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 Κατηφορίζοντας τον ασφαλτόδρομο από το Χωριό 
Μυρσίνη προς τον όρμο της Λιβάδας,  παρατητώντας  
τις βόρειες πλαγιές του όρους Τσικνιάς, διακρίνουμε 
στις λαγκαδιές να ρέουν επιφενειακά άφθονα νερά,τα 
οποία καταλήγουν κάθετα μέσα στο μεγάλο ποταμό, 
που ρέει στο βάθος της ρεματιάς της της Λιβάδας (φ. 
6)

 Στην περιοχή υπάρχει υδρογραφικό δίκτυο δενδρικής 
μορφής, που μεταφέρει τα όμβρια και τα πηγαία νερά 
την λεκάνης αποροής της Λιβάδας, προς τον όρμο της 
Λιβάδας και από εκεί στη θάλασσα ,βορειοανατολικά 
της νήσου Τήνου. Μας ενδιαφέρει εδώ το τμήμα ροής  
ομβρίων από το όρος Τσικνιάς γιατί τα νερά είναι 
καθαρά .



  

 ΓΕΝΙΚΑ: Η περιοχή της Λιβάδας λόγω του 
βορειοανατολικού  προσανατολισμού της, δέχεται κατά 
μέσο όρο το μεγαλύτερο ύψος βροχής κατ'έτος στην 
Τήνο, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.

 Τα νερά που ρέουν ανεκμετάλευτα στη θάλασσα.Με  
ημερομηνία 6-4-2009 οι μετρήσεις έδειξαν παροχή 
ξεπερνά τα 200 κ.μ. /ώρα.

 α)Απότα νερά  αυτά περίπου 60κμ/ώρα κατέρχονται 
από τις λαγκαδιές (ρεματιές) του όρους Τσικνιάς και 
είναι νερά καθαρά.

 β)Τα υπόλοιπα νερά  140κμ/ώρα κατέρχονται διά του 
ποταμού, από δυτικώτερες περιοχές,αρχίζοντας από 
την περιοχή της λειβαδερής του Εξώμβουργου,πλην 
όμως δεν είναι καθαρά νερά, γιατί μεταφέρουν και τα 
λύματα των γειτωνικών χωριών Φαλατάδου-Στενής 
που χύνονται εκεί και έτσι χρειάζονται προηγούμενα 
βιολογική επεξεργασία.



  

 Από τα παραπάνω προκύπει ότι, για την ύδρευση των 
Δήμων της Τήνου, επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν 
άμεσα τα καθαρά νερά των λαγκαδιών του όρους άμεσα τα καθαρά νερά των λαγκαδιών του όρους 
ΤσικνιάςΤσικνιάς, γιατί μόνο έτσι θα λυθούν έστω και μερικώς 
οι υδρευτικές αναγκες των δύο  Δήμων, από τις αρχές 
τουλάχιστον του 2010.

 Παράλληλα πρέπει να εκπονηθούν  οι απαραίτητες 
μελέτες και να γίνουν ενέργειες, για να λυθούν τα 
οποια προβλήματα υπάρχουν, προκειμένου να 
αξιοποιηθούν στο σύνολό τους τα νερά του ποταμού .

 Η αξιοποίηση των νερών της λειβάδας κατά την 
άποψή μας, είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ,αν θέλουμε 
πραγματικά , να λυθεί οριστικά το υδρευτικό 
πρόβλημα της Τήνου και όχι μόνο.

 Στις διαφάνειες 7-16 και που ακολουθούν παρουσι-
αζονται διαδοχικά οι επιφανειακές απορροές των λα-
γκαδιών  που αποδεικνύουν τα όσα αναφέρονται ήδη.



  

Η ΑΤΥΧΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΑΣ



  



  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΑΣ ΤΗΝΟΥ
Διακρίνονται:ο ποταμός της Λιβάδας,η λιμνοδεξαμενή,οι 

παράπλευροι χείμαρροι του όρους Τσικνιάς,το όρος 
Τσικνιάς. Μια περιοχή που  θα έχει νερά πάντοτε προς 

αξιοποίηση



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

ΛΙΜΝΟΔΑΞΑΜΕΝΗ



  

ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΑΣ



  

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ



  

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ 
ΛΙΜΝΟΔΑΞΑΜΕΝΗΣΛΙΜΝΟΔΑΞΑΜΕΝΗΣ



  

(1993 -2009 =16 ΧΡΟΝΙΑ) Η ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΑΧΡΗΣΙΑ ,
 ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΕΡΝΑΕΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΠΌ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ



  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Αντιδήμαρχο του 

Δήμου Τήνου κ. Ιωάννη Ψάλτη ( Φυσιογνώστης και Γεωλόγος) 
για να ενημερωθούν σωστά οι αρμόδιες  υπηρεσίες του 
κράτους και έτσι  να επιταχύνουν την κατασκευή των  έργων 
αξιοποίησης των νερών της Λιβάδας, προς όφελος της 
ύδρευσης και όχι μόνο ,των δύο Δήμων του νησιού μας, τον 
Δήμο Εξωμβούργου και το Δήμο Τήνου.

 Μικρή συνεισφορά στη προσπάθεια που καταβάλλει ο 
Δήμαρχος Δήμου Τήνου κ. Σίμος Ορφανός  να αποκαταστήσει 
την 24ωρη παροχή νερού στην πόλη της Τήνου και στα 
Δημοτικά Διαμερίσματα Δύο Χωριών και Τριαντάρου που 
ανήκουν στο Δήμο Τήνου συμπεριλαμβανομένων και των 
παραλιακών οικισμών τους.

 Αφιερώνεται δε στο Σύλλογο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ ΝΗΣΟΥ  ΤΗΝΟΥ      'ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ' .   

 Τήνος 7 Απριλίου 2009


