ π.ρ. επηδησρζεί ε
άξδεπζε εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ θεληξηθή ηάθξν ησλ Ρελαγψλ ζα
πξέπεη λα αλεβεί ε ζηάζκε ηνπ ππνγείνπ λεξνχ ηφζν ςειά πνπ ζα πξνθιεζνχλ κεγάιεο
δεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ θεληξηθή ηάθξν ησλ Ρελαγψλ εμαηηίαο
ηεο θαθήο ζηξάγγηζεο. Ζ ρξήζε ησλ αξδεπηηθψλ γεσηξήζεσλ γηα ηε κείσζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο άξδεπζεο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κέζα ζηα Ρελάγε δηφηη ηα θίιηξα
ησλ γεσηξήζεσλ θξάζζνληαη απφ ηα ιεπηφθνθθα πιηθά ηεο ηχξθεο.
2.4. Ππξθαγηέο
Νη ππξθαγηέο ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ηφζν απφ ηνλ
άλζξσπν, εθνχζηα (θαχζε θαιακηψλ) ή αθνχζηα σο αηχρεκα, φζν θαη λα δεκηνπξγεζνχλ
απφ ηελ απηαλάθιεμε ηεο ηχξθεο ζε πεξηφδνπο έληνλεο μεξαζίαο θαη πςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ. Ζ θαχζε ηεο ηχξθεο είλαη έλα πεξίεξγν θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ε ηχξθε
θαίγεηαη ζε έλα ειάρηζην βάζνο 15-20 εθ. (εμαξηάηαη απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαη
απφ ην δηαζέζηκν νμπγφλν). Κε ηηο ππξθαγηέο απηέο θαηαζηξέθεηαη ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα
ηεο ηχξθεο θαη απμάλεη ην θαηλφκελν ηεο ζπλίδεζεο. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζην παξειζφλ
θηλδχλεπζαλ αλζξψπηλεο δσέο θαη θάεθαλ αγξνηηθά κεραλήκαηα θαη ππξνζβεζηηθά
νρήκαηα. Ζ θσηηά απηή ζβήλεη πνιχ δχζθνια φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ
θσηνγξαθίεο (Δηθφλα 11).
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Δηθόλα 11. Ξπξθαγηά θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ζηα Ρελάγε θαη εξγαζίεο ζβεζίκαηνο
ηεο (Φσην: Αξρείν ΓΑΝΘ Θαβάιαο ).
Ρν θάςηκν ηεο θαιακηάο είλαη κηα θαηαζηξεπηηθή θαη απνξξηπηέα πξαθηηθή κε
πνιιαπιέο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην αγξνηηθφ ζχζηεκα θαη ζην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. Νη
θπξηφηεξεο απφ ην θάςηκν ηεο θαιακηάο είλαη:
 Θαίγεηαη ε θπηηθή χιε –ράλνληαη ζξεπηηθά ζηνηρεία
 Θαίγεηαη ην ίδην ην έδαθνο
 Κεηψλεηαη ε πδαηντθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο
 Γηεπθνιχλεηαη ν ζρεκαηηζκφο ηεο θξνχζηαο ζην έδαθνο
 Γπζρεξαίλεηαη ην θχηξσκα ησλ ζπφξσλ
 Θαηαζηξέθνληαη νη κηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο
 Δπηδεηλψλεηαη ε ζηξάγγηζε
 Γίλεηαη πξνβιεκαηηθφηεξε ε άξδεπζε ιφγσ αλσκαιηψλ ζην αλάγιπθν
Νη επηπηψζεηο απηέο είλαη κεγαιχηεξεο θαη εληνλφηεξεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
νξγαληθψλ εδαθψλ φπσο είλαη ηα Ρελάγε Φηιίππσλ. Πε απηά ηα εδάθε είλαη εληνλφηεξα θαη
ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ έθιπζε ηνπ δηνμείδηνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ κεζαλίνπ (CO2 θαη
CH4) ζηελ αηκφζθαηξα, ηφζν ιφγσ ησλ ππξθαγηψλ φζν θαη ιφγσ ηεο νμείδσζεο ηεο
ηχξθεο.
2.5. Γηέιεπζε αγσγώλ θαη άιισλ δηθηύσλ
Ρα Ρελάγε Φηιίππσλ είλαη κηα πεδηλή θαιιηεξγνχκελε έθηαζε, κέζα ζηελ νπνία φκσο
δελ ππάξρνπλ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Νη θησρέο γεσηερληθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο
θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ ζεκειίσζε θαηαζθεπψλ. Ρα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαζηζηνχλ
επηθίλδπλε ηε δεκηνπξγία θαηνηθηψλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ
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θαηνίθσλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο, ρσξίο λα ζπλππνινγίζνπκε ηα πξνβιήκαηα ζηελ πγεία
ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ θαχζε ησλ θαιακηψλ θαη ηεο
ηχξθεο (αλαπλεπζηηθά θπξίσο).
Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ είλαη αθαηνίθεηε θαη νη
ππάξρνληεο νηθηζκνί βξίζθνληαη πεξηθεξεηαθά απηήο, ηα Ρελάγε δηαηξέρνληαη θαη
δηαζρίδνληαη απφ ππθλά απνζηξαγγηζηηθά δίθηπα, δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
νδηθά δίθηπα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαζεκεξηλή αγξνηηθή ρξήζε. Δπίζεο
ππάξρνπλ θαη άιιεο ππνδνκέο θαη εγγεηνβειηησηηθά έξγα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε ιεηηνπξγία
ησλ αλσηέξσ δηθηχσλ, φπσο είλαη ηα ζπξνθξάγκαηα, νη γέθπξεο, ηα αληιηνζηάζηα θ.ά.
(Δηθφλα 12). Όια ηα αλσηέξσ είλαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά ηεο θχξηαο ρξήζεο
ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο θαη κε θαλέλαλ ηξφπν δελ
αληηηίζεληαη ζε απηήλ θαη δελ ηελ παξεκπνδίδνπλ (εθηφο απφ θάπνηεο θαθνηερλίεο ζηελ
θαηαζθεπή ησλ δξφκσλ).

Δηθόλα 12. Θαηαζθεπή δξφκσλ θαη ζπξνθξάγκαηα ζηα Ρελάγε
(Φσην: Αξρείν ΓΑΝΘ Θαβάιαο).
Ζ δηέιεπζε φκσο ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ (TAP – Trans Atlantic Pipeline) απφ ηα
Ρελάγε Φηιίππσλ, ε νπνία ζπδεηείηαη έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα, βξήθε ηελ αληίδξαζε
ηφζν ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ ΓΔΥΡ.Δ.Δ., φζν θαη άιισλ θνξέσλ
(ΡΔΔ, δήκνπο ηεο πεξηνρήο, αγξνηηθνχο ζπιιφγνπο θ.α.). Έηζη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία
αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζηελ αιιαγή ηεο φδεπζεο εγθαηαιείπνληαο ζε κεγάιν βαζκφ, αιιά
φρη νινθιεξσηηθά, ηα Ρελάγε Φηιίππσλ.
Νη ιφγνη απηήο ηεο αληίδξαζεο αλαιχνληαη θαη παξαζέηνληαη ζε έγγξαθα ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο πνπ
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πξνέθπςε σο πφξηζκα νκάδαο εξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ην ζέκα απηφ (ΓΔΥΡΔΔ
Α.Κ. 2013, 2015β).
2.6. Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παλίδα θαη ρισξίδα ηεο πεξηνρήο
Ρελ κεγαιχηεξε απεηιή ζε είδε παλίδαο θαη ρισξίδαο αληηκεησπίδνπλ ηα είδε ηεο
ηρζπνπαλίδαο

θαζψο

δνπλ

ζε

πδάηηλεο

εθηάζεηο

ησλ

Ρελαγψλ

πνπ

ζπλερψο

απνζηξαγγίδνληαη, κε θίλδπλν, εηδηθά ηηο επνρέο μεξαζίαο, λα εμαθαληζηνχλ πδάηηλεο
εθηάζεηο θαη καδί ηνπο θάπνην απφ ηα είδε απηά. Ρν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη απφ
αλζξψπηλεο επεκβάζεηο πνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ χπαξμε ησλ εηδψλ απηψλ θαη
επνκέλσο, απνζηξαγγίδνληαο πδάηηλεο εθηάζεηο ή επεκβαίλνληαο ζηα ελδηαηηήκαηα ησλ
ςαξηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ
παξαπάλσ γίλεηαη κε γλψζε ηεο εμάπισζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ εηδψλ θαη ιακβάλνληαο
πξφλνηα γηα ζπλερή χπαξμε ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ πνπ δηαβηνχλ, εηδηθά γηα ηα ελδεκηθά
είδε ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία δνπλ κφλν ζηελ πεξηνρή ησλ Ρελαγψλ, θαη ε εμαθάληζή ηνπο
ζα επέθεξε θαη ηελ εμαθάληζε ηνπ είδνπο θαη ηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ Ρελαγψλ.
Ζ Γξακκνβεινλίηζα (Cobitis puctilineata) ζην Θφθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινχκελσλ
Ταξηψλ ηεο Διιάδαο ραξαθηεξίδεηαη «ηξσηή», δειαδή φηη κπνξεί λα απεηιεζεί αθφκα θαη
κε εμαθάληζε κηαο θαη δεη ζε κηα κηθξή πεξηνρή. Απεηιείηαη απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
βηνηφπνπ ηεο θαη ηελ μεξαζία, αιιά παξνπζηάδεη ζρεηηθή αλζεθηηθφηεηα ζηελ ξχπαλζε. Ν
Ακκφθνηηνο ή Γθαβφρειν (Eudontomyzon hellenicus) αλαθέξεηαη ζην Θφθθηλν Βηβιίν ησλ
Απεηινχκελσλ Ταξηψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο ζαλ «Θξηζίκσο Θηλδπλεχσλ» πνπ
ζεκαίλεη φηη ε επηβίσζή ηνπ είλαη ζε θξίζηκν ζηάδην θαη αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα
εμαθαληζηεί. Απεηιείηαη απφ θαηαζηξνθή ηνπ ελδηαηηήκαηφο ηνπ, ηελ μεξαζία θαη ηε
ξχπαλζε.
Ζ Ξεηξνθαξαβίδα (Austropotamobius torrentium) ζήκεξα φκσο δεη ζε κηθξνχο
απνκνλσκέλνπο πιένλ πιεζπζκνχο, ζηα θαζαξά θαη νξκεηηθά λεξά παξαπνηάκσλ πνπ
ξένπλ πξνο ηα Ρελάγε θαη απεηιείηαη ηφζν απφ ηελ εξαζηηερληθή αιηεία, φζν θαη απφ ηελ
αιινίσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ πνπ δεη θαζψο είλαη έλα πνιχ επαίζζεην είδνο ζηε ξχπαλζε.
Ήδε πξνσζείηαη ε απαγφξεπζε αιηείαο ζηνλ Ξνηακφ Επγάθηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ηξηψλ παξαπάλσ ελδεκηθψλ εηδψλ. Ξξφθεηηαη γηα έλα πνηάκη ζην νπνίν νχησο ε άιισο δελ
ππάξρεη ζε θακία κνξθή επαγγεικαηηθή αιηεία. Δπηπξφζζεηα ηα 3 παξαπάλσ είδε πνπ
πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ Νδεγία 92/43/ΔΝΘ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε πξνγξάκκαηα
πξνζηαζίαο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δ.Δ.
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Πηα ππφινηπα είδε, θπξίσο ηεο νξληζνπαλίδαο, ε παξάλνκε ζήξα θαη ζηα Ρελάγε
απεηιεί πνιιά είδε.
Ξξνβιήκαηα φκσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θαη απφ μεληθά είδε παλίδαο, φπσο ν
Κπνθάζηνξαο (Myocastor coypus), είδνο μεληθφ θαη ρσξνθαηαθηεηηθφ πνπ έρεη εηζαρζεί
ζηελ πεξηνρή ησλ Ρελαγψλ θπξίσο απφ δξαπεηεχζεηο απφ εθηξνθεία γνπλνθφξσλ, πνπ
παξήθκαζαλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ’80. Ν Κπνθάζηνξαο είλαη είδνο πνιχ επηβιαβέο αθνχ
εθηφο απφ ηηο γεσξγηθέο θαηαζηξνθέο πνπ θάλεη θαη είλαη εκθαλείο ζηηο θαιιηέξγεηεο
θπξίσο ηνπ θαιακπνθηνχ, αιινηψλεη ηελ θνίηε ησλ πνηακψλ φπνπ δεη, ζθάβνληαο ζε πνιιά
ζεκεία, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη δηάβξσζε. Πηελ πεξηνρή φκσο δελ έρνπλ
παξαηεξεζεί ηέηνηνπ είδνπο αιινηψζεηο κηαο θαη ν αξηζκφο ησλ δψσλ είλαη κηθξφο θαη
θαίλεηαη λα ξπζκίδεηαη απφ άιινπο ζεξεπηέο.
Έλα πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ ρισξίδα είλαη ε απνδάζσζε ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο, πνπ είλαη πνιχ έληνλε, θαζψο ρξφλν κε ηνλ ρξφλν ράλνληαη θαη νη ηειεπηαίεο
ζπζηάδεο απηνθπνχο βιάζηεζεο. Δμαηηίαο ηεο πνηθηιφηεηαο ηεο ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο
είλαη αλαγθαία ε πινπνίεζε εηδηθήο κειέηεο, απαξαίηεηεο θαη γηα ηελ επαλαδάζσζε ηεο
ηάθξνπ ησλ Ρελαγψλ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία κλεκείσλ ηεο θχζεο ζηελ πεξηνρή.
2.7. Άιια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
Νη αλζξψπηλεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ θαη άιια πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα θαη πηέζεηο ζηελ πεξηνρή. Έλα απφ απηά είλαη ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα
πνπ πξνθαινχληαη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ εμαηηίαο ηεο έθιπζεο αεξίσλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηα Ρελάγε, φπσο είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
θαη ην κεζάλην ιφγσ ησλ ππξθαγηψλ θαη ηεο νμείδσζεο ηεο ηχξθεο (Κπνπζκνπθίιηα 2009).
Ρα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ αλαιπζεί θαη έρνπλ πεξηγξαθεί ζηηο παξνπζηάζεηο ηεο θ.
Κπνπζκνπθίιηα Πηαπξνχιαο, πξψελ Γ/ληξηαο ηεο Β’ Ξλεπκνλνινγηθήο Θιηληθήο ηνπ
Γ.Λ.Θαβάιαο, ζηηο εκεξίδεο πνπ δηνξγάλσζε ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. παξάξηεκα Αλαηνιηθήο
Καθεδνλίαο θαη ηα πξαθηηθά ησλ νπνίσλ είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
παξαξηήκαηνο. Γελ ζα πξέπεη επίζεο θαη λα παξαγλσξίδεηαη ην πξφβιεκα πνπ πξνθαιείηαη
απφ ηελ έθιπζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηα Ρελάγε, φπσο είλαη ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην κεζάλην (CO2 θαη CH4) εμαηηίαο ησλ ππξθαγηψλ θαη ηεο
νμείδσζεο ηεο ηχξθεο.
Κεγάιν είλαη θαη ην πξφβιεκα ηνπ επηξνθηζκνχ ησλ πδάησλ ηεο Θεληξηθήο Ράθξνπ
Φηιίππσλ θαη ησλ δεπηεξεπνπζψλ ζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ. Ν επηξνθηζκφο είλαη θπξίσο
γεσξγηθήο πξνέιεπζεο θαη πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ αιιά θαη ηε
27

κεησκέλε ζηξάγγηζε. Θαηά θαηξνχο έρνπλ παξαηεξεζεί θαη θαηλφκελα ηνμηθφηεηαο ζηα
λεξά θαλαιηψλ ησλ Ρελαγψλ απφ κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά ξχπαλζεο κε απνηέιεζκα
καδηθνχο ζαλάηνπο ηρζπνπαλίδαο. Ζ θαθή ζηξάγγηζε θαη ε πεξίζζηα αιάησλ δεκηνπξγνχλ
ηνμηθά θαηλφκελα ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη κείσζε ησλ απνδφζεσλ. Ζ δηεξεχλεζε επίδξαζεο
ηεο απφξξηςεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ησλ Φηιίππσλ
ζηελ απνζηξαγγηζηηθή ηάθξν αιιά θαη ζε φιν ην νηθνζχζηεκα είλαη επίζεο απαξαίηεηε.
Άιισζηε απφ ην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Αγγίηε θαίλεηαη λα
ππάξρεη πίεζε απφ ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα
λεξά ηεο Θεληξηθήο Ράθξνπ Ρελαγψλ Φηιίππσλ πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη επηβαξπκέλα
ηφζν απφ θπηνθάξκαθα, φζν θαη απφ ιηπάζκαηα (Πρέδην Γηαρείξηζεο ησλ Ιεθαλψλ
Απνξξνήο Ξνηακψλ ηνπ δαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ζην ΦΔΘ

Β'

2291/2013 θαη ζηηο ζει. 32343-32347 φπνπ αλαθέξεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πδάησλ ζε
Αγγίηε, Ράθξν Φηιίππσλ θαη Πηξπκφλα θαζψο θαη ζηηο αλαιχζεηο πνπ έθαλε ην ΞΑΑΡ θαη
βξίζθνληαη

αλαξηεκέλεο

ζηελ

ηζηνζειίδα http://minagric.gr/ardeftika/index.php/el/apotelesmata) .
Έλα αθφκα πξφβιεκα αθνξά ηελ αλεμέιεγθηε απφξξηςε ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηηο απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο θαη ζηα θαλάιηα ηεο
πεξηνρήο. Απηή ε ιαλζαζκέλε πξαθηηθή απφ νξηζκέλνπο αγξφηεο εγθπκνλεί πνιιαπινχο
θηλδχλνπο γηα ηνπο αγξφηεο, ηνπο θαηαλαισηέο θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. Ηδηαίηεξα
κάιηζηα αλ ζπκβαίλεη απηφ ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ φπνπ ε νξγαληθή νπζία ηεο Ρχξθεο
κπνξεί αιιειεπηδξάζεη κε ηα θπηνθάξκαθα.
2.8. Θεζκηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα
Ρα Ρελάγε είλαη κηα πεξηνρή πνπ δηνηθεηηθά αλήθεη ζε 5 δηαθνξεηηθνχο Γήκνπο
(Θαβάιαο,

Ξαγγαίνπ,

Γνμάηνπ,

Ξξνζνηζάλεο,

Ακθίπνιεο),

ζε

3

δηαθνξεηηθέο

Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (Γξάκαο, Θαβάιαο θαη Πεξξψλ), ζε 2 Ξεξηθέξεηεο (Θεληξηθήο
Καθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο) θαη ζε κηα εληαία Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Καθεδνλίαο Θξάθεο κε δηαθνξεηηθέο φκσο πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο. Ζ δηαίξεζε απηή ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιχρξνλε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην δαηδαιψδεο λνκηθφ πιαίζην, απμάλεη
ηα νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ. Γηα
λα ππάξρνπλ φκσο ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ ζα πξέπεη
ηα εθαξκνδφκελα κέηξα δηαρείξηζεο θαη νη δξάζεηο λα είλαη εληαίεο θαη ζπληνληζκέλεο γηα
φιε ηελ έθηαζε ηνπ Ρπξθψλα. Ρίζεηαη ινηπφλ ην δήηεκα ηνπ ζπληνληζκνχ φισλ απηψλ
ησλ θνξέσλ.
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Γηα ηελ επίιπζε ηέηνησλ ζεζκηθψλ νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ έρεη ήδε
μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αξρέο ηνπ
2015 φηαλ ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα ήηαλ έληνλα ζηελ πεξηνρή, έγηλε ζρεηηθή ζχζθεςε
φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Πε ςήθηζκα απηψλ ησλ θνξέσλ απνθαζίζηεθε ε
δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηεο ιεθάλεο ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Θα πξέπεη,
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε ζσζηή απφθαζε, λα γίλεη κηα εθηελήο ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ
ηνπηθψλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ην είδνο, ηε λνκηθή κνξθή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θνξέα,
φπσο επίζεο θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ. Αλ δειαδή ζα πξφθεηηαη γηα έλα θνξέα
ηεο κνξθήο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (δελ είλαη αθφκε
αλαθεξπγκέλε ε πεξηνρή σο πξνζηαηεπφκελε αλ θαη νη κεγάινη ηάθξνη ησλ Ρελαγψλ έρεη
πξνηαζεί λα εληαρζνχλ ζην δίθηπν Natura 2000) ή αλ ζα πξφθεηηαη γηα έλα θνξέα
δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Λ. Θαβάιαο (ελδερνκέλσο κε αληίζηνηρνπο θαη
ζηνπο άιινπο λνκνχο) κε κνξθή αλάινγε ελφο Ρνπηθνχ Νξγαληζκνχ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ
(ΡΝΔΒ). Αθφκε πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ζα πξφθεηηαη γηα έλα επξχηεξν θνξέα Δγγείσλ
Βειηηψζεσλ ηεο πεδηάδαο ηνπ Αγγίηε θαη ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ (Γεληθφο Νξγαληζκφο
Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, ΓΝΔΒ) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππάξρνληα ΓΝΔΒ Πεξξψλ, ή αθφκα θαη
κε επέθηαζε ηνπ ΓΝΔΒ Πεξξψλ ψζηε λα θαιχςεη απηέο ηηο πεξηνρέο, φπσο άιισζηε
ζπκβαίλεη θαη κε άιινπο ΓΝΔΒ αλά ηελ ρψξα (π.ρ. ΓΝΔΒ πεδηάδαο Θεζζαινλίθεο Ιαγθαδά).
Πε φιν απηφ ηνλ ζρεδηαζκφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε θαθή νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ησλ αγξνηψλ πνπ πιεξψλνληαο αξδεπηηθά ηέιε ρξεκαηνδνηνχλ απηνχο ηνπο
νξγαληζκνχο (ΓΝΔΒ,ΡΝΔΒ). Ρε δεθαεηία ηνπ 1990 έγηλε εηζήγεζε απφ ηελ Γ/λζε Δγγείσλ
Βειηηψζεσλ Γξάκαο γηα ηε δεκηνπξγία ΓΝΔΒ Γξάκαο – Ρελαγψλ Φηιίππσλ γηα ηε
δηαρείξηζε ηελ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ηεο Ιεθάλεο ηεο Γξάκαο, αιιά δελ βξέζεθε θνηλφο
ηφπνο απφ ηηο πεξεζίεο Γξάκαο – Θαβάιαο, κε απνηέιεζκα ην πνπξγείν Αγξνηηθήο
Γεσξγίαο λα απνξξίςεη ηελ πξφηαζε. Έθηνηε θαη ιφγσ δηαθσληψλ πνπ πξνέθπςαλ δελ έρεη
γίλεη θακία ελέξγεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθίζκαηνο.
Πεκαληηθφ είλαη λα ζεκεηψζνπκε ην γεγνλφο φηη ην έξγν ηνπ Φξάγκαηνο Ππκβνιήο,
είλαη έξγν Α’ Ράμεο (Λ.Γ. 3881/1958) θαη νη αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ησλ Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ Α` ηάμεο ηηο έρεη ην Γεκφζην ή κπνξνχλ λα
κεηαβηβάδνληαη ζε Γ.Ν.Δ.Β..
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3. Πξνηάζεηο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απεηινύλ ηελ άζθεζε
ηεο γεσξγίαο
Βαζηθφο ζηφρνο φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο θαη εμαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ θαη ε
θαζπζηέξεζε ηεο θαηαζηξνθήο ηεο Ρχξθεο γηα πνιιά ρξφληα. Όια ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο, ε ζπκβίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
Σελαγώλ κε ηνλ άλζξσπν δελ ήηαλ θαζόινπ αξκνληθή θαη αεηθνξηθή. Ζ πεξηνρή
ησλ Ρελαγψλ είλαη κνλαδηθή θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλαο πγξφηνπνο κλεκείν ηεο
θχζεο. Όκσο κε ηε δηαξθή απνζηξάγγηζε ηεο θαη ηε δηάζεζή ηεο ζηνπο θαιιηεξγεηέο έρεη
κεηαηξαπεί ζε έλαλ εχθνξν θαιιηεξγνχκελν θάκπν. Ζ ηχξθε ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ είλαη
ειαθξψο αιθαιηθή θαη φρη φμηλε φπσο ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζφηεξα ηπξθψδε εδάθε. Απηή ε
ηδηφηεηα ηεο ηχξθεο ηελ θάλεη ηδαληθή θαη γφληκε γηα πνιιέο θαιιηέξγεηεο. Όκσο ε πεξηνρή
ηαιαηπσξείηαη απφ πιεζψξα πξνβιεκάησλ θαη απεηιείηαη απφ πνιινχο θηλδχλνπο.
Γηα ηελ άξζε απηψλ ησλ απεηιψλ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ ζπλνπηηθά αλαιχνληαη νη πξνηάζεηο ηεο
Νκάδαο Δξγαζίαο γηα ηηο δξάζεηο, ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη
λα γίλνπλ γηα ηε δηαθχιαμε ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Νη πξνηάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα
απνηειέζνπλ θαη αληηθείκελν ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ πξηλ πινπνηεζνχλ:
 Έξγα απνζηξάγγηζεο ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Ρα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πην έληνλα
εκθαλίδνληαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε.
Απνηέιεζκα ηνπο είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηνρήο. Γηα λα
ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ έξγα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε δηαξθή
απνζηξάγγηζε ηεο πεξηνρήο θαη φρη απνζπαζκαηηθά πνπ ζα ιχλνπλ πξνζσξηλά ην
πξφβιεκα. Ρέηνηα έξγα κπνξεί λα είλαη:


Θαζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε ηνπ ζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ θεληξηθψλ
ηάθξσλ απνζηξάγγηζεο (π.ρ. κε ηε ρξήζε εηδηθνχ πινηαξίνπ). Νη Ξ.Δ. Γξάκαο
θαη Θαβάιαο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε θαζαξηζκνχο θαη βπζνκέηξεζε ηεο θχξηαο
θνίηεο γηα εληνπηζκφ ησλ εκπνδίσλ απνξξνήο. Αλ θαη ππάξρεη έληνλε νηθνλνκηθή
ζηελφηεηα νη θαζαξηζκνί πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε κηθξφηεξεο ηάμεο
ζηξαγγηζηηθφ δίθηπν γηαηί απηφ απνηειεί επθνιφηεξν ζχκα θαηαπαηήζεσλ θαη
έρεη αθεζεί ζηελ ηχρε ηνπ γηα πνιιά ρξφληα.
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Θαηαζθεπή

αληιηνζηαζίσλ

ζε

πεξηνρέο

κε

ρακειφ

πςφκεηξν

θαη

κε

αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ζηξάγγηζεο ηνπο απφ ηελ θεληξηθή ηάθξν.


Αλαβάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ αληιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο
δπλακηθφηεηαο ηνπο.



Αληηκεηψπηζε ησλ θαηαπαηήζεσλ θαη αχμεζε ηεο δηαηνκήο θαη ησλ θιίζεσλ ηνπ
ζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ. Πε πνιιέο ζέζεηο φπσο έρεη δείμεη ε θεηηλή εκπεηξία ε
απνκάθξπλζε

κφλν

ησλ

ρσκάηηλσλ

φγθσλ,

ησλ

ζθνππηδηψλ

θαη

ηεο

αλαπηπρζείζαο βιάζηεζεο κπνξεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα. Πηα φγθνπο απηνχο
πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο ζθνππίδηα αθφκα θαη ηα θελά ζπζθεπαζίαο
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε επηθηλδπλφηεηα
θαη ππάξρεη αλάγθε εηδηθήο δηαρείξηζεο. Πην θσηνγξαθηθφ παξάξηεκα ππάξρεη
πίλαθαο κε ηηο πξέπνπζεο δηαηνκέο θάζε ζηξαγγηζηηθήο δηψξπγαο ή ηάθξνπ.
 Ξαξαθνινχζεζε κε ζπζηήκαηα ηειεπηζθφπεζεο γηα ηπρφλ θαηαπαηήζεηο.
 πάξρνπλ δηαζέζηκεο εδαθνινγηθέο, εδαθνυδξαπιηθέο θαη κειέηεο πςνκεηξηθήο
απνηχπσζεο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘΗΑΓΔ) πνπ βνεζνχλ ζηελ
εχξεζε ηεο θαιχηεξεο ιχζεο ζην πξφβιεκα ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. Θα
πξέπεη φκσο λα επηθαηξνπνηεζνχλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (ρξήζε drones,
GPS αθξηβείαο θ.ι.π.), δηφηη ηα Ρελάγε Φηιίππσλ είλαη έλα δηαξθψο εμειηζζφκελν
ζχζηεκα πνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. Κε ηε ρξήζε πιένλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
(ρξήζε drones, Gps αθξηβείαο θ.ι.π.) ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ απηέο νη επηθαηξνπνηήζεηο
θαη ππθλψζεηο ηνπ δηθηχνπ κεηξήζεσλ. Ρν θφζηνο απηψλ ησλ νξγάλσλ θαη ησλ
κεηξήζεσλ ζα κπνξεί ελδερνκέλσο λα θαιπθζεί απφ θάπνην Δπξσπατθφ πξφγξακκα.
 Ρελ πεξίνδν πνπ δελ ππάξρνπλ θαιιηέξγεηεο (π.ρ. xεηκψλαο) ε χπαξμε πςειήο
ππφγεηαο ζηάζκεο λεξνχ κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ βαζκφ ηεο ζπλίδεζεο. Δλψ ζηελ
θαινθαηξηλή πεξίνδν ζα πξέπεη λα βξεζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζηάζκε (θαηφπηλ κειέηεο)
πνπ ζα εκπνδίδεη ηε ζπλίδεζε θαη δελ ζα βιάπηεη ηηο θαιιηέξγεηεο.
 Ζ ρξήζε νξηζκέλσλ πξνβιεκαηηθψλ εθηάζεσλ θνληά ζηηο ηάθξνπο πνπ πιεκκπξίδνπλ
ζπρλά, σο βνζθνηφπηα, νη νπνίεο ζα είλαη θαιπκκέλεο κε κφληκε πνψδε βιάζηεζε θαη
έηζη ζα κεηψλεηαη ε ζπλίδεζε θαη ε νμείδσζε. Απηφ ζα γίλεη εθφζνλ απηέο νη εθηάζεηο
δελ ζπκθέξεη πιένλ λα θαιιηεξγεζνχλ (θαη απνδεκεησζνχλ) θαη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν
ην δσηθφ θεθάιαην ζηελ πεξηνρή γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπο.
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 Πρεηηθά

κε

ηα

πιεκκπξηθά

εκπεξηζηαησκέλε λέα

θαηλφκελα

ζηα

Ρελάγε,

πξέπεη

λα

γίλεη

κηα

κειέηε πνπ ζα δψζεη ιχζεηο γηα κηα δηαρξνληθή ιχζε ηνπ

πξνβιήκαηνο πξνηείλνληαο ηελ θαηαζθεπή αληίζηνηρσλ έξγσλ κε ππνινγηζκφ ηνπ
θφζηνπο ηνπο.
 Αληηκεηψπηζε ζε κφληκε βάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαχζεο ησλ θαιακηψλ ζηα Ρελάγε
Φηιίππσλ. Νη ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ θαη ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ έλα αλάινγν πξφγξακκα κε απηφ πνπ
εθαξκφζηεθε, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο, απφ φινπο ηνπο θνξείο ηεο
Θαβάιαο θαη ηεο Γξάκαο κε επηθεθαιήο θαη ζπληνληζηή ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο
(ΓΑΝΘ, Ξπξνζβεζηηθέο πεξεζίεο, Γήκνη, ΝΞΔΘΔΞΔ θ.α.) θαη είρε κεγάιε επηηπρία
ζηελ θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο εγθιεκαηηθήο πξαθηηθήο. Ζ ιαλζαζκέλε απηή
πξαθηηθή νξηζκέλσλ αγξνηψλ, ζπκβάιεη ζε βάζνο ρξφλνπ, ζε κεγάιν βαζκφ ζηα
πιεκκπξηθά θαηλφκελα ησλ Ρελαγψλ. Θα πξέπεη λα ππάξμεη θαη απζηεξφηεξε
εθαξκνγή ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ην θάςηκν ηεο θαιακηάο ζηα
ρσξάθηα.
 Γάζσζε ηεο θεληξηθήο ηάθξνπ ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ: Ρν ΓΔΥΡ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο
ζέινληαο λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο
πεξηνρήο, πέξαλ ησλ άιισλ πξνηάζεσλ πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηά θαηξνχο, έρεη
θαηαζέζεη θαη αλαιπηηθή πξφηαζε γηα ηε δάζσζε ηεο θεληξηθήο ηάθξνπ ησλ Ρελαγψλ
Φηιίππσλ φπνπ αλαιχνληαη θαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηήλ ηελ ελέξγεηα
(ΓΔΥΡ.Δ.Δ. Α.Κ. 2015). Ζ δάζσζε απηή πξνηείλεηαη λα γίλεη ζηε δψλε έξγσλ γχξσ
απφ ηελ ηάθξν πνπ είλαη δεκφζηα έθηαζε θαη δελ έρεη δηαλεκεζεί ζε αγξφηεο θαη ζηελ
πιεηνλφηεηα ηεο είλαη θαηαπαηεκέλε. Πηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ «Γάζσζε
Γεσξγηθψλ Δθηάζεσλ» θαη θπξίσο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αγξνδαζνπνλίαο» ζα
κπνξνχζε λα μεθηλήζεη απηή ε δάζσζε έζησ θαη πηινηηθά.
 Ρν θξάγκα ηεο Ππκβνιήο κε ηα 6 ζπξνθξάγκαηά ηνπ, ξπζκίδεη ηε ξνή ησλ λεξψλ
ηνπ Αγγίηε πνηακνχ θαη ηεο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Απηφ
ην θξάγκα θιείλεη απφ αξρέο Καΐνπ θαη ζηαδηαθά αλεβάδεη ηε ζηάζκε αλάληε ηνπ κε
απνηέιεζκα λα αλεβαίλεη ε ππφγεηα ζηάζκε ζηελ ηάθξν Φηιίππσλ θαη θαηά ζπλέπεηα
ε ππφγεηα ζηάζκε ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα λα κπνξέζεη λα
αξδεπηεί ππφγεηα ε πεδηάδα ησλ Ρελαγψλ θαη νη θαιιηέξγεηεο αξαβφζηηνπ, ζφγηαο θαη
ειίαλζνπ πνπ έρεη σο επί ην πιείζηνλ. Ρπρφλ αζηνρίεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ
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ζπξνθξάγκαηνο

ζα

έρνπλ

δπζκελείο

επηπηψζεηο

ζηελ

παξαγσγή

ρηιηάδσλ

ζηξεκκάησλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ππάξρεη έλαο κφληκνο ππάιιεινο απφ ηελ πεξηνρή
(ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαηάιιεινπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ) πνπ ζα εθπαηδεπηεί
θαη ζα ρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ θξάγκαηνο, κεηά απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε
ηνπ ηειεπηαίνπ. Λα ζεκεηψζνπκε φηη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Θαιιηθξάηε» ην
θξάγκα δηαρεηξίδνληαλ νη Λνκαξρίεο ελψ ζήκεξα ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Καθεδνλίαο Θξάθεο.
 Κεξηθφο ή νιηθφο ππνβηβαζκφο ηνπ ππζκέλα ηνπ θξάγκαηνο Ππκβνιήο ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ζρεηηθήο κειέηεο.
 Δπίζεο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζηηο δεπηεξεχνπζεο ηάθξνπο, ελδηάκεζα
ζπξνθξάγκαηα

σο

ρψξνη

απνζήθεπζεο

πιενλαδφλησλ

ρεηκεξηλψλ

απνξξνψλ

(ηακηεπηήξεο κε ζπξνθξάγκαηα θη αληιηνζηάζηα) γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ
θπξίσο ζηηο παξαηελάγεηεο πεξηνρέο θαη ζηα φξηα ηνπ ηπξθψλα ηηο «μεξέο» ρξνληθέο
πεξηφδνπο, αιιά θαη γηα ηε ζπγθξάηεζε πδάησλ γηα ηε κεηξίαζε ησλ αθξαίσλ
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ θεληξηθήο ηάθξν. Γηα ηα απνξξένληα χδαηα πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Ξαγγαίνπ, απηά κε ηα θαηάιιεια έξγα
(εθφζνλ απηά ζπκθέξνπλ νηθνλνκηθά – θαηφπηλ κειέηεο) κπνξνχλ λα δηνρεηεχνληαη
θαηά έλα κέξνο ηνπο απ’ επζείαο ζηνλ Αγγίηε ρσξίο λα επηβαξχλνπλ ηελ θεληξηθή
ζηξαγγηζηηθή ηάθξν. Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο γηα λα είλαη επηηπρείο ζα πξέπεη λα
κειεηνχληαη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα πινπνηνχληαη θεληξηθά κε πξφγξακκα θαη
ζπληνληζκφ.
 Ηδηαίηεξε ιήςε κέηξσλ πξέπεη λα γίλεη γηα ηα χδαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πεγέο
Θεθαιαξίνπ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηε βαζηθή απνξξνή ζηα Ρελάγε (φιεο ηηο επνρέο ηνπ
έηνπο) θαη ε νπνία ζχκθσλα κε ηε θαηαγξαθείζα εκπεηξία είλαη ε θπξηφηεξε πεγή
πδξνδφηεζεο ηνπ ηπξθψλα πέξαλ ησλ έληνλσλ πιεκκπξηθψλ θαηαζηάζεσλ εμαηηίαο
έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ. Κε ηα θαηάιιεια έξγα, πνπ βέβαηα ζα ιακβάλνπλ ππφςε
ηελ χπαξμε ηεο ελδεκηθήο πδξφβηαο παλίδαο, ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε
απηνχ ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ, είηε γηα ππάξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο μεξέο
πεξηφδνπο, είηε γηα παξνρέηεπζε ηνπο πξνο ζηνλ Αγγίηε ρσξίο λα πεξάζνπλ απφ ηελ
θεληξηθή ζηξαγγηζηηθή ηάθξν, ηελ επνρή ησλ πιεκκπξψλ, είηε γηα ηερλεηφ
εκπινπηηζκφ ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ζε άιιεο πεξηνρέο. Όια απηά ζα
πξέπεη λα γίλνπλ κε πξνζνρή θαζψο νπνηαδήπνηε επέκβαζε δελ ζα πξέπεη λα
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επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ ςαξηψλ, πνπ ζα επεξεάζεη ηελ δηαηξνθή
ηνπο, ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο θ.ά.
 Ξξέπεη λα γίλνπλ έξγα εθκεηάιιεπζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ, αιιά θαη ησλ
επηθαλεηαθψλ πδάησλ ησλ γεηηνληθψλ νξεηλψλ φγθσλ γηα ηελ άξδεπζε ησλ
θαιιηεξγεηψλ θαη ηε κεηξίαζε ησλ πιεκκπξψλ. Όπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε
δεκηνπξγία αξδεπηηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδάησλ ηνπ ιαηνκείνπ
Ιαδαξίδε ή άιια αξδεπηηθά δίθηπα πνπ ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ γεσηξήζεηο ή πεγέο.
 Αλφξπμε θαη αμηνπνίεζε γεσηξήζεσλ ζηηο παξαηελάγεηεο πεξηνρέο γηα ηελ άξδεπζε
ησλ πςειφηεξσλ πεξηνρψλ ησλ Ρελαγψλ.
 Δθαξκνγή εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο εδαθνβειηηψζεσλ, ηδηαίηεξα ζηα ρακειφηεξα
ζεκεία ησλ Ρελαγψλ γηα λα πεξηνξηζηεί ε ζπλίδεζε. Γηα παξάδεηγκα λα ζθεπαζηεί ε
ηχξθε κε αλφξγαλν έδαθνο γηα λα πεξηνξηζηεί ε νμείδσζε θαη ε ζπλίδεζε ηεο. Δπεηδή
κία ηέηνηα επέκβαζε ζα έρεη κεγάιν θφζηνο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί κφλν ηνπηθά θαη
ζηηο πεξηνρέο κε έληνλν πξφβιεκα.
 Απνθπγή ηεο βαζείαο άξνζεο πνπ απμάλεη ηελ νμείδσζε ηεο ηχξθεο. Όπνπ
ρξεηάδεηαη φκσο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηαζηξνθή ηνπ θπηηθνχ πιέγκαηνο, κε άξνζε.
Ρν «θπηηθφ πιέγκα» είλαη έλαο αδηαπέξαζηνο εδαθηθφο νξίδνληαο πνπ δεκηνπξγείηαη
απφ ηε ζπκπίεζε θαη εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ θαη ηε δηείζδπζε ησλ ξηδψλ.

Δηθόλα 13. Θαηεξγαζία εδάθνπο ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ κε κεγάια γεσξγηθά κεραλήκαηα
κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηεο νξγαληθήο νπζίαο αιιά θαη ηελ
αθηλεηνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ (Ξεγή: www.panoramio.com).
 Νξζνινγηθή ιίπαλζε ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα κείσζε ησλ θαηλνκέλσλ επηξνθηζκνχ ζηηο
ηάθξνπο θαη ηνμηθψλ θαηλνκέλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο. Έηζη ζα σθειεζνχλ νηθνλνκηθά
θαη νη αγξφηεο αθνχ ζα αληηκεησπηζηνχλ θαηλφκελα ηξνθνπεληψλ ησλ θπηψλ θαη ζα
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αληηκεησπηζηεί ε ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ. Ν εδαθνινγηθφο ράξηεο ηεο πεξηθέξεηαο
κεηά απφ ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηφ ηνλ ζθνπφ.
 Γεκηνπξγία ελφο κφληκνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ θελψλ
ζπζθεπαζηψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ηα νπνία ξππαίλνπλ ηηο ζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο
ηεο πεξηνρήο, φπνπ απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα. Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ
ζπζηήκαηνο πξνβιέπεηαη θαη είλαη ππνρξεσηηθφ λα δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία (Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 8197/90920/22-7-2013 – Δζληθφ
Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Νξζνινγηθή Σξήζε ησλ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ). Ζ ηήξεζε ηεο
λνκνζεζίαο απηήο έρεη επηπηψζεηο ζηνπο αγξφηεο πνπ πξνβαίλνπλ ζε απηέο ηηο
πξάμεηο. Ρν ζχζηεκα απηφ γηα λα νξγαλσζεί ζσζηά απαηηεί ηελ ζπκκεηνρή ησλ
Γήκσλ, ησλ Αγξνηψλ, ησλ Γεσηερληθψλ

θαη

ηνπ

Δ.Π.Φ. θαη

κπνξεί

λα

ρξεκαηνδνηεζεί θαη κέζσ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ φπσο έρεη γίλεη ζε άιιεο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο. Πρεηηθή πξφηαζε έρεη ππνβιεζεί ζηνπο δήκνπο ηεο πεξηνρήο
απφ ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/
diaxeirisi_kenon_fytoprostateutikon_kavala.pdf. Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ
ζπζηήκαηνο απαξαίηεηε είλαη ε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ κε θάζε ηξφπν (αθίζεο,
θπιιάδηα, εκεξίδεο, θ.ι.π.)
 Λα εθδνζεί έλαο ρξεζηηθφο νδεγφο κε ηνπο θψδηθεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο γηα
ηνπο αγξφηεο κε ηηο θαηάιιειεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ψζηε λα κεησζεί ε
ζπλίδεζε ζηα θαιιηεξγνχκελα ρσξάθηα ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο ζηα Ρελάγε
Φηιίππσλ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηα ππφινηπα εδάθε, γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα γίλεη
ε ζρεηηθή πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ψζηε λα δηαπηζησζεί ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο
ελζσκάησζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο γηα λα κεησζεί ε ζπλίδεζε. Ρα
απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ζα ελζσκαησζνχλ ζηνλ εθδνζέληα νδεγφ θαη ζα
πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ θαη ζηνπο θψδηθεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο.
 Κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο πςειήο αιαηφηεηαο ησλ εδαθψλ ζηα Ρελάγε θαη απνθπγήο
ηεο

ληηξνξχπαλζεο,

πξνηείλεηαη

ε

εθαξκνγή

πξνγξάκκαηνο

κείσζεο

ηεο

ληηξνξχπαλζεο αλάινγν κε απηφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πεδηάδα Πηξπκφλα θαη ζηελ
θνηιάδα ηνπ Αγγίηε.
 Ζ ακκνραιηθφζηξσζε ησλ αγξνηηθψλ δξφκσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζεθηηθφ ηξφπν
γηα λα απνθεπρζεί ε ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο πνπ εκπνδίδεη ηελ ππάξδεπζε. Ζ χπαξμε
αγξνηηθψλ δξφκσλ ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζέγγηζε ζηα ρσξάθηα γηα ηελ θαζεκεξηλή
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ρξήζε ησλ αγξνηψλ αιιά θπξίσο γηα ηηο επνρέο κε ηα έληνλα πιεκκπξηθά θαηλφκελα
πνπ θαζηζηνχλ πνιινχο δξφκνπο αδηάβαηνπο.
 Απνθπγή ηεο ζπκπίεζεο ηνπ ππεδάθνπο κε ηε ρξήζε βαξέσλ νρεκάησλ.
 Θαηαζθεπή ζπξνθξαγκάησλ ζε δεπηεξεχνπζεο ζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο γηα ηε
ζπγθξάηεζε θη απνζήθεπζε λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππάξδεπζε
πςειφηεξσλ πεξηνρψλ ησλ Ρελαγψλ.
 ινπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηα Ρελάγε Φηιίππσλ ψζηε λα εληνπηζηνχλ
νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Ρπξθψλα, ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο. Ρα
πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο πηπρηαθψλ,
κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ απφ ηα Ξαλεπηζηήκηα θαη ηα ΡΔΗ ηεο
ρψξαο καο.
 Πηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα
εγθαηαζηαζνχλ θαη αηζζεηήξεο κέηξεζεο δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηεο ηχξθεο
(ζεξκνθξαζία, πγξαζία, νμπγφλν θ.ι.π.) πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηδηφηεηέο ηεο θαη ηελ
ζπλίδεζή ηεο. Έηζη γλσξίδνληαο ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζα
είλαη δπλαηή ε επέκβαζε κε αληίζηνηρα κέηξα (π.ρ. αχμεζε ηεο ππφγεηαο ζηάζκεο
ησλ Ρελαγψλ γηα κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ηχξθεο) πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ
δηαηήξεζε ηεο Ρχξθεο.
 Ρέινο ζα πξέπεη λα εθπνλεζνχλ θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηα εξεπλεηηθά
ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΙΓΝ Γήκεηξα, κε πεηξακαηηθέο θαιιηέξγεηεο γηα λα βξεζνχλ
ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα λα αλαπηπρζνχλ ζηα Ρελάγε
Φηιίππσλ. Λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα ηα Ρελάγε θαιιηεξγνχληαη θπξίσο κε θαιιηέξγεηεο
αξαβφζηηνπ, ζφγηαο θαη ειίαλζνπ.
Όια ηα αλσηέξσ πξνηεηλφκελα έξγα δξάζεηο θαη επεκβάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη
ζπκβαηά κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αεηθνξηθή
παξαγσγηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ επηβίσζε ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο.

36

Δηθόλα 14. Θαιιηέξγεηα αξαβνζίηνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Ρελαγψλ
(Φσην: Αξρείν θαο Παξίγθνιε).
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4. Πξνηάζεηο γηα ηελ Αεηθνξηθή αλάπηπμε ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ
Απψηεξνο ζθνπφο φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ θαη έξγσλ είλαη ε αεηθνξηθή
αλάπηπμε ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Αλ θαη ε πεξηνρή είλαη θαηά θχξην ιφγν αγξνηηθή θαη
ελδηαθέξεη σο επί ην πιείζηνλ ε άζθεζε ηεο γεσξγίαο δελ ζα πξέπεη λα παξαιεηθζεί ηφζν
ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ απηνρζφλσλ εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο,
φζν θαη ε άζθεζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δξάζεσλ κέζα ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ πνπ
είηε ήδε ππάξρνπλ (π.ρ. ιαζπφινπηξα Θξελίδσλ), είηε ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ ζην
κέιινλ (ηνπξηζκφο, θπλήγη, αιηεία, θ.ά.). Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί κηα
νηθνλνκνηερληθή κειέηε πνπ ζα αθνξά θαη ηελ αλάπηπμε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα
Ρελάγε Φηιίππσλ, πνπ δελ ζα αληαγσλίδνληαη, αιιά ζα ζπκπιεξψλνπλ ηελ επηθξαηνχζα
αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή. Δπηπξφζζεηα ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε
θαη ηα παξαθάησ:


Ζ έληαμε ηεο πεξηνρήο ή ηκεκάησλ απηήο καθξνπξφζεζκα ζε θάπνην θαζεζηψο
πξνζηαζίαο (π.ρ. Γίθηπν Ξεξηνρψλ Φχζε 2000, Κλεκείν ηεο Φχζεο, Ξεξηθεξεηαθφ
Ξάξθν, θ.ι.π.), κπνξεί λα επηιχζεη αξθεηά πξνβιήκαηα αξθεί λα γίλεη κε ζσζηφ
ζρεδηαζκφ.



Έλα κηθξό κέξνο ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ κπνξεί λα αλαθεξπρζεί σο
«Μλεκείν ηεο Φύζεο». Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππάξμνπλ πνιιαπιά νθέιε
νηθνινγηθά, ηνπξηζηηθά, νηθνλνκηθά θ.ά. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί φκσο κηα πεξηνρή
κλεκείν ηεο θχζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά εμαηξεηηθήο
ζεκαζίαο, κνλαδηθφηεηαο θαη ζπαληφηεηαο (ΓΔΥΡ.Δ.Δ. 2010). Γηα λα επηηεπρζεί απηφ
ζα πξέπεη λα γίλεη ζνβαξή πξνζπάζεηα αλαζχζηαζεο κηθξψλ πεξηνρψλ ησλ Ρελαγψλ
Φηιίππσλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ ηελ απνζηξάγγηζε ηνπο. Νη πεξηνρέο απηέο
ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ηελ αγξνηηθή ρξήζε θαηφπηλ απνδεκίσζεο. Δλδεηθηηθά
ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη πεξηνρέο κε ην ρακειφηεξν πςφκεηξν, φπνπ ε γεσξγηθή
θαιιηέξγεηα ζήκεξα είλαη πνιχ δχζθνιε θαη κε απνδνηηθή ιφγσ ησλ ζπλερψλ
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. Ρα νθέιε είλαη πξνθαλή θαη αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία
θαηαθπγίσλ άγξηαο δσήο ζηελ πεξηνρή, ηελ αλάπηπμε ηεο αιηείαο, ηνπ ηνπξηζκνχ,
ηνπ θπλεγηνχ θαη πνιιψλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπξφζζεηα, απηέο νη πεξηνρέο ζα
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηνκεαθά θαη θηινπεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. Ρν
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ππάξρνλ αγξφθηεκα ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘΗΑΓΔ) ζηελ
πεξηνρή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ελ κέξεη γηα απηή ηε δξάζε.


Ρα Ρελάγε Φηιίππσλ πξαθηηθά είλαη κηα ηεξάζηηα απνζήθε νξγαληθνχ άλζξαθα πνπ
ζπζζσξεχηεθε εθεί επί εθαηνκκχξηα ρξφληα. Κε ηελ απνζηξάγγηζε ησλ Ρελαγψλ θαη
ηελ επαθφινπζε απμεκέλε νμείδσζε ηεο ηχξθεο, ηα Ρελάγε απνηεινχλ πιένλ κηα
πεγή εκπινπηηζκνχ/ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη
κεζάλην. Ξξέπεη φια ηα κέηξα πνπ ζα ιακβάλνληαη λα κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ φπσο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη κεζαλίνπ (Θαιαηηδίδεο 2007).



Δπίζεο ππάξρνπλ θαη νη πξνηάζεηο ηεο νκάδαο «ΝΤΝΚΔΘΑ ΔΗΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ», πνπ
ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο. Κεξηθέο απφ απηέο ζπλνπηηθά είλαη:
 Κεηαηξνπή ησλ Ρελαγψλ ζε έλα πξννξηζκφ κε παγθφζκηα αθηηλνβνιία.
 Αμηνπνίεζε πινχζηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
 Αλάδεημε ηζηνξηθψλ ηνπνζεζηψλ θαη γεγνλφησλ (Φίιηππνη, κάρε ησλ Φηιίππσλ,
πξντζηνξηθνί νηθηζκνί θ.ι.π.).
 Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (νηθνηνπξηζκφο θ.ά.).
 Γεκηνπξγία εηδηθψλ ζεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
 Γεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ κε ζχλδεζε ησλ κλεκείσλ.
 Γεκηνπξγία ελφο λενιηζηθνχ πάξθνπ παξαιίκλησλ νηθηζκψλ.
 Ξηινηηθή θαιιηέξγεηα πξντφλησλ πνηφηεηαο.



Λα γίλεη κηα πιήξεο θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε θαηαγξαθήο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο
παλίδαο ηεο πεξηνρήο. Ζ κειέηε απηή είλαη επίζεο απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
επαλαδάζσζεο ηεο ηάθξνπ ησλ Ρελαγψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο κλεκείσλ ηεο θχζεο,
φπσο επίζεο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απνδάζσζεο ζηα Ρελάγε κε ηελ
δεκηνπξγία πεξηζσξίσλ ζηνπο αγξνχο ηα νπνία έρνπλ πνιιαπιή αμία ζην γεσξγηθφ
νηθνζχζηεκα.



Ξέξαλ φκσο ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ ζα πξέπεη ζηελ πεξηνρή ηαπηφρξνλα λα
πξνσζεζεί θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο (αγξνηηθή παξαγσγή) θαη άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ή
κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη είλαη ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν πεξηεγεηηθφο, ν
νηθνηνπξηζκφο, ν ζεξκαιηζηηθφο ηνπξηζκφο θ.ά.



Αλαδηάξζσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ κε άιιεο πνπ κπνξνχλ λα
επδνθηκήζνπλ ζηελ πεξηνρή, αθφηνπ πξψηα δνθηκαζηνχλ (π.ρ. φπσο έγηλε κε ηελ
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θαιιηέξγεηα ηεο ζφγηαο). Ζ αλαδηάξζξσζε απηή ζα πξέπεη φκσο λα ζπλδεζεί κε ηε
κεηαπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, έηζη
ψζηε ηα παξαγφκελα πξντφληα λα απνθηήζνπλ πξνζηηζέκελε αμία θαη λα επδνθηκήζεη
ε ζπκβνιαηαθή γεσξγία ζηελ πεξηνρή. Ξξνζηηζέκελε αμία ζα κπνξέζνπλ λα
απνθηήζνπλ ηα πξντφληα απηά αλ ε εκπνξία ηνπο ζπλδπαζηεί κε άιινπο θιάδνπο θαη
ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ηνπξηζκφο).


Έξγα αλαδαζκνχ θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο γηα
λα απνθεχγνληαη έηζη θαη νη πεξηηηέο κεηαθηλήζεηο πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο
παξαγσγήο θαη ηε ζπκπίεζε ηεο ηχξθεο.
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5. πκπεξάζκαηα – Δπίινγνο
Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ είλαη
βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ρα θαηλφκελα απηά φρη κφλν
πιήηηνπλ ηελ εηήζηα αγξνηηθή παξαγσγή ησλ Ρελαγψλ αιιά απεηινχλ ζε κεζνπξφζεζκν
νξίδνληα θαη ζε κφληκν βαζκφ ηελ αγξνηηθή ρξήζε ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ ζε κεγάιν
πνζνζηφ ηεο έθηαζεο ηνπο. Δθφζνλ ιπζεί κφληκα ην πξφβιεκα απηφ ζα κπνξνχλ λα
εμεηαζηνχλ κε κεγαιχηεξε επρέξεηα ηα άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγξνηηθή
παξαγσγή ηεο πεξηνρήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ.
Όζνλ αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, απηή ζα πξέπεη λα έρεη σο
βάζε ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ησλ Φηιίππσλ, ηνπο παξαθείκελνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο
(πξντζηνξηθνί νηθηζκνί, Δγλαηία νδφο, ηνπνζεζία ηεο Οσκατθήο Κάρεο ησλ Φηιίππσλ θ.ά.),
πεξηνρέο ζξεζθεπηηθήο ζεκαζίαο (βήκαηα Απνζηφινπ Ξαχινπ, βαπηηζηήξην Ιπδίαο,
κνλαζηήξη Δηθνζηθνίληζζαο), ηνλ θπζηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο (Ξαγγαίν φξνο, θαξάγγη
Αγγίηε πνηακνχ, ζπήιαην Αιηζηξάηεο θαη Αγγίηε θ.α.) θαη ην πεινζεξαπεπηήξην Θξελίδσλ,
φζνλ αθνξά ηνλ ζεξκαιηζηηθφ ηνπξηζκφ. Νη αλσηέξσ πεξηνρέο απνηεινχλ κηα ηζρπξή βάζε
γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη άιισλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ.
Ρα Ρελάγε ησλ Φηιίππσλ δφζεθαλ γηα θαιιηέξγεηα πξηλ απφ 75 έηε πεξίπνπ γηα λα
αληηκεησπηζηνχλ ηα βηνπνξηζηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ πξνζθχγσλ – θαηνίθσλ
ηεο πεξηνρήο. Πήκεξα 75 ρξφληα κεηά, ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηε δίλε κηαο πνιχρξνλεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα είλαη γηα κηα αθφκα θνξά, φπσο
θαη ηφηε έηζη θαη ζήκεξα, έλαο κνριφο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. Γηα απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη
κε θάζε ηξφπν λα δηαζθαιηζηεί ε αεηθνξηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ
εμαζθαιίδνληαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ηελ απαξαίηεηε αγξνηηθή γε φρη κφλν γηα
ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα ηα παηδηά ηνπο.
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ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΔΝΑΓΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
α/α

Ολνκαηεπώλπκν

Δηδηθόηεηα -έδξα

Ιδηόηεηα - ζέζε

1.

Ακπειίδεο Θεφδσξνο

Msc Γεσπφλνο / Θαβάια

2.

Γθαξκπνχλεο Γηψξγνο

Γεσπφλνο / Γξάκα

3.

Εαξαθεηάδεο Ξαλαγηψηεο

Γεσιφγνο / Θαβάια

4.

Θαζηαλάο Ιεσλίδαο

Γεσπφλνο / Θαβάια

πάιιεινο ηνπ ΓΔΥΡ.Δ.Δ.
Αλ. Καθ.
Ρκεκαηάξρεο
Γήκνπ
Γνμάηνπ
Κέινο ηεο ΓΔ ηνπ ΓΔΥΡ.Δ.Δ.
Αλ. Καθ. - Κειεηεηήο
Γ/ληεο ΓΑΝΘ Θαβάιαο

5.

Γξ. Θνπηξάθεο Κάλνο

6.

Κπισλίδεο Θενδφζηνο

Βηνιφγνο-Ηρζπνιφγνο
Θαβάια
Γεσπφλνο / Θαβάια

7.

Κπζηαθίδεο Εαθείξηνο

Msc Γεσπφλνο / Θαβάια

8.

Ξαζβάληεο Θψζηαο

9.

Ξεηξίδεο Θσλ/λνο

Msc Γαζνιφγνο /
Διεπζεξνχπνιε
Msc Γεσπφλνο / Γξάκα

10.

Παξίγθνιε Ησάλλα

11.

Γξ.Ππιαίνο Γηψξγνο

12.

Πσθξνλίδεο Θνζκάο

13.

Ρζηξνγηάλλεο Θψζηαο

Ρκεκαηάξρεο Ξνηνηηθνχ θαη
Φπηνπγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ
ΓΑΝΘ Γξάκαο
Γεσιφγνο /Θαβάια
Αλαπιεξσηήο
Θαζεγεηήο
ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ
Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Ξ.Θ.
Msc Βηνιφγνο-Ηρζπνιφγνο / Ρκεκαηάξρεο Αιηείαο ΓΑΝΘ
Γξάκα
Γξάκαο
Γεσπφλνο / Πέξξεο
Γηεπζπληήο ΓΝΔΒ Πεξξψλ

14.

Γξ.Σαηδεαγγέινπ Καξία

Γεσιφγνο / Πέξξεο

/ Ραθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔ
- ΗΛΑΙΔ
Ξξφεδξνο ηεο ΓΔ
ΓΔΥΡ.Δ.Δ. Αλ. Καθ.
Ηδηψηεο - Κειεηεηήο

ηνπ

Γεσπφλνο /
Γξάκα

Ππλεξγάηεο ηνπ Α.Ξ.Θ.

Θιείλνληαο ην θείκελν ηνπ πνξίζκαηνο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φια ηα κέιε ηεο
νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εθπφλεζε ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ.
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