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Βνπιεπηέο Λ. Θαβάιαο 

 

Άηππν ζπλνπηηθό ππόκλεκα  
γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηνπ Ν. Καβάιαο 

 

Πέξαλ ηνπ αλαιπηηθνχ ππνκλήκαηνο πνπ ζαο θαηαζέζακε, ζπλνπηηθά ζαο παξαζέηνπκε 

παξαθάησ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο καο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα ηεο ΠΔ Θαβάιαο: 

 

1) Μόληκε ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ είηε αθνξά ηελ 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία είηε αθνξά ηελ εμαζθάιηζε λεξνύ γηα 

άξδεπζε ζηηο πεξηόδνπο μεξαζίαο. Πξέπεη φρη κφλν λα νινθιεξσζεί ζρεηηθή 

κειέηε αιιά λα εμεπξεζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη νη πφξνη γηα λα γίλνπλ ηα έξγα πνπ ζα 

πξνηείλεη απηή ε κειέηε. 

2) Απζηεξνπνίεζε λνκνζεζίαο όζνλ αθνξά ηελ θαύζε ησλ ππνιεηκκάησλ 

θαιιηεξγεηώλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ θαη ελδερνκέλσο ζε άιιεο πξνζηαηεπφ-

κελεο πεξηνρέο Natura (π.ρ. θνληά ζην αεξνδξφκην Υξπζνχπνιεο). Ηδηαηηέξσο ζηα 

Σελάγε Φηιίππσλ φπνπ έρνπκε έλαλ παξαγσγηθφηαην ηπξθψλα κεηά ηελ 

απνμήξαλζε ηνπ πξνυπάξρνληνο έινπο. Ζ πςειή νξγαληθή νπζία πνπ πεξηέρνπλ ηα 

εθεί θαιιηεξγνχκελα εδάθε κεηά ηελ απνμήξαλζε ηνπο άξρηζε λα απνζπληίζεηαη 

(ιφγσ νμείδσζεο, ζπκπίεζεο, θαχζεο θ.α.) θαη ην αξρηθφ επίπεδν πξνθίι ησλ 

Σελαγψλ Φηιίππσλ ζχληνκα απέθηεζε έληνλε αληζνυςία. Σν πξφβιεκα ζε κεγάιν 

βαζκφ επηδεηλψζεθε θαη απφ ηελ ιαλζαζκέλε πξαθηηθή ησλ αγξνηψλ φια απηά ηα 

ρξφληα, λα θαίλε ηα ππνιείκκαηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο θαίγνληαο έηζη θαη ην 

επηθαλεηαθφ θαιιηεξγνχκελν έδαθνο. Οπφηε, πέξαλ ηεο απψιεηαο γφληκνπ εδάθνπο, 

ππάξρνπλ θαη κεγάια αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα πγείαο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ 

πεξηνρψλ (απνηειέζκαηα εξεπλψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ Θαβάιαο θ. η.Κπνπζκνπθίιηα) 
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απφ απηέο ηηο ππξθαγηέο. Άιιεο δεκηέο αθνξνχλ ηα αηπρήκαηα (θαηαζηξνθή 

κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, θίλδπλνο αλζξψπηλσλ ζπκάησλ) πνπ πξνθαινχληαη 

απφ απηέο ηηο ηπθιέο θσηηέο θαη ηε ζνβαξή επίπησζε φηη δελ κπνξνχλ πιένλ λα 

ππαξδεπηνχλ εχθνια ηα εθεί θαιιηεξγνχκελα εδάθε. Απφ ηελ άιιε ηηο πγξέο 

ρξνληέο ζηα ίδηα ρσξάθηα έρνπκε έληνλα πιεκκπξηθά θαηλφκελα θαη ζηηο μεξέο 

ρξνληέο δελ ππάξρεη δηαζέζηκν λεξφ θαη δελ κπνξνχλ λα ππαξδεπηνχλ φιεο νη 

θαιιηέξγεηεο. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πιήηηνληαη νη αγξφηεο πνπ ράλνπλ ηα 

εηζνδήκαηα ηνπο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα πεξηνξηζηνχλ νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηνλ 

αγξνηηθφ θαη κε πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα απζηεξνπνηεζεί ε λνκνζεζία 

θαη λα επηβάιινληαη πνηλέο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ αθαίξεζε ησλ θνηλνηηθψλ 

επηδνηήζεσλ απφ ηνλ ΟΠΔΘΔΠΔ, ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επαγγεικαηία 

Αγξφηε θαη ηελ απέληαμε ηνπο απφ άιια πξνγξάκκαηα ηνπ Π.Α.Α. (βηνινγηθή 

γεσξγία, ζρέδηα βειηίσζεο, λένη αγξφηεο θ.α.). Οη πνηλέο απηέο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο ζα πξέπεη λα επηβάιινληαη ζηνπο αγξφηεο ησλ νπνίσλ ηα 

αγξνηεκάρηα ηνπο έρνπλ θαεί. Κφλν ηφηε φινη νη αγξφηεο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη 

ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπλ ηα ρσξάθηα ηνπο απφ ηηο ππξθαγηέο, παίξλνληαο ηα 

αληίζηνηρα θαιιηεξγεηηθά κέηξα. Λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ην παξάξηεκά καο ζην 

παξειζφλ ζπληφληζε κε επηηπρία κηα πξνζπάζεηα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

γηα ηελ απνηξνπή ηεο θαχζεο ησλ θαιακηψλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ κε κεγάιε 

επηηπρία. 

3)  Σν παξάξηεκά καο ζέινληαο λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ, πέξαλ ησλ ζεκαληηθφ-

ηεξσλ πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη απφ ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο, ζαο έρεη 

θαηαζέζεη θη αλαιπηηθή πξόηαζε γηα ηε δάζσζε ηεο θεληξηθήο ηάθξνπ θαη 

ηα νθέιε από απηήλ. 

4) Τινπνίεζε αλαδαζκώλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ν. Καβάιαο όπνπ ππάξρεη 

αλάγθε. Ο αλαδαζκφο φπσο είλαη γλσζηφ έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ αγξνηηθή 

παξαγσγή θαη ηνπο αγξφηεο καο. Θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη ε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

ππνδνκψλ (δξφκνη, αξδεπηηθά θαη ζηξαγγηζηηθά δίθηπα θ.α.) θαη επηπξφζζεησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ. Γηα λα γίλεη φκσο 

έλαο απνηειεζκαηηθφο αλαδαζκφο ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ νη απαξαίηεηνη πφξνη θαη 

λα εληζρπζνχλ ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ζε απηή ηελ 



δηαδηθαζία, πνπ ζηελ πεξίπησζε καο είλαη ε ΓΑΟΘ Θαβάιαο. Δλδεηθηηθά ζαο 

αλαθέξνπκε ηελ αλάγθε πινπνίεζεο αλαδαζκψλ ζηα Σελάγε Θξελίδσλ, ζηηο 

παξαηελάγεηεο πεξηνρέο ησλ Φηιίππσλ, ζηελ πεδηάδα Υξπζνχπνιεο θαη αιινχ. 

5) Παξάλνκεο θαη παξάηππεο εηζαγσγέο Φπηνθαξκάθσλ, Κηεληαηξηθώλ 

Φαξκάθσλ θαη Ληπαζκάησλ, αθόκα θαη απαγνξεπκέλσλ ζθεπαζκάησλ απφ 

φκνξεο ρψξεο (Δμνρή – Οξκέλην - Πξνκαρψλαο, Βνπιγαξία - Σνπξθία θ.α.) ζηα 

ζεκεία εηζφδνπ ηεο πεξηθέξεηάο καο. Απηέο εγθπκνλνχλ θίλδπλνπο γηα ην 

πεξηβάιινλ, ηηο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ, 

επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία θ.α.. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππάξμεη πξνζηαζία 

ηεο παξαγσγήο ησλ θηελνηξόθσλ καο από ηηο παξάλνκεο ειιελνπνηήζεηο 

ακλνεξηθίσλ θαη βννεηδώλ από ηξίηεο ρώξεο. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα 

πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη έιεγρνη απφ ην Τπνπξγείν θαη ηελ Πεξηθέξεηα κε ηηο 

θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο, δίλνληαο έκθαζε ζηα ζεκεία εηζφδνπ. 

6) Έιιεηςε Κηεληαηξηθνύ πξνζσπηθνύ. ηελ Π.Ε. Καβάιαο απηή ηε ζηηγκή 

ππεξεηνύλ κόλν 3 Κηελίαηξνη θαη θάλνπλ ηα αδχλαηα – δπλαηά (ρσξίο λα 

επαξθνχλ φκσο) γηα λα θαιχςνπλ έλαλ κεγάιν - ζε έθηαζε - λνκφ καδί κε ην λεζί 

ηεο Θάζνπ. Γηα λα πεξηνξίζνπλ ηα θξνχζκαηα επινγίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, 

«επηζηξαηεχηεθαλ» κάιηζηα θαη πξφζθαηα ζπληαμηνδνηεζέληεο Θηελίαηξνη, ελψ 

Θηελίαηξνη απφ ηνπο φκνξνπο λνκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο ζπλδξάκνπλ κε ην έξγν ηνπο 

ζηνλ Λ. Θαβάιαο. 

7) Αληηραιαδηθή πξνζηαζία ηνπ Ν. Καβάιαο. Πξέπεη επηηέινπο λα θαιπθζεί απφ 

ηνλ ΔΙΓΑ ζην πξφγξακκα ελαέξηαο αληηραιαδηθήο πξνζηαζίαο ε Π.Δ. Θαβάιαο καδί 

κε ηηο έξξεο θαη ηελ πεδηάδα ηεο Γξάκαο. 

8) Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζηε Θάζν κεηά ηηο θαηαζηξνθηθέο δεκηέο ησλ 

ππξθαγηώλ ηνπ επηεκβξίνπ 2016. Ήδε έρνπλ παξζεί θάπνηα κέηξα αιιά ζα 

πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ απηά κε ηηο απνδεκηψζεηο ησλ αγξνηνθηελνηξφθσλ θαη 

ηελ ιήςε άιισλ κέηξσλ, φπσο….. 

9) Υάξαμε ηνπ Αγσγνύ ΣΑΡ έμσ από ηα Σελάγε Φηιίππσλ. χκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ ν ΣΑΡ ζρεδηάδεη λα ραξάμεη ηνλ αγσγφ ηειείσο έμσ απφ ηα 

Σελάγε Φηιίππσλ. Αιεζεχεη θάηη ηέηνην θαη ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη? 

10) Τπνζηειέρσζε γεληθόηεξα ησλ γεσηερληθώλ ππεξεζηώλ από 

γεσηερληθνύο, πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο, λα δηαρεηξηζηνχλ ην θπηηθφ, δαζηθφ θαη δσηθφ καο θεθάιαην, λα 



ελεκεξψζνπλ ηνπο αγξφηεο γηα θάζε ζέκα πνπ ηνπο αθνξά θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηε 

ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη φηη άιιν ρξεηαζηνχλ. Θαη φια απηά λα ηα θάλνπλ 

κε κφλν 60 εκέξεο εθηφο έδξαο δηαζέζηκεο. Οη γεσηερληθνί ζα πξέπεη λα είλαη 

έμσ θαη δίπια ζηνλ αγξόηε θαη όρη κόληκα θιεηζκέλνη κέζα ζηα γξαθεία. 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 


