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Αναζήτηση
Ξεκίνησε σήµερα το ∆ιεθνές Συνέδριο, που οργανώνεται από το ∆ήµο Τήνου στο Ίδρυµα
Τηνιακού Πολιτισµού και θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεµβρίου 2013. Πλήθος κόσµου από
την Ελλάδα και το εξωτερικό παρευρίσκεται προκειµένου να παρακολουθήσει τις εργασίες
του αλλά και να εισηγηθεί, πάνω στο κρίσιµο θέµα της διαχείρισης υδάτινων πόρων και
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE+ (SOLBRINE) που
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ήµο Τήνου και τους εταίρους του

Κατηγορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Culligan Hellas.
∆ιάφορα (276)

Με την έναρξη του συνεδρίου απεύθυναν χαιρετισµό ο ∆ήµαρχος Τήνου, εκπρόσωπος της

Νέα της Τήνου (64)

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιµατικής Αλλαγής, ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Συρµαλένιος, εκπρόσωπος της

Σύλλογοι της Αθήνας (39)

Μητροπόλεως Σύρου – Τήνου, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η κ. Μοροπούλου & ο
Εθνικός σύνδεσµος για τα προγράµµατα LIFE+ του Υπουργείου Περιβάλλοντος &

Γενικές τοποθετήσεις (21)

Κλιµατικής Αλλαγής κ. Πρωτόπαππας.
∆εν ξεχνάµε (12)

Αντί άλλων και µε την ευχή για ευδοκίµηση των εργασιών του Συνεδρίου, παραθέτουµε
αυτούσια την εισήγηση του ∆ηµάρχου:

Κριτική (8)

“Κυρίες και Κύριοι, καλή σας ηµέρα
Πρώτα, επιτρέψτε µου να καλωσορίσω στην Ελλάδα, όσους από τους συµµετέχοντες στο

∆ηµοφιλέστερα άρθρα

συνέδριο έχουν έλθει από το εξωτερικό. Είναι παγκόσµια γνωστή η τιτάνια προσπάθεια
της πατρίδας µου, προκειµένου να αποκτήσει οικονοµική σταθερότητα και να µπει σε

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ

τροχιά ανάπτυξης. Την ίδια ώρα που βγαίνει από µια εξαιρετική τουριστική περίοδο,
δυστυχώς το γύρο του κόσµου κάνει η τραγική είδηση της δολοφονίας του 34χρονου

Ο Εορτασµός της Ευρέσεως στην Αθήνα από

µουσικού Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Λυπάµαι και εύχοµαι τα αντανακλαστικά της

την Αδεφότητα Τηνίων εν Αθήναις. (782)

δηµοκρατίας µας, εδώ που γεννήθηκε, να λειτουργήσουν όπως οφείλουν.
Εκδήλωση Συλλόγου Τριποταµιτών και

Καλως ορίσατε και στην Τήνο, το ευλογηµένο νησί της Παναγιάς, ένα νησί µε πολλά

Σµπεραδιανων (243)

κρυµµένα µυστικά. Πέρα από θρησκευτικό κέντρο, κέντρο πολιτισµού και τεχνών. Νησί
γνωστών και αγνώστων ζωγράφων, αγιογράφων, ξυλογλυπτών, χαλκοχυτών,

Η εκδήλωση των Τηνίων χωραϊτών (196)

µαρµαρογλυπτών, γενέτειρα του Γιαννούλη Χαλεπά και πολλών Ιεροφαντών της Τέχνης,
µε τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πύργου να πρωτοπορεί Ευρωπαικά και να µυεί
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
∆ήµαρχος Τήνου, προς Υπουργό Υγείας

ΦΙΛΙΚΑ LINKS

σπουδαστές από όλη την Ελλάδα, στην τέχνη της µαρµαρογλυπτικής, εκεί στον ίδιο χώρο
που µεγάλωσαν οι µεγάλοι δηµιουργοί του µαρµάρου. Αλλά και το νησί ολόκληρο είναι
ένα υπαίθριο µουσείο λαϊκής τέχνης, της πέτρας που στο πέρασµα του χρόνου
σµιλεύτηκε από τους τεχνίτες κατοίκους του. ∆εν είναι τυχαίο που ο Κορνήλιος
Καστοριάδης το αποκάλεσε, «το χειροποίητο νησί»… Το νησί µας διαθέτει και σηµαντικά
µουσεία, που αναδεικνύουν όλες αυτές τις τέχνες και τον Πολιτισµό µας.
Η Τήνος προσφέρει πολλούς εναλλακτικούς τρόπους διακοπών. Ενδεικτικά αναφέρω
τον αναρριχητικό, τον συνεδριακό, τον θαλάσσιο, τον προσκυνηµατικό, τον περιπατητικό
τουρισµό µε τις ατέλειωτες σηµατοδοτηµένες διαδροµές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που
περνάνε από τα µοναδικά παραδοσιακά χωριά της ενδοχώρας µας. Γνωστές και
αγαπηµένες και οι παραλίες µας µε τα σµαραγδένια νερά και φυσικά η ιδιαίτερη
γαστρονοµία που µαγεύει και τον πιο απαιτητικό του είδους. Σε αυτήν την Τήνο σας
καλωσορίζω και σας εύχοµαι καλή και παραγωγική διαµονή.
Το σηµερινό µας συνέδριο θα ασχοληθεί µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών
πόρων, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιµα θέµατα περιβαλλοντικού και
αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, γιατί εκ των πραγµάτων είναι σαφές ότι το νερό συνεχίζει
να αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, λόγω
ανεπάρκειας, λόγω κόστους και λόγω ποιότητας.
Στόχος και σκοπός του ∆ήµου µας είναι και παραµένει η αειφορική διαχείριση, η
εξοικονόµηση των υδάτινων πόρων, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η τιµολογιακή
πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί, η υποχρεωτική κατασκευή δεξαµενών στις νέες
οικοδοµές, η αξιοποίηση των φραγµάτων και των λιµνοδεξαµενών για τον εµπλουτισµό
του κάθε υδροφόρου ορίζοντα, η κατασκευή νέων φραγµάτων ανάσχεσης, η αξιοποίηση
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την λειτουργία των αφαλατώσεων, η
αντικατάσταση και σωστή συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και τέλος η
επαναχρησιµοποίηση µετά από επεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων. Για όλα
αυτά πιστεύουµε ότι µέσα από το παρόν συνέδριο µεταξύ των άλλων, θα εξαχθούν
αξιόλογα συµπεράσµατα που θα βοηθήσουν περαιτέρω προς την συγκεκριµένη
κατεύθυνση.
Βασικό εργαλείο στην συγκεκριµένη µας προσπάθεια θα πρέπει να είναι η Κανονιστική
Απόφαση για την διαχείριση του υδατικού δυναµικού στην γεωγραφική περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου, που θα προβλέπει την επιβολή των απαιτούµενων περιοριστικών,
απαγορευτικών ή και ρυθµιστικών µέτρων. Κανονιστική απόφαση η οποία θα έπρεπε
ήδη να υπάρχει και να βρίσκεται σε εφαρµογή και είναι θετικό τουλάχιστον ότι τούτη τη
στιγµή το προσχέδιό της, έχει ήδη σταλεί από µέρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η
οποία έχει και την ευθύνη έκδοσης της τελικής απόφασης, σε όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς για διαβούλευση.
Με αυτούς τους στόχους πορευόµαστε ως ∆ηµοτική Αρχή. Αναλυτικά για την διαχείριση
των Υδάτινων Πόρων στο νησί µας, θα τοποθετηθεί ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, ο οποίος
έχει αναλυτική εισήγηση στο συνέδριό µας αυτό. ∆εν µπορώ να µην αναφερθώ όµως στο
γεγονός ότι µε συγκεκριµένες δράσεις στον τοµέα αυτό, κατορθώσαµε να βάλουµε τις
βάσεις ώστε η υδροδότηση της Τήνου να µην αντιµετωπίσει άλλα προβλήµατα, σε βάθος
τουλάχιστον δεκαετίας ώστε να µην χρειασθεί να καταφύγουµε και πάλι στην µέθοδο
µεταφοράς νερού µε υδροφόρα πλοία, όπως γίνονταν µέχρι πριν µερικά χρόνια.
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Αξιοποιήσαµε υπάρχοντα φράγµατα και δροµολογούµε την κατασκευή νέων,
εγκαθιστούµε νέες αφαλατώσεις, εκµεταλλευόµαστε µε τον καλύτερο τρόπο τα επίγεια
τρεχούµενα νερά της νήσου, αντικαθιστούµε δίκτυα διανοµής νερού, λειτουργούµε σε
ορθολογική βάση τις δηµοτικές γεωτρήσεις και τοποθετούµε µονάδες παραγωγής και
διάθεσης πόσιµου νερού.
Επιτρέψτε µου µια πιο λεπτοµερή αναφορά στην τελευταία δράση µας που µέσα στο
επόµενο δίµηνο θα υλοποιηθεί στο νησί µας και αφορά την εγκατάσταση 8 αυτόνοµων
συστηµάτων επεξεργασίας νερού για την αυτόµατη διάθεση πόσιµου νερού µε
κερµατοδέκτες δυναµικότητας 12.000 λίτρων τη µέρα, καθώς και 12 αυτόµατων
συστηµάτων φίλτρανσης νερού γεωτρήσεων και πηγών δυναµικότητας 15 κυβικών
µέτρων νερού ανά ώρα, έργο το οποίο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και το οποίο σκοπό
έχει να εξοικονοµήσει εκατοντάδες χιλιάδες πλαστικά µπουκάλια αλλά και εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ για τους δηµότες και πολίτες της χώρας µας.
Όταν όµως δεν έχεις νερό πρέπει να το δηµιουργήσεις. Έτσι λοιπόν ολοένα περισσότερα
νησιά όπως και η Τήνος στρέφονται τα τελευταία χρόνια στις Μονάδες Αφαλάτωσης για
την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό. Είναι όµως η άντληση νερού από την θάλασσα
και ο καθαρισµός του, µια µέθοδος χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον???
Το βασικότερο ζήτηµα από την λειτουργία των αφαλατώσεων είναι η διαχείριση της άλµης,
η οποία επιστρέφει στο νερό, αυξάνοντας την αλατότητά του. Σ’ αυτό το θέµα έρχεται να
δώσει λύση το πιλοτικό σύστηµα που θα παρουσιασθεί στο συνέδριό µας, για την
επεξεργασία της άλµης, το οποίο αναπτύχθηκε από την Μονάδα Περιβαλλοντικής
Επιστήµης και Τεχνολογίας της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, µε επικεφαλής της Μονάδας την κ. Λοϊζίδου.
Το έργο έχει τοποθετηθεί σε υφιστάµενη Μονάδα Αφαλάτωσης αντίστροφης όσµωσης
στην περιοχή Αγίου Φωκά νήσου Τήνου, στον χώρο που λειτουργούν αφαλατώσεις του
∆ήµου. Στο σηµείο αυτό θα σας κάνω µια µικρή και σύντοµη αναφορά στο έργο:
Το πρόγραµµα SOL-BRINE αποτελεί ένα έργο εγκεκριµένο από το χρηµατοδοτικό
εργαλείο LIFE (LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση) και
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Εταίροι στο έργο είναι ο ∆ήµος
Τήνου, που έχει και την ιδιότητα του συντονιστή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η
Κάλιγκαν Ελλάς ΑΒΕΕ.
Χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ήταν από 1η Οκτωβρίου 2010 µέχρι την 31η
Μαρτίου 2013, δηλαδή 30 µήνες, ενώ δόθηκε και 9µηνη παράταση και νέο πέρας του
έργου θα λάβει χώρα στις 31 ∆εκεµβρίου τρέχοντος έτους.
Για την ιστορία να αναφέρω ότι µε την 178/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο
∆ήµος Τήνου επικαιροποίησε την 113/2010 παλαιότερη Απόφασή του και ενέκρινε την
ήδη υπογραφείσα µε ηµεροµηνία 16-08-2010 παλαιότερη Απόφαση ∆ηµάρχου, ώστε το
έργο να προχωρήσει. Έως και σήµερα η εξέλιξη του έργου είναι οµαλή, έχουν
πραγµατοποιηθεί οι περισσότερες δράσεις και συνεχίζονται αρκετές ακόµα.
Από αυτές που ολοκληρώθηκαν, σας αναφέρω :
ü Το σχεδιασµό του καινοτόµου, πιλοτικής κλίµακας και ενεργειακά αυτόνοµου
συστήµατος.- Την κατασκευή και εγκατάσταση πιλοτικού συστήµατος επεξεργασίας της
άλµης στη µονάδα αφαλάτωσης της Τήνου.
ü Την έναρξη λειτουργίας του καινοτόµου συστήµατος επεξεργασίας της άλµης.
ü Τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια λειτουργίας του
συστήµατος.
Επίσης είναι σε εξέλιξη:
ü Η εύρεση εναλλακτικών χρήσεων για την εµπορική αξιοποίηση του παραγόµενου
άλατος και του υγρού προϊόντος (συµπυκνωµένος ατµός) του συστήµατος επεξεργασίας
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της άλµης.
ü Και προετοιµάζεται η συνολική αποτίµηση περιβαλλοντικών, οικονοµικών και
κοινωνικών επιπτώσεων.
Ταυτόχρονα µε την εξέλιξη του έργου πραγµατοποιήθηκαν δράσεις διάχυσης και
δηµοσιοποίησης όπως:
ü Η πρώτη επίσκεψη του κοινού και επίδειξη λειτουργίας του συστήµατος την οποία θα
ακολουθήσουν αρκετές άλλες στο προσεχές διάστηµα
ü Ανάπτυξη και επικαιροποίηση του διαδικτυακού τόπου του έργου – ιστοσελίδας
(website)
ü ∆ηµιουργία, διανοµή ενηµερωτικού υλικού (µπροσούρες, φυλλάδια, επιστηµονικές
δηµοσιεύσεις)
Για το αµέσως επόµενο διάστηµα προγραµµατίζουµε:
ü Επισκέψεις για την εκπαιδευτική κοινότητα της Τήνου αλλά και τους φορείς του νησιού
µας και των γειτονικών νησιών.
ü ∆ηµιουργία 5λεπτου ντοκιµαντέρ για το πρόγραµµα και το νησί µας
Μετά την ολοκλήρωση του έργου και για τη διασφάλιση της διάχυσης των αποτελεσµάτων
του έργου, θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες δράσεις:
ü Λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της πιλοτικής µονάδας τουλάχιστον για
ένα (1) έτος µετά την ολοκλήρωση του έργου
ü Συνέχιση των επισκέψεων στην πιλοτική µονάδα, ώστε να επιτευχθεί διάχυση σε
φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές και
περιφερειακές αρχές κ.α. άλλα και στο ευρύτερο κοινό.
ü ∆ιερεύνηση και συνεργασία µε ερευνητικούς και επιχειρηµατικούς φορείς για την
εφαρµογή της µονάδας σε µεγαλύτερη κλίµακα µε συµφέροντα οικονοµικά κριτήρια
λειτουργίας και κατασκευής.
∆εν θέλω να σας κουράσω. Ως ∆ήµος Τήνου, θέλω να εκφράσω τις πιο θερµές
ευχαριστίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρηµατοδότηση του έργου, τους εταίρους
µας στο έργο, δηλαδή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την εταιρεία Κάλιγκαν Ελλάς
ΑΒΕΕ, την οµάδα εργασίας του ∆ήµου µας για το έργο και πιο ειδικά τον επικεφαλής
αυτής κ. Αναστάσιο Βιδάλη που σήκωσε το µεγαλύτερο βάρος στην όλη εξέλιξη του
έργου, όλους τους επιµέρους Φορείς ή ιδιώτες που συνεργάσθηκαν στην εξέλιξη του
έργου, τους οµιλητές και εισηγητές του Συνεδρίου και φυσικά όλους εσάς που είστε εδώ
σήµερα για να παρακολουθήσετε τα συµπεράσµατα που εξάγονται από το έργο αλλά και
τους προβληµατισµούς στην µεγάλη υπόθεση που λέγεται διαχείριση των υδάτινων
πόρων στον τόπο µας και γενικά στα νησιά των Κυκλάδων.
Η παροχή νερού στους πολίτες και ειδικά σ’ αυτούς που κατοικούν στην ευαίσθητη ζώνη
της νησιωτικής χώρας, είναι ένα θέµα εθνικό. Αν η Κυβέρνηση θέλει τουριστική ανάπτυξη
και αν έχει ιεραρχήσει τη συµβολή των νησιών εκεί που της αναλογεί, οφείλει χωρίς
καθυστέρηση και υπεκφυγές να βρει τρόπο να δηµιουργήσει το προς διάθεση νερό,
όπως ακριβώς δηµιουργεί τις υποδοµές για το ηλεκτρικό ρεύµα και για τις
τηλεπικοινωνίες. Είναι θέµα εθνικό, σε τελική ανάλυση, ό,τι αφορά τα νησιά µας και την
επιβίωσή τους. Και όπως τονίζω πάντα, χειµώνα και καλοκαίρι.

Σας Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω θερµά για την παρουσία σας και ΚΑΛΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ”.
Πηγή:cycladitis.gr
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