
 

 ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.ΚΥ.Τ.) 

 Μάρνη 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Τ.104 32 

 E-mail: info@e-ekyt.gr  

Website: http://www.e-ekyt.gr  

 

 

Αθήνα 20/03/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 
2019 και ώρα 18:00, στην ευγενώς παραχωρηθείσα αίθουσα εκδηλώσεων της 
Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων (Ασηµάκη Φωτήλα 40 και Λεωφ. Αλεξάνδρας, 
τηλ.: 210 8217361) πραγματοποίησε  εκδήλωση κατά την οποία ομίλησε ο οµότιµος 
Καθηγητής ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων ∆ρ. Ευάγγελος Πισσίας, µε θέµα:  

«Οι υδάτινοι πόροι των Κυκλάδων. 
∆ιερεύνηση του προβλήµατος και προτάσεις αντιµετώπισης» 

 Η Έφορος της Ενώσεως κ. Ευαγγελία Κοντού καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους και ανακοίνωσε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Γεν. Γραμματέας της  Ε.ΚΥ.Τ κ. Αντώνιος 
Τζιώτης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι:  
Ο Καθηγητής Ευάγγελος Πισσίας έχει πραγματοποιήσει ερευνητικό έργο στις 
Κυκλάδες και έχει προτείνει λύσεις που φτάνουν ως το στάδιο της άμεσης και 
εφικτής εφαρμογής. Γιατί, λύσεις που υπακούουν στην λογική της ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης και της αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπάρχουν. 
Η γνώση όμως, και η εμπειρία του κ. Πισσία, δεν είναι μόνο κυκλαδική ή  

εντοπισμένη στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Ούτε περιορισμένη στην λεγόμενη 
ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Είναι εμπειρία δεκαετιών, εκτεινόμενη σε χώρες της 
Μέσης Ανατολής, της Αφρικής της Λατινικής Αμερικής. Μάλιστα, σε ορισμένες από 
τις φτωχότερες σε υδάτινους πόρους, ακόμη και σε αυτές που καλύπτει η έρημος 
Σαχάρα,  όπου ο ίδιος παρέμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επιβλέποντας  

προγράμματα διαχείρισης υδάτινων πόρων. 
Ο κ. Πισσίας έχει βαθύτατη γνώση των θεμάτων που πανελληνίως και παγκοσμίως 
σχετίζονται με το αγαθό των υδάτινων πόρων του πλανήτη μας. Παράλληλα με την 
επιστημονική πνευματική του περιουσία, κοσμείται και με πλούτο ανθρωπιστικής 
δράσης, εκουσίως ταγμένος στον εθελοντικό αγώνα για την ποιότητα ζωής στην 
ηθική, κοινωνική και υλική της έκφραση.  
Το τίμημα αυτής της ακτιβιστικής του αποστολής, μπορεί να εκφράζεται με πλήθος 
επικίνδυνων πρωτοβουλιών, συνεπαγόμενων ενίοτε  ψυχοσωματικές επιβαρύνσεις 
έως και  κακοποιήσεις.  
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Ωστόσο, για τις πρωτοβουλίες του αυτές ο κ, Πισσίας στέφεται με την ηθική αμοιβή 
της δικαίωσης των πράξεών του.  

Κατά την ομιλία του ο κ. Πισσίας αναφέρθηκε στον σύγχρονο υδροβόρο τρόπο ζωής 
και επεσήμανε την αξία της γης ως χρήσιμης πηγής γεωργικών αγαθών. Μίλησε για 
την προστασία των υδροφορέων και για την ανάγκη αποφυγής "φαραωνικών" 
έργων. Πρότεινε την επιδίωξη έργων που προσαρμόζονται  ήπια στο περιβάλλον, 
που μελετώνται και κατασκευάζονται εκεί που πρέπει, που αξιοποιούν κυρίως τα 
φυσικά υλικά (όπως η άργιλος, ή μείγματα μπεντονίτη κ.α.)  που δημιουργούν 
συνθήκες ομαλής συνέχειας της φυσικής ζωής στο περιβάλλον με την επιδίωξη 
ολιστικών  λύσεων. 
Αναφέρθηκε επίσης διεξοδικά στο θέμα των γεωτρήσεων που μαστίζουν την 
ελληνική γη και στο, ως εκ τούτου, μεγάλο πρόβλημα της υφαλμύρυνσης των 
παράκτιων κυρίως υπογείων υδάτων. Μίλησε ακόμη για τις υποδόριες απορροές 
και για την επιβεβλημένη αξιοποίηση των αναβάλων, των γλυκών δηλαδή υδάτων 
που αναβλύζουν μέσα από τη θάλασσα. Ακολούθως, έκανε κριτική αναφορά στις 
τεχνικές λύσεις των αφαλατώσεων, οι οποίες όμως είναι σε πολλές περιπτώσεις  
περιβαλλοντικά προβληματικές και δεν λύνουν το πρόβλημα. Επεσήμανε επίσης τον 
επικρεμάμενο κίνδυνο καταστροφικής ρύπανσης του Αιγαίου από ενδεχόμενη 
εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων  στα νερά του, αναδεικνύοντας παράλληλα 
τις πολλές διαστάσεις αυτού του ζητήματος. 

Ο κ. Πισσίας υποστήριξε ότι μπορούν να εκπονηθούν χαμηλού κόστους  μελέτες για 
μικρές λιμνοδεξαμενές (π.χ. των 50.000-100.000 μ3

), και να κατασκευαστούν επίσης 
χαμηλού κόστους έργα. 

Τελικά, τόνισε ότι το πρόβλημα έγκειται κυρίως στην κακοδιαχείριση και όχι στην 
έλλειψη υδατικών πόρων. 

Χαιρετισμό προς τους προσκεκλημένους και τα μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. απηύθηναν:  

Ο κ. Γεράσιμος–Θεόδωρος Μαγκανιώτης, Πρόεδρος της Ενώσεως Κυκλαδικού 
Τύπου, ο κ. Εμμανουήλ Σκαρής, Πρόεδρος της Αδελφότητος Τηνίων.  

Τοποθετήσεις επί της ομιλίας έκαναν: 
Ο Βουλευτής Κυκλάδων  κ. Νικόλαος Συρμαλένιος και ο Αντιδήμαρχος Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων κ. Εμμανουήλ Πολυκρέτης, ο κ. Αντώνιος Χωριανόπουλος, ο κ. 
Κων/νος Βερνίκος, ο κ. Αντώνιος Παπακωσταντής, ο κ. Ιωάννης Μουτσόπουλος, ο κ. 
Ιωάννης Τζανετής, ο κ. Ευάγγελος Στόγιας, ο κ. Ορφανός και άλλοι. 
Την εκδήλωση βιντεοσκόπησε  για λογαριασμό  του Αρχείου Πολιτισμού ο κ. Παν. 

Μπανταλάκης.  Όλη η εκδήλωση υπάρχει σε CD και διατίθεται δωρεάν. 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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