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«Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι»

Με ιδιαίτερη χαρά είδαµε την πρόσκληση του ∆ήµου Τήνου σε εκδήλωση ευρείας
δηµοσιοποίησης του έργου SOL-BRINE µε τίτλο «Ανάπτυξη ενός καινοτόµου και
ενεργειακά αυτόνοµου συστήµατος επεξεργασίας της άλµης από µονάδες
αφαλάτωσης» την 17.10.2011 και ώρα 18.00 στο Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού.

Το συγκεκριµένο έργο προέκυψε από την εµπειρία που είχε συσωρεύσει ο ∆ήµος
Τήνου από τη λειτουργία των αφαλατώσεών του.
Έτσι το 2009 ο ∆ήµος Τήνου σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και την Culligan Hellas S.A (προµηθεύτρια εταιρία των αφαλατώσεων του ∆ήµου
Τήνου) υπέβαλαν πρόταση η οποία ενεκρίθει την άνοιξη του 2010 από το
χρηµατοδοτικό
εργαλείο
LIFE
+
2009
περιβαλλοντική
πολιτική
συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ύψους πλέον του
1.200.000 € .

H υλοποίηση του προγράµµατος ξεκίνησε την 01.10.2010 και η πρώτη του
παρουσίαση έγινε τον ίδιο µήνα στο Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού.

Εκφράζουµε την ικανοποίηση µας γιατί αυτό το τόσο σηµαντικά περιβαλλοντικό
πρωτοπόρο και καινοτόµο έργο όχι µόνο για την Τήνο ή τη Χώρα µας αλλά για
όλη τη λεκάνη της Μεσογείου υλοποιείται από το ∆ήµο µας. (γι' αυτό άλλωστε
ενεκρίθει και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα) .

Οφείλουµε βέβαια να σχολιάσουµε την προσπάθεια ακύρωσης του συγκεκριµένου
προγράµµατος - έργου που επιχείρησε ο ∆ήµαρχος Τήνου κος Κροντηράς στην
αρχή της θητείας του, καταλογίζοντας διάφορα σε όλους τους συµµετέχοντες,
επηρεασµένος προφανώς είτε από τη µέθη της εξουσίας του είτε από την άγνοια
του περί αφαλατώσεων .
Άραγε σήµερα που ο ∆ήµαρχος επαίρεται στην ανακοίνωσή του ότι ο ∆ήµος
Τήνου «στην προσπάθεια για την ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική υδροδότηση
του νησιού µας συµµετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό
συγχρηµατοδοτούµενο έργο LIFE + SOL - BRINE» έχει την πολιτική ευθιξία να
αναγνωρίσει και να αποδώσει τα οφειλόµενα;
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Το πολιτικό θράσος του ∆ηµάρχου Τήνου που αποτυπώνεται στο ∆ελτίο Τύπου της
28.09.2011 σχετικά µε «όλη την αλήθεια για τα σχολεία της Ενδοχώρας » δεν έχει όρια.
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