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Πενταετή οκτώ τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτ Αττικήβ
πενταετείς μετατρέπονται
οι στιουδές στα Τμήματα
του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου πρώην
ΤΕΙ Κρήτης προκειμένου να
είναι ισότιμες με των υπόλοιπων
Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας
Χθες το υπουργείο Παιδείας
ότι υπεγράφησαν σι αποφάσεις
για τον ορισμό της διαρκείας
του πρώτου κύκλου σπουδών
των οκτώ Τμημάτων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και των τριών Τμημάτων Μηχανικών
του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου σε δέκα ακαδημαϊκά
εξάμηνα

Σε

Μηχανικών

ανακοίνωσε

Αποφάσεις

Οι σχετικές αποφάσεις έχουν σταλεί
ήδη για δημοσίευση στο Εθνικό
Τυπογραφείο αλλά οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να ξέρουν ότι η

σχετική μετατροπή απαιτεί χρόνο
καθώς πρέπει να προηγηθούν πολλές
ενέργειες όπως αλλαγή
σπουδών στελέχωση
με τα αναγκαία εργαστήρια κ.λπ
ώστε τελικά ένα τμήμα να καταστεί
προγράμματος

αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής
Σχολής
Μαζί φυσικά θα πρέπει να ρυθμιστούν
και όλα τα θέματα των
δικαιωμάτων των
έτσι ώστε να ολοκληρωθεί
η μετατροπή κάτι που βέβαια αυτήν
τη στιγμή παραμένει σε εκκρεμότητα
Με απλά λόγια για να
τα τμήματα των Πανεπιστημίων
αντίστοιχα με τις Πολυτεχνικές
Σχολές θα πρέπει μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράμματος
σπουδών να έχουν αποκτηθεί αντίστοιχες
επαγγελματικών

αποφοίτων

θεωρηθούν

γνώσεις δεξιότητες και
ικανότητες για την άσκηση

Σύμφωνα πάντως με τις χθεσινές
ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας
οι σπουδές γίνονται πενταετείς
για τα εξής Τμήματα Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής 1 Ηλεκτρολόγων και
Μηχανικών 2 Μηχανικών
Βιοϊατρικής 3 Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και
4 Μηχανικών Πληροφορικής
και Υπολογιστών 5 Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληρο
φορικής 6 Μηχανολόγων Μηχανικών
7 Ναυπηγών Μηχανικών
8 Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρονικών

Παραγωγής

αντίστοιχων

δραστηριοτήτων
Αναφερόμενος στην απόφαση αυτή
ο υπουργός Παιδείας Κ Γαβρό
γλου τόνισε ότι π αναβάθμιση των
σπουδών των Μηχανικών στο
Δυτικής Αττικής και στο
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
αποτελούσε έναν στόχο
με τη νέα αρχιτεκτονική
των πανεπιστήμιων μας που αποτέλεσε
μια εμβληματική πρωτοβουλία
για τον επανασχεδιασμό του
ακαδημαϊκού χαρτη της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

Αλλάζει ο χρόνος φοίτησης και στα
τρία Τμήματα Μηχανικών του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Πανεπιστήμιο

εναρμονισμένο

Επίσης ορίζονται σε δέκα ακαδημαϊκά
εξάμηνα οι σπουδές στα εξής

Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου 1 Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών 2 Ηλεκτρονικών
Μηχανικών 3 Μηχανολόγων
Μηχανικών

ΝΙΚΟΛ ΤΡΙΓΚΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΜΙΟ ΛΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΠΗ
ΠΥΛΗ
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΜΑ-ΑΛΙΦΕΡΗ

δήμαρχος Τήλου

► στην

ιοαμηα ςοτηρχου

Τήλος συνεργατική πολνπο

Ενεργειακή αυτάρκεια
σχεδόν όλο τον χρόνο από
ανανεώσιμες πηγές δωρεάν
φόρτιση ηλεκτροκίνητων
οχημάτων και αντικατάσταση
του στόλου του δήμου με αυτά
αγροκτηνοτροφικός κοινωνικός
συνεταιρισμός με προοπτική
να μπορεί να ενσωματώσει
και τυχόν πρόσφυγες που θα
φιλοξενηθούν στην περιοχή
Επιτεύγματα που συμβαίνουν
σε μια εσχατιά της Ελλάδας
ένα νησί με 450 κατοίκους που
προέρχονται από 15 εθνικότητες
την Τήλο Μπορεί να γίνεται
πολλή συζήτηση περί ηγετών
οραμάτων και αξιών που μπορεί
να εμπνεύσουν ωστόσο αν
δεν υπάρχει κάποιος να σε
εμπνεύσει φρόντισε να παίρνεις
κινητήρια δύναμη από τον
εαυτό σου και αυτό να σε κάνει
να σκέφτεσαι και να ενεργείς
δημιουργικά αυτή είναι η
φιλοσοφία της δημάρχου Τήλου
Μαρίας Καμμά Αλιφέρη που
μας μιλά για τις καινοτομίες
που επιτελούνται εκεί έχοντας
κάνει το νησί που εκπροσωπεί
ως δήμαρχος να φαντάζει σαν
ένας φάρος στο πέλαγος της
απογοήτευσης που φαίνεται να
αποτελεί συνώνυμο της πολιτικής
εκπροσώπησης συνεχίζοντας
μια παράδοση προοδευτικής
διακυβέρνησης του νησιού από
τον αδερφό του συζύγου της τον
Τάσο Αλιφέρη με τον οποίο είχε
μακρά συνεργασία και έκανε το
νησί διεθνώς γνωστό καθώς είχε
τελέσει τους πρώτους γάμους
ομοφυλόφιλων

•

Πώς τα έχετε καταφέρει
Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας για το
όραμά μας Τι όραμα έχουμε Θέλουμε ένα
καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας με
στο περιβάλλον και στα δικαιώματα
των συνανθρώπων μας και αυτές τις αρχές
χωρίς ταμπέλες κομματικές και άλλες
τις τηρώ ευλαβικά σε σημείο να με λένε
αυταρχική απέναντι σε όσους δεν
ότι πρέπει να σεβαστούν την
ανθρώπινη ύπαρξη Ετσι έμαθα να ενεργώ
από το σπίτι μου και γνωρίζει η κοινωνία
όπου ζω και μου έκανε την τιμή να την
εκπροσωπώ για άλλα τέσσερα χρόνια ότι
δεν υπάρχει περίπτωση να παρεκκλίνω
από τις αρχές μου γιατί αυτό που προέχει
για μένα είναι να έχω ήσυχη τη συνείδησή
μου
• Εχετε ήδη μια πορεία 7 χρόνων ως
και όλα όσα έχουν γίνει στο νησί
προϋποθέτουν νομίζω και μια ευρύτερη
κοινωνική συναίνεση Πώς επιτεύχθηκε
Οταν μια κοινωνία φτάσει τόσο κοντά
στον θάνατο όπως ήταν πριν από σχεδόν
τρεις δεκαετίες όταν είχαμε μείνει 270
κινδύνευε να κλείσει το σχολείο
γιατί εμείς για να συνεχίσουμε 15 χρόνων
φεύγαμε από το νησί όταν είναι παραμελημένο
από την πολιτεία από ανθρώπους
και από τον Θεό τόσο πολύ κοντά στον
μαρασμό είχαμε φτάσει τότε η κοινωνία
αυτή αρχίζει να εκτιμάει περισσότερο τον
άνθρωπο και τις αξίες του Βέβαια είχε την
τύχη να έχει και έναν χαρισματικό άνθρωπο
τον Τάσο Αλιφέρη που ήταν πρώτα
αδερφός μου και μετά κουνιάδος μου
ζητούσαμε τη συμβουλή του όταν είχαμε
δυσκολίες πριν από τους γονείς μας Ανέλαβε
τον δήμο το 1 994 και άρχισε να κάνει
έργα υποδομές και δράσεις πολύ μπρο
σεβασμό

καταλαβαίνουν

δήμαρχος

Υλοποιήσαμε ένα υβριδικό
πρόγραμμα που εκτός από

την ενεργειακή αυτάρκεια που
μπορεί να εξασφαλίσει στο νησί
προσφέρει αποθήκευση ενέργειας
για χρήση όταν τα καιρικά
φαινόμενα δεν επιτρέπουν την
παραγωγή ενώ τοποθετήθηκαν
και έξυπνοι μετρητές ώστε να
μπορούμε να το ενεργοποιούμε
και από απομακρυσμένα σημεία
αλλά και να ελέγχουμε π χ
πόσο νερό έχει αντληθεί από
τις γεωτρήσεις σε ποια στάθμη
βρίσκεται το νερό στις δεξαμενές
ποια η επάρκειά του και αν
χρειαστεί να σταματήσω την
άντληση χωρίς να χρειαστεί να
πάω στο αντλιοστάσιο

άνθρωποι

Το καλοκαίρι που φτάνουμε
την ανώτατη κατανάλωση
καλύπτουμε το 75-80 των
αναγκών μας με καθαρή ηλιακή
και αιολική ενέργεια ενώ τον
χειμώνα το 100 και πουλάμε
το υπόλοιπο στη ΔΕΗ όταν η
διείσδυση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στη χώρα δεν
έχει αγγίξει ούτε το 20

στά από την εποχή του με επίκεντρο τον
άνθρωπο και την ευτυχία του Ηταν ένας
άνθρωπος που έβαζε πρώτα απ όλα τούς
γύρω του και μετά τον εαυτό του την κοινωνία
τους ανήμπορους τους γέροντες
αυτούς που δεν είχαν οικονομική άνεση
Κι αυτός έφτιαξε την Τήλο την έβγαλε από
την απομόνωση και σήμερα οι άνθρωποι
είναι πιο ανοιχτόμυαλοι και δεκτικοί σε
πρωτοπόρες προτάσεις
• Από την απαγόρευση του κυνηγιού

επί Αλιφέρη μέχρι τη δημιουργία του
πρώτου πράσινου νησιού πώς ήταν ο
δρόμος
Ολο το νησί είναι ενταγμένο στο Natura
2000 υπάρχει τόσο πλούσια χλωρίδα και
πανίδα και πια στην Τήλο ζουν τέσσερα
ζευγάρια σπιζαετού ένα είδος υπό
και αυστηρά προστατευόμενο Το
επόμενο βήμα ήταν να στραφούμε στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποβάλλοντας
αίτημα στο πρόγραμμα Horizon
Οπότε προχωρήσαμε με μεγάλο σεβασμό
στο περιβάλλον έχοντας κάνει όλες τις
απαραίτητες μελέτες και σε συνεργασία
με το τότε ΤΕΙ και τώρα Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής και το εργαστήριο ήπιων
μορφών ενέργειας Ωστόσο δεν μπορεί να
πετύχει τίποτα από την πιο μικρή μέχρι
την πιο μεγάλη δράση αν δεν κάνεις
κοινωνούς τους δημότες τους
πολίτες Εγιναν πάρα πολλές ενημερώσεις
και δημόσιες διαβουλεύσεις που είχε αναλάβει
το WWF Ούτε για δημόσιο έργο δεν
έχει γίνει τόσο συζήτηση όσο γι αυτό το
έργο στο οποίο συμμετέχουν 15 εταιρείες
από 7 χώρες Ο δήμος δεν είναι στην
γιατί δεν είχε την οικονομική
δυνατότητα να βάλει κεφάλαια Από τη
χώρα μας συμμετέχουν το WWF το Πα
εξαφάνιση

συνεργούς

κοινοπραξία
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λιτισμική και ενεργειακά αυτόνομη
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το ΔΕΔΔΗΕ
η Γιουνίκ είναι ανάμεσα στις εταιρείες
που συνεισέφεραν το κεφάλαιο για την
εγκατάσταση των φωτοβολτάίκών και της
ανεμογεννήτριας Και αυτό το μικρό νησάκι
με την πρότασή του κέρδισε την πρώτη
Θέση ανάμεσα σε 83 προτάσεις που κατατέθηκαν
πανευρωπαϊκά ακόμη και από
γνωστούς επιχειρηματικούς κολοσσούς
Οταν κερδίσαμε το έργο το 2014 η χώρα
δεν ήταν νομοθετικά έτοιμη να το υποδεχτεί
Ετσι υλοποιήσαμε αυτό το υβριδικό
πρόγραμμα που εκτός από την ενεργειακή
αυτάρκεια που μπορεί να εξασφαλίσει στο
νησί προσφέρει αποθήκευση ενέργειας
για χρήση όταν τα καιρικά φαινόμενα δεν
επιτρέπουν την παραγωγή ενώ τοποθετήθηκαν
και έξυπνοι μετρητές ώστε να
μπορούμε να το ενεργοποιούμε και από
απομακρυσμένα σημεία αλλά και να ελέγχουμε
π.χ πόσο νερό έχει αντληθεί από
τις γεωτρήσεις σε ποια στάθμη βρίσκεται
το νερό στις δεξαμενές ποια η επάρκειά
του και αν χρειαστεί να σταματήσω την
άντληση χωρίς να χρειαστεί να πάω στο
αντλιοστάσιο
• Είναι δηλαδή η Τήλος το πρώτο νησί με
ενεργειακή αυτονομία
Αυτή τη στιγμή η Τήλος σε μικρότερο
βαθμό και πολλά άλλα νησιά παίρνουμε
ενέργεια από διπλανά νησιά που παράγεται
από πετρέλαιο και έχει τεράστιο κόστος
καθώς έρχεται με υποβρύχιο καλώδιο
από την Κω μέσω Νισύρου Να φανταστείτε
απέχουμε 44 ναυτικά μίλια από την Κω
Με αυτό το έργο αποδείξαμε ότι μπορούμε

με παρεμβάσεις μικρού χαρακτήρα και καμία
αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος
να κάνεις έργα Ειδικά η ανεμογεννήτρια
είναι σημείο αναφοράς και έχει μπει σε
ένα σημείο από το οποίο βλέπεις το
ωραιότερο ηλιοβασίλεμα που έχεις δει
στη ζωή σου Βέβαια είναι μικρό έργο
προσεκτικά σχεδιασμένο που έγινε
όχι ως βιομηχανική επένδυση για να

κερδίσουν κάποιοι μέτοχοι χρήματα
αλλά αυστηρά και μόνο για να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες του νησιού και έχουμε
συμβάλει στο μέγιστο στην προστασία
του περιβάλλοντος Το καλοκαίρι που
φτάνουμε την ανώτατη κατανάλωση
καλύπτουμε το 75-80 των αναγκών
μας με καθαρή ηλιακή και αιολι
κή ενέργεια ενώ τον χειμώνα το
100 και πουλάμε το υπόλοιπο
στη ΔΕΗ όταν η διείσδυση
των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στη χώρα δεν έχει
αγγίξει ούτε το 20 Υπο
λογίζουμε ότι θα χρει
αστούμε μια μικρή
ανεμογεννήτρια

ακόμη των
800

για

κιλοβάτ

Δημιουργήσαμε μια Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση
τον Μάρτιο που έχει να κάνει
με τον πρωτογενή τομέα και
τη μεταποίηση των προϊόντων
από αυτόν Στο συνεταιριστικό
τυροκομείο μας αυτή τη
στιγμή δουλεύουν ντόπιοι και
οικονομικοί μετανάστες ενώ
θα μπορούσαν να εργαστούν
και πρόσφυγες στην παραγωγή
τηλιακού τυριού Οσο καιρό
είχαμε πρόσφυγες εδώ
εφαρμόζαμε πολιτικές ένταξης
και πέρα από στέγη και τροφή
έως ότου κριθεί η αίτηση ασύλου
τους δίναμε τα απαραίτητα
έγγραφα βιβλιάριο υγείας
αριθμό μητρώου ΑΦΜ ώστε
να έχουν τη δυνατότητα να
εργαστούν και να έρθουν σε
επαφή με τον κόσμο και να
ζήσουν σε μια ευρωπαϊκή

κοινωνία

να έχουμε καλυφθεί 100

και για το

καλοκαίρι

•

Υπάρχουν οφέλη για τους κατοίκους
Ολοι ωφελούνται ενώ τα οφέλη θα είναι
ακόμη πιο σημαντικά όταν κατακτήσουμε
την ενεργειακή αυτονομία 100
από την πώληση του περισσεύματός μας
Ενα ακόμη σημαντικό βήμα που έχουμε
κάνει είναι ότι είμαστε το μοναδικό νησί
στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν
φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Και
μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε
τη διαδικασία ώστε να έχουμε
αντικαταστήσει τον στόλο του δήμου με
ηλεκτροκίνητα οχήματα Σε πρώτη φάση
παίρνουμε ένα λεωφορείο ένα μεγάλο
φορτηγό και δύο μικρότερα και ένα IX
Βέβαια το κόστος των οχημάτων εί
ναι ακόμη πολύ υψηλό
• θυμάμαι ακόμη τις ηρωτοβουλί
ες σας σχετικά με το προσφυγικό
Πώς είναι τώρα η κατάσταση
Πώς αλλιώς να αντιδρούσαμε
ολοκληρώσει

•

απέναντι στους απόκληρους
του αιώνα μας Για να έχετε
την εικόνα μιλάμε για ένα
νησί στο οποίο υπάρχουν
3-4 λιμενικοί χωρίς
βάρκες Πώς να μην
κινητοποιηθεί
το νησί για
να κάνει αυτό
που θα έκανε
σε κάθε
ολόκληρο

περίπτωση

θα

βοηθούσε
τους
ανθρώπους

που

βρίσκονταν

στη

θάλασσα

να

μην
πνι¬

ι

EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΠΟΠΟΥΛΟΣ

γούν

Τον περασμένο Δεκέμβριο η

Υπατη Αρμοστεία με το Solidarity Now
αποφάσισαν να σταματήσουν το πρόγραμμα
Εστία στο πλαίσιο του οποίου

φιλοξενούσαμε πέντε οικογένειες στην
Τήλο γιατί δεν ήταν βιώσιμο όπως μας
είπαν Εν τω μεταξύ δημιουργήσαμε μια
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
τον Μάρτιο που έχει να κάνει με τον

πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση
των προϊόντων από αυτόν Στο συνεταιριστικό
τυροκομείο μας αυτή τη στιγμή
δουλεύουν ντόπιοι και οικονομικοί μετανάστες
ενώ θα μπορούσαν να εργαστούν
και πρόσφυγες στην παραγωγή τηλιακού
Οσο
τυριού
καιρό είχαμε πρόσφυγες εδώ
εφαρμόζαμε πολιτικές ένταξης και πέρα
από στέγη και τροφή έως ότου κριθεί η
αίτηση ασύλου τους δίναμε τα απαραίτητα
έγγραφα βιβλιάριο υγείας αριθμό
μητρώου ΑΦΜ ώστε να έχουν τη δυνατότητα
να εργαστούν και να έρθουν σε
επαφή με τον κόσμο και να ζήσουν σε μια
ευρωπαϊκή κοινωνία Τίποτα δεν είναι
ακατόρθωτο Απασχολήθηκαν είτε στον
πρωτογενή τομέα μαζεύοντας πατάτες
ελιές είτε στις υπηρεσίες εστίασης στα
ξενοδοχεία ακόμη και στον φούρνο Αυτές
τις μέρες πρόκειται να υπογράψουμε
ως δήμος με την Υπατη Αρμοστεία ένα
δικό μας πιλοτικό πρόγραμμα και
να μας φέρουν τις πρώτες οικογένειες
που θα θέλουν να ασχοληθούν με
αυτό το κομμάτι της ΚοινΣΕπ και ελπίζουμε
να μπορέσουμε να τις κρατήσουμε
και να τις εντάξουμε εδώ
• Ξενίζει ίσως να ακούει κανείς τέτοια
λόγια για την υποδοχή των προσφύγων
από αρμόδιες αρχές
Οι Τηλιακοί δεν βάζουμε ταμπέλες
στους ανθρώπους εδώ ζούμε άνθρωποι
από 15 εθνότητες το τελευταίο μας απόκτημα
είναι από την Ταϊλάνδη και δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να είμαστε
μια πολυεθνική κοινωνία
περιμένουμε
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΠΕ

Μνημόνιο Συνεργασίας
με το Πανεπιστήμιο Δυτ Αττικής
Τα ΕΛΠΕ υποστηρίζουν το αγγλόφωνο μεταπτυχιακό Μ Sc in Oil and Gas
Process Systems Engineering του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο

όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια στο
πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης 360°
Ενέργειες που υλοποιεί για τη νέα γενιά και

την ποιοτική εκπαίδευση αναλαμβάνει τη
γενικότερη υποστήριξη του αγγλόφωνου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
MSc in Oil and Gas Process Systems Engineering
Βιομηχανικά συστήματα Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου του Τμήματος
Μηχανολόγων

Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Σε ειδική εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία
του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια συνυπεγρά
Μαρτίου 201 9 Μνημόνιο
Συνεργασίας τριετούς διάρκειας από τον

Από αριστερά Ο δ/ντης εκπαίδευσης διυλιστηρίων Ε Δεμένεγας ο ανώτερος δ/ντης τομέα
προγραμματισμού τεχνικής υποστήριξης R&D και μετεξέλιξης διυλιστηρίων Γ Δημόγιωργας ο

πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και
διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Ευστάθιο

πρόεδρος και CEO της ΕΛΠΕ ΑΕ

φη την Πέμπτη

21

Τσοτσορό και τον πρόεδρο της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής

Ε Τσοτσορός ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του
Δυτικής Αττικής Κ Μουτζούρης η Δρ Χημικός Μηχανικός και δ/ντρια του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών Αιμ Κονδύλη και ο καθηγητής ΠΑ.ΔΑ και αντιπρόεδρος του

ΕΛΚΕ/ΠΑΔΑ

I

Πανεπιστημίου

Καλδέλλης

Αττικής Κωνσταντίνο Μουτζούρη
Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια αναλαμβάνει
να επιχορηγήσει το εν λόγω μεταπτυχιακό
πρόγραμμα του νεοσύστατου Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής για τρία

3

ακαδημαϊκά

έτη αφενός με 1 0 υποτροφίες ετησίως σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές με υψηλές επιδόσεις
κλιμακούμενες ανάλογα με το ύψος της

μετεξέλιξης διυλιστηρίων του ομίλου Ελληνικά
Πετρέλαια
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η
δημιουργία συνθηκών υψηλής εκπαίδευσης
νέων με διδασκόμενα μαθήματα που
αντικείμενα σχεδιασμού και βέλτιστης
περιλαμβάνουν

λειτουργίας διυλιστηρίων θέματα
της εφοδιαστικής αλυσίδας εφαρμογής
σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής

οργάνωσης

επίδοσής τους και αφετέρου ενισχύοντας
τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς
του προγράμματος
Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής

καθώς και μαθήματα που αφορούν
και επιχειρηματικά ζητήματα

συνεργασίας

ο όμιλος υποστήριξε παράλληλα

Η

υπογραφή του Μνημονίου με το

οικονομικά

Πανεπιστήμιο

την ανάπτυξη του καινοτόμου αυτού
προγράμματος στον τομέα της

Δυτικής Αττικής υπηρετεί τη βασική
επιδίωξη του ομίλου ΕΛΠΕ για διεύρυνση

διύλισης Το πρόγραμμα με μήνα έναρξης
τον Απρίλιο 201 9 αποβλέπει στην κάλυψη
των αναγκών της αγοράς σε θέματα διύλισης
μέσα από ένα σύγχρονο και πλούσιο
πρόγραμμα σπουδών το οποίο σχεδιάστηκε
από το ακαδημαϊκό προσωπικό του πανεπιστημίου

της συνεργασίας με την πανεπιστημιακή
προκειμένου έτσι να διευκολυνθεί

μεταπτυχιακού

με τη συνεισφορά έμπειρων στελεχών
του ομίλου από τη διεύθυνση προγραμματισμού
τεχνικής υποστήριξης R&D και

κοινότητα

και η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγική
διαδικασία επεσήμανε σε δηλώσεις

του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Ελληνικά Πετρέλαια Ευστάθιος Τσοτσορός
ο οποίος ανέφερε εν συνεχεία ο
όμιλος στηρίζει το πανεπιστήμιο με το

συγκεκριμένο

πρόγραμμα θα συνεχίσει όμως

να το υποστηρίζει και με άλλες δράσεις που
θα σχετίζονται με την έρευνα πάνω σε ζητήματα

ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής
Γιατί τα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη
της τοπικής περιοχής και των κατοίκων

της σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση
των προβλημάτων της κρίσης είναι καίριας
σημασίας και εκεί μπορεί να συμβάλει
αποφασιστικά

το πανεπιστήμιο
Το πρόγραμμα έχει στόχο να συμβάλει στην
άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση φοιτητών

και στελεχών ώστε να αναλάβουν ρόλους
και να διακριθούν στις σύγχρονες εξελίξεις
του κλάδου της ενέργειας Η συνεργασία
αποσκοπεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη της
εξωστρέφειας με την προσέλκυση περισσότερων
φοιτητών και εξειδικευμένων επιστημόνων
τόσο από εταιρείες του ενεργειακού
τομέα όσο και από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
υποστηρίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την
αμφίδρομη και κυκλική σχέση που δημιουργείται
ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα
και την αγορά εργασίας
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 η δημοκρατική

Τήλος συνεργατική πολυπολιτισμική και ενεργειακά αυτόνομη
Της Ιωάννας Σωτήρχου

τόσο κοντά στον θάνατο όπως
ήταν πριν από σχεδόν τρεις
όταν είχαμε μείνει 270
άνθρωποι κινδύνευε να κλείσει
το σχολείο γιατί εμείς για να
συνεχίσουμε 15 χρόνων φεύγαμε
από το νησί όταν είναι
παραμελημένο από την πολιτεία
από ανθρώπους και από τον
θεό τόσο πολύ κοντά στον
δεκαετίες

αυτάρκεια σχεδόν
Ενεργειακή
όλο τον χρόνο από
ανανεώσιμες πηγές δωρεάν
φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων
και αντικατάσταση του
στόλου του δήμου με αυτά
αγροκτηνοτροφικός κοινωνικός
συνεταιρισμός με προοπτική να
μπορεί να ενσωματώσει και τυχόν
πρόσφυγες που θα
στην περιοχή
που συμβαίνουν σε
μια εσχατιά της Ελλάδας ένα
φιλοξενηθούν
Επιτεύγματα

μαρασμό

είχαμε φτάσει τότε η
κοινωνία αυτή αρχίζει να εκτιμάει
περισσότερο τον άνθρωπο
και τις αξίες του

πια στην Τήλοζουν τέσσερα

ζευγάρια

σπιζαετού ένα είδος υπό
εξαφάνιση και αυστηρά
Το επόμενο βήμα
ήταν να στραφούμε στις

προστατευόμενο

ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας
αίτημα στο πρόγραμμα
Horizon
Όπότε προχωρήσαμε με μεγάλο
σεβασμό στο περιβάλλον
έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες
υποβάλλοντας

μελέτες και σε συνεργασία
με το τότε ΤΕΙ και τώρα Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής και

νομοθετικά έτοιμη να το

υποδεχτεί

Έτσι υλοποιήσαμε αυτό το
υβριδικό πρόγραμμα που εκτός
από την ενεργειακή αυτάρκεια
που μπορεί να εξασφαλίσει στο
νησί προσφέρει αποθήκευση
ενέργειας για χρήση όταν τα
καιρικά φαινόμενα δεν επιτρέπουν
την παραγωγή ενώ
και έξυπνοι
ώστε να μπορούμε να
το ενεργοποιούμε και από
σημεία αλλά και
τοποθετήθηκαν

μετρητές

απομακρυσμένα

δυση για να κερδίσουν κάποιοι
μέτοχοι χρήματα αλλά αυστηρά
και μόνο για να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες του νησιού και έχουμε
συμβάλει στο μέγιστο στην
προστασία του περιβάλλοντος
Το καλοκαίρι που φτάνουμε

την ανώτατη κατανάλωση
το 75-80 των αναγκών

καλύπτουμε

μας με καθαρή ηλιακή και
αιολική ενέργεια ενώ τον χειμώνα
το 100 και πουλάμε το
υπόλοιπο στη ΔΕΗ όταν η
των ανανεώσιμων πη

διείσδυση

νησί με 450 κατοίκους που
από 15 εθνικότητες

προέρχονται

τάσταση
Πώς αλλιώς να αντιδρούσαμε
απέναντι στους απόκληρους του
αιώνα μας Για να έχετε την
μιλάμε για ένα νησί στο
εικόνα

οποίο υπάρχουν 3-4 λιμενικοί
χωρίς βάρκες Πώς να μην
ολόκληρο το νησί
για να κάνει αυτό που θα έκανε
σε κάθε περίπτωση θα βοηθούσε
κινητοποιηθεί

τους ανθρώπους που
στη θάλασσα να μην
πνιγούν
Τον περασμένο Δεκέμβριο η
Υπατη Αρμοστεία με το Solidarity
Now αποφάσισαν να
βρίσκονταν

σταματήσουν

το

την Τήλο
Μπορεί να γίνεται πολλή
περί ηγετών οραμάτων
και αξιών που μπορεί να
ωστόσο αν δεν

Εστία

συζήτηση

πρόγραμμα

στο πλαίσιο του οποίου

φιλοξενούσαμε πέντε οικογένειες
στην Τήλο γιατί δεν ήταν
βιώσιμο όπως μας είπαν Εν τω
μεταξύ δημιουργήσαμε μια
Συνεταιριστική Επιχείρηση
τον Μάρτιο που έχει να
κάνει με τον πρωτογενή τομέα
και τη μεταποίηση των προϊόντων
από αυτόν
Στο συνεταιριστικό τυροκομείο
μας αυτή τη στιγμή
ντόπιοι και οικονομικοί
μετανάστες ενώ θα μπορούσαν
να εργαστούν και πρόσφυγες
στην παραγωγή τηλιακού τυριού

εμπνεύσουν

Κοινωνική

υπάρχει κάποιος να σε εμπνεύσει
φρόντισε να παίρνεις κινητήρια

δύναμη από τον εαυτό
σου και αυτό να σε κάνει να
σκέφτεσαι και να ενεργείς

à

δημιουργικά

mm

Η δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά Αλιφέρη

αυτή είναι η φιλοσοφία
της δημάρχου Τήλου Μαρίας
Καμμά Αλιφέρη που μας
μιλά για τις καινοτομίες που
επιτελούνται εκεί έχοντας κάνει
το νησί που εκπροσωπεί ως
να φαντάζει σαν ένας
φάρος στο πέλαγος της
που φαίνεται να αποτελεί

ι

δουλεύουν

δήμαρχος

απογοήτευσης

ουνώνυμο της πολιτικής
εκπροσώπησης συνεχίζοντας
μια παράδοση προοδευτικής
του νησιού από τον
αδερφό του συζύγου της τον
Τάσο Αλιφέρη με τον οποίο
είχε μακρά συνεργασία και έκανε
το νησί διεθνώς γνωστό καθώς
είχε τελέσει τους πρώτους
γάμους ομοφυλόφιλων
•
Πώς τα έχετε καταφέρει

Οσο καιρό είχαμε πρόσφυγες
εδώ εφαρμόζαμε πολιτικές
και πέρα από στέγη και
τροφή έως ότου κριθεί η αίτηση
ασύλου τους δίναμε τα
ένταξης

διακυβέρνησης

Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας
για το όραμά μας Τι όραμα
έχουμε Θέλουμε ένα καλύτερο
αύριο για τα παιδιά μας με
στο περιβάλλον και στα
δικαιώματα των συνανθρώπων
σεβασμό

μας και αυτές τις αρχές χωρίς
ταμπέλες κομματικές και άλλες
τις τηρώ ευλαβικά σε σημείο
να με λένε αυταρχική απέναντι
σε όσους δεν καταλαβαίνουν
ότι πρέπει να σεβαστούν την
ανθρώπινη ύπαρξη.Έτσι έμαθα
να ενεργώ από το σπίτι μου και
γνωρίζει η κοινωνία όπου ζω
και μου έκανε την τιμή να την

εκπροσωπώ για άλλα τέσσερα
χρόνια ότι δεν υπάρχει περίπτωση
να παρεκκλίνω από τις

αρχές μου γιατί αυτό που προέχει
για μένα είναι να έχω
ήσυχη τη συνείδηση μου
• Εχετε
ήδη μια πορεία 7
χρόνων ως δήμαρχος και όλα
όσα έχουν γίνει στο νησί
νομίζω και μια

απαραίτητα

να ελέγχουμε π.χ πόσο νερό

Βέβαια είχε την τύχη να έχει
και έναν χαρισματικό άνθρωπο
τον Τάσο Αλιφέρη που ήταν
πρώτα αδερφός μου και μετά
κουνιάδος μου ζητούσαμε τη
συμβουλή του όταν είχαμε
πριν από τους γονείς
δυσκολίες

μας

τους γέροντες αυτούς που δεν
είχαν οικονομική άνεση

έφτιαξε την Τήλο

την έβγαλε από την απομόνωση
και σήμερα οι άνθρωποι είναι
πιο ανοιχτόμυαλοι και δεκτικοί
σε πρωτοπόρες προτάσεις
• Από
την απαγόρευση του

κυνηγιού επί Αλιφέρη μέχρι τη
δημιουργία του πρώτου πράσινου
νησιού πώς ήταν ο δρόμος

προϋποθέτουν

ευρύτερη

κοινωνική συναίνεση
Πώς επιτεύχθηκε
Όταν μια κοινωνία φτάσει

μικρή μέχρι την πιο μεγάλη

δράση

αν δεν κάνεις συνεργούς
κοινωνούς τους δημότες τους
πολίτες Εγιναν πάρα πολλές
ενημερώσεις και δημόσιες
που είχε αναλάβει
το WWF Ούτε για δημόσιο έργο
δεν έχει γίνει τόσο συζήτηση
όσο γι αυτό το έργο οτο οποίο
διαβουλεύσεις

Ανέλαβε τον δήμο το 1994
και άρχισε να κάνει έργα υποδομές
και δράσεις πολύ μπροστά
από την εποχή του με επίκεντρο
τον άνθρωπο και την ευτυχία
του Ηταν ένας άνθρωπος που
έβαζε πρώτα απ όλα τούς γύρω
του και μετά τον εαυτό του
την κοινωνία τους ανήμπορους

Κι αυτός

το εργαστήριο ήπιων μορφών
ενέργειας Ωστόσο δεν μπορεί
να πετύχει τίποτα από την πιο

Όλο το νησί είναι ενταγμένο
στο Natura 2000 υπάρχει τόσο
πλούσια χλωρίδα και πανίδα και

συμμετέχουν 15 εταιρείες από
7 χώρες 0 δήμος δεν είναι
στην κοινοπραξία γιατί δεν είχε
την οικονομική δυνατότητα να
βάλει κεφάλαια Από τη χώρα
μας συμμετέχουν το WWF το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
το ΔΕΔΔΗΕ η Γ ιουνίκ είναι

ανάμεσα στις εταιρείες που
το κεφάλαιο για
την εγκατάσταση των φωτο
βολταϊκών και της ανεμογεννήτριας
Και αυτό το μικρό νησάκι

συνεισέφεραν

με την πρότασή του κέρδισε

την πρώτη θέση ανάμεσα σε
83 προτάσεις που κατατέθηκαν
πανευρωπαϊκά ακόμη και από
γνωστούς επιχειρηματικούς
Οταν κερδίσαμε το
έργο το 2014 η χώρα δεν ήταν
κολοσσούς

έχει αντληθεί από τις γεωτρήσεις
σε ποια στάθμη βρίσκεται
το νερό στις δεξαμενές ποια η
επάρκειά του και αν χρειαστεί
να σταματήσω την άντληση χωρίς
να χρειαστεί να πάω στο
αντλιοστάσιο
• Είναι
δηλαδή η Τήλος το
πρώτο νησί με ενεργειακή
αυτονομία

γών ενέργειας στη χώρα δεν
έχει αγγίξει ούτε το 20
Υπολογίζουμε ότι θα
μια μικρή ανεμογεννήτρια
ακόμη των 800 κιλοβάτ
για να έχουμε καλυφθεί 100
και για το καλοκαίρι
χρειαστούμε

•

Υπάρχουν οφέλη για τους
κατοίκους
Όλοι ωφελούνται ενώ τα
οφέλη θα είναι ακόμη πιο
όταν κατακτήσουμε την
σημαντικά

Αυτή τη στιγμή η Τήλος σε
μικρότερο βαθμό και πολλά
άλλα νησιά παίρνουμε ενέργεια
από διπλανά νησιά που παράγεται
από πετρέλαιο και έχει
τεράστιο κόστος καθώς έρχεται
με υποβρύχιο καλώδιο από την
Κω μέσω Νισύρου Να φανταστείτε
απέχουμε 44 ναυτικά μίλια
από την Κω
Με αυτό το έργο αποδείξαμε
ότι μπορούμε με παρεμβάσεις
μικρού χαρακτήρα και καμία
αλλοίωση του φυσικού
να κάνεις έργα
Ειδικά η ανεμογεννήτρια είναι
σημείο αναφοράς και έχει
μπει σε ένα σημείο από το οποίο
βλέπεις το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα
που έχεις δει στη ζωή
σου Βέβαια είναι μικρό έργο
περιβάλλοντος

προσεκτικά σχεδιασμένο που
έγινε όχι ως βιομηχανική επέν

ενεργειακή αυτονομία 100
από την πώληση του περισσεύματος
μας Ενα ακόμη σημαντικό
βήμα που έχουμε κάνει είναι

ότι είμαστε το μοναδικό νησί
στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα
δωρεάν φόρτισης ηλεκτροκίνητων
οχημάτων Και μέχρι το
τέλος του χρόνου θα έχουμε
ολοκληρώσει τη διαδικασία ώστε
να έχουμε αντικαταστήσει τον
στόλο του δήμου με ηλεκτροκίνητα

οχήματα
Σε πρώτη φάση παίρνουμε

ένα λεωφορείο ένα μεγάλο
φορτηγό και δύο μικρότερα και
ένα IX Βέβαια το κόστος των
οχημάτων είναι ακόμη πολύ
υψηλό
•
θυμάμαι ακόμη τις πρωτοβουλίες
σας σχετικά με το
Πώς είναι τώρα η κα¬
προσφυγικό

έγγραφα βιβλιάριο υγείας
αριθμό μητρώου ΑΦΜ ώστε
να έχουν τη δυνατότητα να
και να έρθουν σε επαφή
με τον κόσμο και να ζήσουν
σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία
εργαστούν

Τίποτα

δεν είναι ακατόρθωτο
Απασχολήθηκαν είτε στον

πρωτογενή

τομέα μαζεύοντας
ελιές είτε στις υπηρεσίες

πατάτες

εστίασης στα ξενοδοχεία ακόμη
και στον φούρνο
Αυτές τις μέρες πρόκειται να

υπογράψουμε ως δήμος με την
Υπατη Αρμοστεία ένα δικό μας
πιλοτικό πρόγραμμα και
να μας φέρουν τις

περιμένουμε

πρώτες οικογένειες που θα θέλουν
να ασχοληθούν με αυτό
το κομμάτι της ΚοινΣΕπ και
να μπορέσουμε να τις
κρατήσουμε και να τις εντάξουμε
εδώ
• Ξενίζει ίσως να ακούει κανείς
ελπίζουμε

τέτοια λόγια για την υποδοχή
των προσφύγων από
αρχές
Οι Τηλιακοίδεν βάζουμε ταμπέλες
αρμόδιες

στους ανθρώπους εδώ
ζούμε άνθρωποι από 15 εθνότητες
το τελευταίο μας απόκτημα
είναι από την Ταϊλάνδη
και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
με το να είμαστε μια
κοινωνία
πολυεθνική

Πηγή kalo@etsyn.gr
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Ενεργειακή αυτάρκεια
σχεδόν όλο τον χρόνο

I

Η ΡΟΔΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τήλος συνεργατική
πολυ πολιτισμική
και ενεργειακά αυτόνομη
ρ

από ανανεώσιμες πηγές

δωρεάν φόρτιση
ηλεκτροκίνητων
οχημάτων και
αντικατάσταση του στόλου
του δήμου με αυτά

αγροκτηνοτροφικός
κοινωνικός συνεταιρισμός
με προοπτική να μπορεί
να ενσωματώσει και τυχόν
πρόσφυγες που θα
φιλοξενηθούν στην
περιοχή Επιτεύγματα που
συμβαίνουν σε μια
εσχατιά της Ελλάδας ένα
νησί με 450 κατοίκους
που προέρχονται από 15

εθνικότητες την Τήλο
Της

καετίες όταν είχαμε μείνει 270 άνθρωποι
να κλείσει το σχολείο γιατί εμείς για να
συνεχίσουμε 15 χρόνων φεύγαμε από το νησί
όταν είναι παραμελημένο από την πολιτεία από
ανθρώπους και από τον θεό τόσο πολύ κοντά
στον μαρασμό είχαμε φτάσει τότε η κοινωνία
αυτή αρχίζει να εκτιμάει περισσότερο τον
και τις αξίες του
Βέβαια είχε την τύχη να έχει και έναν χαρισματικό
άνθρωπο τον Τάσο Αλιφέρη που ήταν
πρώτα αδερφός μου και μετά κουνιάδος μου
ζητούσαμε τη συμβουλή του όταν είχαμε
πριν από τους γονείς μας
Ανέλαβε τον δήμο το 1994 και άρχισε να
κάνει έργα υποδομές και δράσεις πολύ μπροστά
από την εποχή του με επίκεντρο τον
και την ευτυχία του Ηταν ένας άνθρωπος
που έβαζε πρώτα απ όλα τους γύρω του
και μετά τον εαυτό του την κοινωνία τους
ανήμπορους τους γέροντες αυτούς που δεν
είχαν οικονομική άνεση
Κι αυτός έφτιαξε την Τήλο την έβγαλε από
την απομόνωση και σήμερα οι άνθρωποι είναι
πιο ανοιχτόμυαλοι και δεκτικοί σε πρωτοπόρες
κινδύνευε

άνθρωπο

δυσκολίες

άνθρωπο

προτάσεις

Ιωάννας Σωχήρχου
στην Εφημερίδα των Συντακτών

•

Μπορεί να γίνεται πολλή συζήτηση περί ηγετών
οραμάτων και αξιών που μπορεί να
ωστόσο αν δεν υπάρχει κάποιος
να σε εμπνεύσει φρόνησε να παίρνεις κινητήρια
δύναμη από τον εαυτό σου και αυτό να
σε κάνει να σκέφτεσαι και να ενεργείς δημι
ουργικά αυτή είναι η φιλοσοφία της δημάρχου
Τήλου Μαρίας Καμμά Αλιφέρη που
μας μιλά για τις καινοτομίες που επιτελούνται
εκεί έχοντας κάνει το νησί που εκπροσωπεί
ως δήμαρχος να φαντάζει σον ένας φάρος
στο πέλαγος της απογοήτευσης που φα νετα
να αποτελεί συνώνυμο της πολιτικής εκπροσώπησης
συνεχίζοντας μια παράδοση
διακυβέρνησης του νησιού από
τον αδερφό του συζύγου της τον Τόσο Αλιφέρη
με τον οποίο είχε μακρά συνεργασία
και έκανε το νησί διεθνώς γνωστό καθώς
είχε τελέσει τους πρώτους γάμους ομοφυλόφιλων
εμπνεύσουν

προοδευτικής

• Πώς τα έχετε καταφέρει

Από την απαγόρευση του κυνηγιού επί Αλιφέρη
μέχρι τη δημιουργία του πρώτου πράσινου
νησιού πώς ήταν ο δρόμος
Ολο το νησί είναι ενταγμένο στο Natura 2000
υπάρχει τόσο πλούσια χλωρίδα και πανίδα και
πια στην Τήλο ζουν τέσσερα ζευγάρια σπιζαε
τού ένα είδος υπό εξαφάνιση και αυστηρά
Το επόμενο βήμα ήταν να στραφούμε
προστατευόμενο

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
αίτημα στο πρόγραμμα Horizon
Οπότε προχωρήσαμε με μεγάλο σεβασμό
στο περιβάλλον έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες
μελέτες και σε συνεργασία με το τότε ΤΕΙ
και τώρα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το
εργαστήριο ήπιων μορφών ενέργειας
Ωστόσο δεν μπορεί να πετύχει τίποτα από την
πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη δράση αν δεν
υποβάλλοντας

κάνεις συνεργούς κοινωνούς τους δημότες
τους πολίτες
Εγιναν πάρα πολλές ενημερώσεις και δημόσιες
διαβουλεύσεις που είχε αναλάβει το WWE
Ούτε για δημόσιο έργο δεν έχει γίνει τόσο
συζήτηση όσο γι αυτό το έργο στο οποίο
15 εταιρείες από 7 χώρες Ο δήμος
δεν είναι στην κοινοπραξία γιατί δεν είχε την
δυνατότητα να βάλει κεφάλαια
Από τη χώρα μας συμμετέχουν το WWF το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ο ΔΕΔΔΗΕ η Γι
ουνίκ είναι ανάμεσα στις εταιρείες που συνεισέφεραν
το κεφάλαιο για την εγκατάσταση των
φωτοβολτα'ίκών και της ανεμογεννήτριας Και
αυτό το μικρό νησάκι με την πρότασή του κέρδισε
την πρώτη θέση ανάμεσα σε Θ3 προτάσεις
που κατατέθηκαν πανευρωπαϊκά ακόμη και
από γνωστούς επιχειρηματικούς κολοσσούς
Οταν κερδίσαμε το έργο το 2014 η χώρα δεν
ήταν νομοθετικά έτοιμη να το υποδεχτεί
Ετσι υλοποιήσαμε αυτό το υβριδικό
που εκτός οπό την ενεργειακή αυτάρκεια
που μπορεί να εξασφαλίσει στο νησί προσφέρει
αποθήκευση ενέργειας για χρήση όταν
τα καιρικά φαινόμενα δεν επιτρέπουν την
ενώ τοποθετήθηκαν και έξυπνοι
ώστε να μπορούμε να το ενεργοποιούμε
και από απομακρυσμένα σημεία αλλά και να
ελέγχουμε π.χ„ πόσο νερό έχει αντληθεί από
συμμετέχουν

Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας για το όραμα
μας Τι όραμα έχουμε
θέλουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά
μας με σεβασμό στο περιβάλλον και στα
των συνανθρώπων μας και αυτές τις
αρχές χωρίς ταμπέλες κομματικές και άλλες
τις τηρώ ευλαβικά σε σημείο να με λένε αυταρχική
απέναντι σε όσους δεν καταλαβαίνουν ότι
πρέπει να σεβαστούν την ανθρώπινη ύπαρξη
Ετσι έμαθα να ενεργώ από το σπίτι μου και
γνωρίζει η κοινωνία όπου ζω και μου έκανε την
τιμή να την εκπροσωπώ.για άλλα τέσσερα χρόνια
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παρεκκλίνω
από τις αρχές μου γιατί αυτό που προέχει για
μένα είναι να έχω ήσυχη τη συνε(,δησή μου
δικαιώματα

• Εχετε ήδη
μια πορεία 7 χρόνων ως δήμαρχος
και όλα όσα έχουν γίνει στο νησί προ
ϋποθέτουν νομίζω και μια ευρύτερη κοινωνική

συναίνεση Πώς επιτεύχθηκε
Οταν μια Κοινωνία φτόσέι τόσο κοντά στον
θάνατο όπως ήταν πριν οπό σχεδόν τρεις δε

οικονομική

πρόγραμμα

παραγωγή

μετρητές

τις γεωτρήσεις σε ποια στάθμη βρίσκεται το
νερό στις δεξαμενές ποια η επάρκειά του και
αν χρειαστεί να σταματήσω την άντληση χωρίς
να χρειαστεί να πάω στο αντλιοστάσιο

•

Είναι δηλαδή η Τήλος το πρώτο νησί με
ενεργειακή αυτονομία
Αυτή τη στιγμή η Τήλος σε μικρότερο βαθμό
και πολλά άλλα νησιά παίρνουμε ενέργεια από
διπλανά νησιά που παράγεται από πετρέλαιο
και έχει τεράστιο κόστος καθώς έρχεται με
υποβρύχιο καλώδιο από την Κω μέσω Νισύρου
Να φανταστείτε απέχουμε 44 ναυτικά μίλια από
την Κω
Με αυτό το έργο αποδείξαμε ότι μπορούμε
με παρεμβάσεις μικρού χαρακτήρα και καμία
αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος να κάνεις
έργα Ειδικά η ανεμογεννήτρια είναι σημείο
αναφοράς και έχει μπει σε ένα σημείο από το
οποίο βλέπεις το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα που
έχεις δει στη ζωή σου
Βέβαια είναι μικρό έργο προσεκτικά σχέδια
σμένο που έγινε όχι ως βιομηχανική επένδυση
για να κερδίσουν κάποιοι μέτοχοι χρήματα
αλλά αυστηρά και μόνο για vb εξυπηρετήσει τις
ανάγκες του νησιού και έχουμε συμβάλει στο
μέγιστο στην προστασία του περιβάλλοντος Το
καλοκαίρι που φτάνουμε την ανώτατη κατανάλωση
καλύπτουμε το 75-80 των αναγκών μας
με καθαρή ηλιακή και αιολική ενέργεια ενώ
τον χειμώνα το 100 και πουλάμε το υπόλοιπο
στη ΔΕΗ όταν η διείσδυση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στη χώρα δεν έχει αγγίξει
ούτε το 20
Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε μια μικρή
ανεμογεννήτρια ακόμη των 800 κιλοβάτ για να
έχουμε καλυφθεί 100 και για το καλοκαίρι

• Υπάρχουν οφέλη για τους κατοίκους
Ολοι ωφελούνται ενώ τα οφέλη θα είναι
ακόμη πιο σημαντικά όταν κατακτήσουμε την
ενεργειακή αυτονομία 100 σπό την πώληση
του περισσεύματος μας
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα που έχουμε
κάνει είναι ότι είμαστε το μοναδικό νησί στο
οποίο υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν φόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων Και μέχρι το τέλος
του χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία
ώστε να έχουμε αντικαταστήσει τον στόλο
του δήμου με ηλεκτροκίνητα οχήματα
Σε πρώτη φάση παίρνουμε ένα λεωφορείο
ένά μεγάλο φορτηγό και δύο μικρότερα και ένα
IX Βέβαια το κόστος των οχημάτων είναι ακόμη
πολύ υψηλό

•

θυμάμαι ακόμη τις πρωτοβουλίες σας σχετικά
με το προσφυγικό Πώς είναι τώρα η
κατάσταση

Πώς αλλιώς να αντιδρούσαμε απέναντι στους
απόκληρους του αιώνα μας Για να έχετε την εικόνα
μιλάμε για ένα νησί στο οποίο υπάρχουν
3-4 λιμενικοί χωρίς βάρκες Πώς να μην
ολόκληρο το νησί για να κάνει αυτό
που θα έκανε σε κάθε περίπτωση θα βοηθούσε
τους ανθρώπους που βρίσκονταν στη θάλασσα
κινητοποιηθεί

να μην πνιγούν
Τον περασμένο Δεκέμβριο η Υπατη Αρμοστεία
με το Solidarity Now αποφάσισαν να
το πρόγραμμα Εστία στο πλαίσιο
του οποίου φιλοξενούσαμε πέντε οικογένειες
σταματήσουν

στην Τήλο γιατί δεν ήταν βιώσιμο όπως μας
είπαν
Εν τω μεταξύ δημιουργήσαμε μια Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση τον Μάρτιο που έχει
να κάνει με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση
των προϊόντων από αυτόν
Στο συνεταιριστικό τυροκομείο μας αυτή τη
στιγμή δουλεύουν ντόπιοι και οικονομικοί
ενώ θα μπορούσαν να εργαστούν και
πρόσφυγες στην παραγωγή τηλιακού τυριού
Οσο καιρό είχαμε πρόσφυγες εδώ εφαρμόζαμε
πολιτικές ένταξης και πέρα από στέγη και
τροφή έως ότου κριθεί η αίτηση ασύλου τους
δίναμε τα απαραίτητα έγγραφα βιβλιάριο
υγείας αριθμό μητρώου ΑΦΜ ώστε να έχουν
τη δυνατότητα να εργαστούν και να έρθουν σε
επαφή με τον κόσμο και να ζήσουν σε μια
κοινωνία
Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο Απασχολήθηκαν
είτε στον πρωτογενή τομέα μαζεύοντας
μετανάστες

ευρωπαϊκή

πατάτες ελιές είτε στις υπηρεσίες εστίασης
στα ξενοδοχεία ακόμη και στον φούρνο
Αυτές τις μέρες πρόκειται να υπογράψουμε
ως δήμος με την Υπατη Αρμοστεία ένα δικό μας
πιλοτικό πρόγραμμα και περιμένουμε να μας
φέρουν τις πρώτες οικογένειες που θα θέλουν
να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι της ΚοινΣΕπ
και ελπίζουμε να μπορέσουμε να τις κρατήσουμε
και να τις εντάξουμε εδώ

• Ξενίζει ίσως να ακούει κανείς τέτοια λόγια
για την υποδοχή των προσφύγων από αρμόδιες
αρχές
Οι Τηλιακοί δεν βάζουμε ταμπέλες στους
εδώ ζούμε άνθρωποι από 15 εθνότητες
το τελευταίο μας απόκτημα είναι από την
Ταϊλάνδη και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με
το να είμαστε μια πολυεθνική κοινωνία
ανθρώπους

