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Γενικά.
Η Τήνος θεωρείται ίσωςς το σημαντικότερο ανθρωπογενές
ανθρωπογενές- πολιτισμικό τοπίο των
Κυκλάδων. Αναβαθμοίί αγροτικής καλλιέργειας κατασκευασμένοι με την τεχνική της
ξερολιθιάς καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του νησιού ενώ πολυάριθμα κτίσματα που
σχετίζονται με την αγροτική δραστηριότητα ττων
ων κατοίκων κατά το άμεσο παρελθόν (κελία,
αγροικίες, περιστερεώνες, ανεμόμυλοι, νερόμυλοι, κοκ) πλαισιώνουν και αποτελούν μέρος
ενός τοπίου που είναι μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα (Συν1).

Χαρακτηριστικά αγροτικά τοπία της Τήνου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ξερολιθιά έχει αναγνωριστεί από την Unesco ως Παγκόσμιο
μνημείο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς από το Νοέμβριο 2018. Σύμφωνα δε με την
μελέτη του δικηγόρου Θεόδωρου Χίου (υπό δημοσίευση) η κήρυξη της άυλης τέχνης της
ξερολιθιάς βάση
ση της υπάρχουσας νομοθεσίας συμπεριλαμβάνει προστασία των υλικών
μαρτυριών αυτής της τέχνης όπως είναι οι ξερολιθικοί τοίχοι, τα κελιά, ο αγροικίες και εν
γένη το σύνολο των κατασκευών που έχουν παραχθεί με την τέχνη αυτή (Συν.2).
(Συν.2
Βάσει των παραπάνω η Τήνος
νος αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα πολιτισμικού τοπίου,
ενός τοπίου που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής της κληρονομιάς. Σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία «Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας
συνίσταται … στη διατήρηση και στη
στην αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και
γενικά κάθε άμεσης ή έμμεσης βλάβης της
της,» (Ν.3028/2002 Αρθρ3, παρ1β).
Ταυτόχρονα, σύμφωνα
ύμφωνα με το Άρθρο 6 Ν.3827/2010 (Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου)
«…Με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων Μερών… και με τη
την προοπτική να
βελτιωθεί η γνώση των τοπίων του, κάθε Μέρος αναλαμβάνει: αi. Να αναγνωρίζει τα δικά
του τοπία σε ολόκληρη την επικράτειά του. ii. Να αναλύει τα χαρακτηριστικά τους και τις
δυνάμεις και τις πιέσεις που τα μετασχηματίζουν. iii. Να σημειώνει ττις
ις μεταβολές. β. Να
εκτιμά τα τοπία που έχουν αναγνωριστεί κατ΄ αυτόν τον τρόπο, λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις
συγκεκριμένες αξίες που τους έχουν αποδοθεί από τις ενδιαφερόμενες πλευρές και τον
πληθυσμό που αφορούν.»
Στην περίπτωση της Τήνου ουδέποτε το κράτος υλοποίησε την παραπάνω δέσμευση η
οποία είναι νόμος. Έχει όμως την υποχρέωση να καταγράφει, να κατατάσσει σε βαθμό
σπουδαιότητας και να προφυλάσσει την ποιότητας τους. Έτσι
Έτσι, έως ότου αυτή η δέσμευση
υλοποιηθεί ευαίσθητα και πολύτιμα τοπία όπως της Τήνου θ
θα
α έπρεπε να απέχουν από
ιδιαίτερα βίαιες επεμβάσεις όπως είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας κ.α.
αντίστοιχα έργα.

Αγνοώντας όλα τα παραπάνω, στην Τήνο έχουν αδειοδοτηθεί τρία αιολικά πάρκα που
αποτελούνται από συνολικά 15 ανεμογεννήτριες εκ των οποίων το ένα είναι σε φάση
κατασκευής (περιοχή Πράσσα-Ενεργειακή Κυκλάδων ΕΠΕ).

Απόσπασμα του geomap της ΡΑΕ με τα αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα της Τήνου (με πράσινο)

Ανάλυση περιοχών εγκεκριμένων αιολικών πάρκων.
1. Πράσσα- Πολέμου Κάμπος. Ενεργειακή Κυκλάδων ΕΠΕ (ΑΑ: Α-00151)
Το αιολικό πάρκο αποτελείται από 3 ανεμογεννήτριες ισχύος 0,6 ΜW έκαστη και βρίσκεται
σε φάση κατασκευής. Συγκεκριμένα έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση των βάσεων και
εκκρεμεί τοποθέτηση των ιστών, οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί στο νησί και
φυλάσσονται σε αγροτεμάχιο, καθώς δεν έχουν δοθεί οι απαιτούμενες άδειες διέλευσης
από τον Δήμο εντός δημοτικού οδικού δικτύου. Ο χώρος που φυλάσσονται οι
ανεμογεννήτριες κατόπιν καταγγελιών ελέγχθηκε από την ΥΔΟΜ Τήνου και κρίθηκε ότι
παραβιάζει την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό είναι σήμερα σε
καθεστώς σφράγισης.
Πολιτισμικά στοιχεία περιοχής: Τα Πράσσα αποτελούν μια περιοχή πλούσια σε
πολιτισμικά στοιχεία. Τοίχοι που δημιουργούν αναβαθμούς καλλιέργειας ή ορίζουν
ιδιοκτησίες, μονοπάτια πρόσβασης, αγροτικά κελιά για την προσωρινή διαμονή ζώων,
παραδοσιακές αγροικίες, αλώνια, πατητήρια, κ.α. ξερολιθικές κατασκευές βρίσκονται στην
ευρύτερη περιοχή του αγροτεμαχίου της επένδυσης και μάλιστα σε πάρα πολύ κοντινή
απόσταση. (Συν.3)
•
Σε απόσταση μικρότερη των 350μ από το έργο συναντάμε--> ξερολιθιές, κελιά και
στάνες (ακόμη κ μέσα στην ίδια ιδιοκτησία της επένδυσης)
•
Σε απόσταση 350μ από το έργο συναντάμε--> αγροικίες, πατητήρια, αλώνια, κελιά,
έναν ιστορικό τόπο εθνικής σημασίας (μη κηρυγμένο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό στην τοπική
κοινότητα) που συνδέεται με την εύρεση της εικόνας της Μεγαλόχαρης το 1842.

Ιδιοκτησία Ενεργ.Κυκλάδων

Αγροτικό κτίσμα-Απόσταση από έργο 140μ
Αγροτικό Μνημείο

Ιδιοκτησία Ενεργ.Κυκλάδων

Αγροικία- Απόσταση από έργο 350μ

•
Σε απόσταση 500μ από το έργο συναντάμε
συναντάμε-->> τον βυζαντινό ναό της Θεοτόκου και
τον ομώνυμο οικισμό με πηγή
πηγή. (Συν4)

Ο Βυζαντινός Ναός της Θεοτόκου τα μαρμάρινα δάπεδα του οποίου κοσμούν εγχάρακτα καράβια

•
Σε απόσταση 700μ από το έργο συναντάμε
συναντάμε-->> το τεράστιας σπουδαιότητας μνημείο
της Παλαιοκλησιάς και τον βυζαντινό ναό του Αγ.Ιωάννη Θεολόγου
•
Σε απόσταση 1300μ από το έργο συναντάμε--> Δυο από τους σπουδαιότερους
παραδοσιακούς οικισμούς του νησιού την Καρδιανή και τα Υστέρνια με πλήθος
κηρυγμένων μνημείων εντός κ πέριξ αυτών μεταξύ των οποίων το βυζαντινό μοναστήρι της
Καταπολιανής (κηρυγμένο μνημείο)
•
Σε απόσταση 1600μ από το έργο συναντάμε
συναντάμε-->> τον οικισμό της Κόρης Πύργος στο
ανατολικό τμήμα του οποίου υπάρχει αρχαίο τείχος (κηρυγμένο μνημείο)
μνημείο).

Το αγροτεμάχιο της επένδυσης με εμφανή τα ίχνη των ξερολιθικών κατασκευών (απόδειξη του
αγροτικού χαρακτήρα της περι
περιοχής)

Περιβαλλοντικά στοιχεία περιοχής: Η θέση Πράσσα βρίσκεται σε υψόμετρο 570μ και
αποτελεί μέρος του οροπεδίου με το τοπωνύμιο Πολέμου Κάμπος (max υψόμετρο 633μ).
633μ)
Πέραν των εμφανών και πλούσιων πολιτισμικών στοιχείων η περιοχή τα τελευταία χρόνια
αποτελεί
ελεί σημαντικό τόπο για την μελισσοκομία καθώς φιλοξενεί φυτά κατάλληλα για την
ανατροφή μελισσών όπως το ρείκι και ο ασπάλαθος. Η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται
καθ’όλη τη διάρκεια του έτους καθώς τα φυτά έχουν διαφορετικούς χρόνους άνθισης.

Διαφορετικές
τικές εποχές/ Διαφορετικά μ
μελισσοκομικά φυτά σε άνθιση στην περιοχή του έργου


Σύμφωνα με την μελέτη του ομότιμ
ομότιμου καθηγητή του τμήματος Γεωλογίας
Γ
και
Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπ.Αθηνών κο Στουρνάρα, το μικροκλίμα με τις έντονες
συννεφώσεις και κυρίως ο πρωινός δροσισμός που είναι χαρακτηριστικό της περιοχής
παίζει ουσιαστικό ρόλο στην υδατοταμίευση όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής αλλά
και ολόκληρου του νησιού
ού (βλ.Συν 5)
 Η περιοχή λόγω απόστασης της από το κεντρικό οδικό δίκτυο φ
φιλοξενεί πλήθος
άγριας πανίδας. Σημαντικότερο είδος είναι ο σπιζαετός που βάση των δεδομένων
τηλεμετρίας του προγράμματος Life που υλοποιείται στην Άνδρο κάποια από τα
σπάνια και υπό προ
προστασία πτηνά αυτού του είδος που βρίσκονται υπό
παρακολούθηση κάνουν πτ
πτήσεις ακόμη και πάνω από την περιοχή του έργου.

https://www.lifebonelli.eu/el/tilemetria

 Εκτός της χλωρίδας και της πανίδας η περιοχή διαθέτει ένα σπάνιο απόθεμα
ιδιαίτερα εντυπωσιακών συμπλεγμάτων από βραχώδεις σχηματισμούς. Μοναδικά
μνημεία της φύσης αποτελούν πόλο έλξης τουριστών αλλά και ένα πολύ σημαντικό
πλεονέκτημα του Δήμου στο έργο που βρίσκεται σε φάση μελέτης και που αφορά στην
κήρυξη του νησιού ως Γεωπάρκο υπό την Unesco. Περιοχές όπως τα Πράσσα λόγω του
πλούτου των γεωλογικών στοιχείων που διαθέτουν αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν
στην τεκμηρίωση της πρότασης αυτής και να αποτελέσουν στο άμεσο μέλλον
σημαντικό πόλο έλξης εναλλακτικού τουρισμού όπως ο πεζοπορικός, ο γεωλογικός, ο
τουρισμός που σχετίζεται με παρατήρηση πουλιών κοκ. (Συν.6)

Εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί στην ευρύτερη περιοχή του έργου

2. Ισμαήλ- ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ (ΑΑ: Β-00275)
Το αιολικό πάρκο αποτελείται από 5 ανεμογεννήτριες ισχύος 0,9 ΜW έκαστη, διαθέτει
Άδεια Παραγωγής ενώ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι εργασίες κατασκευής. Το αγροτεμάχιο
του έργου βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500μ από τον εγκαταλελειμμένο
βυζαντινό οικισμό Ισμαήλ.
Πολιτισμικά στοιχεία περιοχής: Ο οικισμός Ισμαήλ αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό
δείγμα παραδοσιακού αιγαιοπελαγίτικου οικισμού διαθέτοντας μοναδική αυθεντικότητα
λόγω της απουσίας νεώτερων επεμβάσεων σε αυτόν. Είναι πόλος έλξης τουριστών αλλά και
ένα μέρος με δυναμική ήπιας ανάπτυξης στο μέλλον με την αποκατάσταση μέρους ή όλων
των παραδοσιακών κατασκευών.
Εκτός από της οικίες στον οικισμό συναντάμε περιστεριώνες (κηρυγμένα μνημεία) και
ξωκλήσια ενώ στο σύνολο του τοπίου βρίσκονται διάσπαρτες ξερολιθικές κατασκευές
όπως άλλωστε μαρτυρά και η αεροφωτογραφία της περιοχής.

Ο οικισμός Ισμαήλ

Η ευρύτερη περιοχή του αιολικού πάρκου πλούσια σε ανθρωπογενή στοιχεία

Πρέπει να σημειωθεί οτι το έργο βρίσκεται σε απόσταση 2800μ περίπου από τον Πύργο, το
διασημότερο και σπουδαιότερο ίσως παραδοσιακό οικισμό της Τήνου που σχετίζεται με την
τέχνη της μαρμαρογλυπτικής. Η μαρμαρογλυπτικής εντάχθηκε τo 2015, όπως και η
ξερολιθιά, στη λίστα με τα Μνημεία Παγκόσμιας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Unesco.
Η περιοχή του έργου είναι ορατή από τον οικισμό Μαμάδο , ένα παραδοσιακό οικισμό που
απέχει περίπου 600μ και σχετίζεται με την τέχνη της μαρμαρογλυπτικής και της παράδοσης
της εξόρυξης μαρμάρου που ανθούσε κατά το παρελθόν στην περιοχή.
Περιβαλλοντικά στοιχεία περιοχής: Η περιοχή αποτελεί κοιτίδα άγριας ζωής. Όντας το πιο
απομονωμένο κομμάτι του νησιού η περιοχή αυτή και έως το Στενό φιλοξενεί πολλά είδη
άγριας χλωρίδας και πανίδας.

Κολχικό φωτογραφημένο στο αγροτεμάχιο του έργου

Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί είναι οι βραχώδεις σχηματισμοί που συναντάει κανείς εδώ ενώ
αναμένεται η περιοχή αυτή μαζί με την περιοχή των γρανιτών γύρω από το χωριό Βωλάξ να
παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του Γεωπάρκου Τήνου (βλ. παραπάνω).

Βραχώδεις σχηματισμοί στην περιοχή του έργου

3. Πέταλα και Κοράκου Φωλιά- Αιολικό Πάρκο Φωλιά ΑΕ (ΑΑ: Γ-01392)
Το αιολικό πάρκο αποτελείται από 10 ανεμογεννήτριες ισχύος 2,3 ΜW έκαστη, διαθέτει
Άδεια Παραγωγής ενώ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι εργασίες κατασκευής. Aποτελείται από
δύο τμήματα. 4 ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν στο όρος Πέταλα και άλλες 6 στην
περιοχή του στενού Τήνου- Άνδρου.
Πολιτισμικά στοιχεία περιοχής: Το τμήμα του έργου που θα κατασκευαστεί στο όρος
Πέταλα αναμένεται να επιφέρει σημαντική αισθητική επιβάρυνση στην ευρύτερη περιοχή
γύρω από το χωριό Πύργος, διάσημο ως το χωριό των γλυπτών. Εδώ έζησε ο Γιαννούλης
Χαλεπάς και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Το χωριό φιλοξενεί πλήθος μουσείων όπως η οικία
του Χαλεπά, το Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών και το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας του Ομίλου
Πειραιώς. Επίσης στον Πύργο στεγάζεται το Προπαρασκευαστικό Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου Τήνου, η μοναδική Σχολή με πλήρη εξειδίκευση στην τέχνη της Μαρμαροτεχνίας
σε Πανελλαδικό Επίπεδο. Το εγκεκριμένο αιολικό πάρκο θα είναι ορατό από τον
σημαντικότερο ίσως αυτό παραδοσιακό οικισμό του νησιού αλλά και απο το επίνειο του
τον Πάνορμο που αποτελεί ένα λιμανάκι ιδιαίτερα δημοφιλές και σημαντικό τουριστικό
προορισμό του νησιού. Εκτός απ'τον Πύργο και τον Πάνορμο το αιολικό πάρκο θα είναι
ορατό από τους οικισμούς Μαρλά, Μαμάδο και Ισμαήλ.

Η θέα απ'την θέση της πρώτης ανεμογεννήτριας στο όρος Πέταλα

Περιβαλλοντικά στοιχεία περιοχής: Η περιοχή όπως και αυτή του αιολικού Πάρκου της
ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ αποτελεί κοιτίδα άγριας ζωής. Όντας το πιο απομονωμένο κομμάτι
του νησιού η περιοχή αυτή και έως το Στενό φιλοξενεί πολλά είδη άγριας χλωρίδας και
πανίδας.

Βραχώδεις σχηματισμοί στην περιοχή του β΄τμηματος του πάρκου Φωλιά ΑΕ

Ιδιαίτερα επιβαρυντική θα είναι η λειτουργία των αιολικών πάρκων ώς προς την πανίδα και
ειδικά τα πουλιά καθώς το Στενό αποτελεί χώρο φιλοξενίας σπάνιων ειδών όπως ο
Σπιζαετός που φωλιάζει ακριβώς απέναντι στην Άνδρο και ο οποίος επισκέπτεται τακτικά
και την Τήνο.

https://www.lifebonelli.eu/el/tilemetria

