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Καβάλα,  6 Απριλίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

ΠΡΟΣ  

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Επείγουσα ανάγκη εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα πλημμυρών στα Τενάγη 

Φιλίππων» 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Ως γνωστόν, η περιοχή των Τεναγών Φιλίππων αποτελεί μια εξαιρετικά εύφορη 

περιοχή, η οποία παραδόθηκε στους προσφυγικούς πληθυσμούς (μετά τη 

Μικρασιατική καταστροφή), προκειμένου να μπορέσουν να εγκατασταθούν στη 

περιοχή των Φιλίππων, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Χάριν πληρότητας, 

παρακαλώ βρείτε παρακάτω συνοπτικά πληροφορίες σχετικά με τη περιοχή των 

Τεναγών. 

 

Tα Τενάγη Φιλίππων, είναι ένας υγρότοπος τύρφης, ένας μοναδικός φυσικός 

σχηματισμός για τη χώρα μας και παγκοσμίως που, για τις ανάγκες των προσφύγων – 

κατοίκων της περιοχής, μετατράπηκε με την εκτέλεση των κατάλληλων 

εγγειοβελτιωτικών έργων σε μια παραγωγική καλλιεργούμενη έκταση, που τόσο 

ανάγκη την είχαν οι πρόσφυγες κάτοικοι της περιοχής(ΓΕΩΤΕΕ, 2016).  

 

Η περιοχή των Τεναγών χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα καναλιών όπου ιστορικά 

πριν το 1930 στην θέση της αξιοποιημένης σήμερα εκτάσεως υπήρχε ένα εκτεταμένο 
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έλος, το κέντρο του οποίου μετατράπηκε σε λίμνη κατά τις πιο υγρές περιόδους, όπου 

συσσωρεύτηκαν τεράστια κοιτάσματα τύρφης και λιγνίτη. Μέσα στα τενάγη, τα 

οργανικά εδάφη έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά με την εισαγωγή βιομηχανικών 

χρήσεων και καλλιεργειών, με συνέπεια το έδαφος να χάνει τα πολύτιμα συστατικά 

και να παρατηρείται το φαινόμενο της συνίζησης/συρρίκνωσης του εδάφους (+της 

τύρφης) καθώς και η πτώση της παραγωγικότητας. 

 

Τα τενάγη των Φιλίππων, έκτασης περίπου 100.000, διοικητικά χωρίζονται σε τρεις 

(3) περιφερειακές ενότητες (Καβάλας, Δράμας και Σερρών) και 7 Δήμους (Καβάλας, 

Δράμας, Παγγαίου, Προσοτσάνης, Δοξάτου, Αμφίπολης, Νέας Ζίχνης).Σύμφωνα με 

τα στοιχεία των Δ/νσεων Γεωργίας των Νομών Δράμας, Καβάλας και Σερρών και 

όπως έχουν παρουσιαστεί στη ετήσια έκθεση του 2001, κύρια καλλιέργεια στην 

περιοχή των Τεναγών Φιλίππων είναι ο αραβόσιτος με 65% της καλλιεργούμενης 

έκτασης. Ακολουθεί με 25% η καλλιέργεια ζαχαρότευτλων και 10% με λοιπές 

καλλιέργειες όπως βιομηχανική τομάτα, βαμβάκι, ηλίανθοι, καπνός και σιτάρι. Η 

κατανομή εκτάσεων και καλλιεργειών φαίνεται σε συνημμένους πίνακες στο τέλος 

της ερώτησης («Πίνακες κατανομής»). 

 

Η φύση του σχηματισμού αυτού, σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις αλλά 

και τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων χρόνων, έχουν δημιουργήσει μια 

κρίσιμη κατάσταση στη περιοχή των Τεναγών Φιλίππων, με τους αγρότες 

επαγγελματίες που βιοποριστικά εξαρτώνται από αυτά να μη γνωρίζουν αν θα τα 

καταφέρουν! 

 

Ενδεικτικά τα κυριότερα προβλήματα της περιοχής: 

 

• Αποδάσωση: Ένα πρόβλημα που αφορά την χλωρίδα είναι η αποδάσωση της 

ευρύτερης περιοχής, που είναι πολύ έντονη, καθώς χρόνο με το χρόνο 

χάνονται και οι τελευταίες συστάδες αυτοφυούς βλάστησης. Εξαιτίας της 
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ποικιλότητας της χλωρίδας της περιοχής είναι αναγκαία η υλοποίηση ειδικής 

μελέτης, απαραίτητη και για την  επαναδάσωση της τάφρου των Τεναγών. 

 

• Υπάρδευση: Το πρόβλημα της υπάρδευσης των Τεναγών ξεκίνησε από τη 

δημιουργία  ανισοϋψών περιοχών στα τενάγη Φιλίππων τα οποία αρχικά ήταν 

επίπεδα. Οι ανισοϋψείς περιοχές δημιουργούνται εξαιτίας της συνίζησης,  η 

οποία είναι μικρότερη στην περιφέρεια των Τεναγών και σε περιοχές με μικρό 

ποσοστό τύρφης και μεγαλύτερη στο κέντρο των Τεναγών κοντά στις 

αποστραγγιστικές τάφρους και σε περιοχές με μεγάλο ποσοστό τύρφης. Όσο 

αυτές οι υψομετρικές διαφορές αυξάνονται τόσο μεγαλύτερες είναι οι 

δυσμενείς επιπτώσεις στην υπάρδευση. 

 

• Πλημμυρικά Φαινόμενα:Τα τελευταία χρόνια, το έδαφος χάνει τα πολύτιμα 

συστατικά, παρατηρούνται καιρικά φαινόμενα υψηλού βαθμού πλημμυρικής 

επικινδυνότητας, με τεράστιες επιπτώσεις από τις μέχρι σήμερα πλημμύρες 

στις αγροτικές καλλιέργειες και με συνέπειες την συνίζηση(συρρίκνωση)  των 

εδαφών, της τύρφης και την πτώση της παραγωγικότητας. Ακολουθεί σύντομο 

ιστορικό των πλημμυρών από τη τελευταία μας επαφή: 

 

Νοέμβριος 2019 

Λόγω έντονων βροχοπτώσεων τα Τενάγη Φιλίππων πλημμύρησαν για 

πολλοστή φορά σε πολύ μεγάλη έκταση και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις των 

δεκάδων αγροτών της περιοχής καταστρέφονται  (π.χ. ελαιοκράμβη). Έτσι, ο 

Δήμος Καβάλας κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη στις 22/11/2019. 

 

Απρίλιος 2020 

Τα Τενάγη Φιλίππων παραμένουν πλημμυρισμένα από τον Νοέμβριο του 

2019. Η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί από τις βροχοπτώσεις των τελευταίων 

ημερών του Μαρτίου. Οι  αγρότες κινδυνεύουν να χάσουν όλο το 
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καλλιεργητικό έτος καθώς η χρηματοδότηση ενεργειών για την βραχυχρόνια 

αποκατάσταση του καλλιεργητικού τοπίου με αντιπλημμυρικά έργα δεν έχει 

γίνει ως τώρα. Συνημμένες θα βρείτε και φωτογραφίες που αντικατοπτρίζουν 

τη τρέχουσα κατάσταση στη περιοχή («Οπτικό Υλικό»). 

 

Άμεση συνέπεια της προπεριγραφείσας κατάστασης είναι η αδυναμία των αγροτών 

να σπείρουν, γεγονός, μάλιστα,  που θα έπρεπε ήδη να έχει πραγματοποιηθεί, 

δεδομένου ότι πρέπει να προληφθεί ο καύσωνας του επικείμενου καλοκαιριού, ο 

οποίοςθα είναι καταστροφικός για την παραγωγή. 

Δοθέντος ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτό να εκταμιευτεί το ποσό των 

200.000€ από το Δήμο Καβάλας, το οποίο πλέον δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση 

του εν λόγω προβλήματος που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης,οφείλουμε να προβούμε 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου  να προσφέρουμε τις δέουσες λύσεις 

στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών μας. 

 

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ: 

 

• Από τον Νοέμβριο του 2019 και μετά από συνεχείς επισκέψεις μου στο 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αιτήθηκα την οικονομική ενίσχυση με 

200.000 εύρω του Δήμου Καβάλας ώστε να προβεί σε ενέργειες 

αντιπλημμυρικών έργων για το τρέχον έτος. Σε ποια φάση βρίσκεται η 

ενίσχυση των 200.000 ευρώ προς τον Δήμο Καβάλας; 

 

• Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, 17 Σεπτεμβρίου 2018, 

ανέθεσε σε σύμπραξη γραφείων μελετών, την εκπόνηση προμελέτης και 

οριστικής μελέτης με ονομασία «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής 

Τεναγών Φιλίππων, Ν. Καβάλας – Δράμας – Σερρών»,  η οποία αφορά στην 

«αποτελεσματική άρδευση και στράγγιση της περιοχής των Τεναγών 

Φιλίππων, υπό τα γεωμορφολογικά δεδομένα που δημιούργησε και θα 
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συνεχίσει να διαμορφώνει, η συνίζηση των εδαφών». Τι χρονικό ορίζοντα 

ολοκλήρωσης έχει η συγκεκριμένη μελέτη; Θα ληφθούν μέτρα για την 

αποτελεσματικότερη άρδευση της περιοχής; 

 

• Η προαναφερθείσα μελέτη και η υλοποίηση αυτής θα αποτελέσει μια 

μακροπρόθεσμη λύση στο μέλλον για την περιοχή.Ποιος είναι ο 

βραχυχρόνιος σχεδιασμός του Υπουργείουστο πρόβλημα των 

πλημμυρικών φαινόμενων των Τεναγών Φιλίππων; 

 

• Όπως αναφέρθηκε, το πόσο των 200.000 ευρώ πλέον δεν επαρκεί για την 

εφαρμογή αντιπλημμυρικών έργων. Διατίθεται το Υπουργείο να χορηγήσει 

στο Δήμο Καβάλας ή στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης περαιτέρω κεφάλαια για τη λήψη αντιπλημμυρικών έργων; 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Γιάννης Πασχαλίδης 

Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας 

 

 

 

 

 

 

 

 


