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Τη διαχείριση των υδάτινων πόρων συζήτησαν οι συµµετέχοντες στο
∆ιεθνές Συνέδριο “Water Is Necessary for Life, WIN4LIFE” που έλαβε
χώρα στην Τήνο από τις 19 έως και τις 21 Σεπτεµβρίου, στο Ίδρυµα
Τηνιακού Πολιτισµού.
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Συνδιοργανωτές ήταν ο δήµος της Τήνου και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο ενώ έµφαση δόθηκε στο
πιλοτικό – ερευνητικό πρόγραµµα LIFE + (SOL-BRINE) που αφορά στην επεξεργασία της άλµης και
εφαρµόζεται στο νησί της Τήνου, στο οποίο µετέβησαν περίπου 130 σύνεδροι ώστε να ενηµερωθούν για την
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Το Συνέδριο είχε ως στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας του νερού ως αγαθού ιδιαίτερα για τις νησιωτικές
περιοχές και την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά µε τη διαχείριση του νερού, καινοτόµες τεχνολογίες
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τη διαχείριση της άλµης από µονάδες αφαλάτωσης και την προώθηση
ενεργειακά αυτόνοµων συστηµάτων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης του νερού, πάντοτε
µε σεβασµό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο του συνεδρίου έλαβε χώρα επίσκεψη στο
πιλοτικό σύστηµα που αναπτύχθηκε στον Άγιο Φωκά για την επεξεργασία της άλµης.
Το σύστηµα αφαλάτωσης σχεδιάστηκε από το ΕΜΠ, το διαχειρίζεται ο δήµος Τήνος και δίνει επιπλέον νερό
αλλά και µεγάλη ποσότητα αλατιού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις τυροκοµικές µονάδες του νησιού για
την παραγωγή τυριού. Το σύστηµα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστηµόνων από όλο τον κόσµο, κυρίως
τις χώρες της Μεσογείου, ενώ υπεύθυνη για το έργο είναι η καθηγήτρια του ΕΜΠ Μαρία Λοιζίδου.
Μάλιστα, αξίζει να σηµειωθεί πως ο δήµος σχεδιάζει να επεξεργαστεί επιπλέον το πόσιµο νερό και να
παράξει νερό σχεδόν ίδιο µε αυτό των εµφιαλωµένων. Για αυτό και σκοπεύει να εγκαταστήσει 8 µονάδες σε
όλο το νησί από όπου οι κάτοικοι θα µπορούν να το αγοράζουν έναντι 20 λεπτών. Σκοπός να µειωθεί η
χρήση του εµφιαλωµένου νερού και των πλαστικών φιαλών.
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