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Στην 7η / 2008 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου μας συζητήθηκε το θέμα της νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Το δημοτικό συμβούλιο κλήθηκε να 
αποφασίσει σχετικά με την συνένωση των ΟΤΑ του νησιού. Μετά 
από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του 
Δημάρχου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1ον. Την διατήρηση του Δήμου Εξωμβούργου ως έχει
2ον. Εφόσον το Υπουργείο προχωρήσει σε υποχρεωτικές συνε-

νώσεις, και εφόσον δεν υφίσταται κανένα περιθώριο για την διατή-
ρηση της παρούσας κατάστασης στη Τήνο, τότε και μόνο τασσόμα-
στε υπέρ της απόλυτης συνένωσης των τριών υπαρχόντων ΟΤΑ της 
Τήνου σε ένα, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Στην περίπτωση 
αυτή θεωρούμε ότι είναι άκρως σημαντικό να συνεχίσουν να υφί-
στανται τα Τοπικά Διαμερίσματα, με κάποιες αυξημένες δικαιοδο-
σίες στα ολιγομελή συμβούλια τους στον τοπικό τους χώρο. Αυτό 
θα βοηθήσει στην διατήρηση των τοπικών μορφών ζωής, οικονο-
μίας και πολιτισμού που υφίστανται σήμερα και έτσι θα μπορέσουν 
να διατηρήσουν τις όποιες υφιστάμενες σήμερα ιδιομορφίες τους.

3ον. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να γίνει αιρετή στο επίπεδο 
των σημερινών 13 Περιφερειών.

4ον. Ο θεσμός του Νομάρχη να διατηρηθεί και οι σημερινές Νο-
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Ενόψει των εγκαινίων του νέου Μουσείου Μαρμαροτεχνίας στον 
Πύργο, πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη από την ηγεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών στην έδρα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νά-
ξου - Τήνου στην Ξινάρα. Μετά από την Καθολική Αρχιεπισκοπή, ο 
Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος και ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών Αθανάσιος Νάκος με τη συνοδεία του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών Πάτροκλου Γεωργιάδη, του Γενικού Γραμ-
ματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπου Κόκκινου και γραμ-
ματέων των Υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού, επισκέφτηκαν 
το Δημαρχείο του Δήμου Εξωμβούργου. Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό 
Συμβούλιο και οι υπάλληλοι του Δήμου υποδέχτηκαν την ηγεσία του 
Yπουργείου Eσωτερικών στο δημαρχιακό μέγαρο, ενώ ο Δήμαρχος 
προσέφερε στους υπουργούς και στο Περιφερειάρχη συμβολικά δώρα 
μαρμάρινα γλυπτά.

ΕΠ Ι ΣΚΕΨΗ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ  Ε ΣΩΤΕΡ ΙΚΩΝ
ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  Ε ΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

8ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΣYNEXEIA ΣTO ENΘETO

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Την Τρίτη 17 Ιουνί-

ου στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων του Δήμου 
μας πραγματοποιήθηκε 
επιμορφωτική ημερίδα 
για το Δήμαρχο, τους 
Δημοτικούς Συμβού-
λους, τους Προέδρους 

των Τοπικών Διαμερισμάτων, τους Τοπικούς Συμβούλους και τους υπαλλήλους του Δή-
μου μας. Αιρετοί και υπάλληλοι ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες αξιοποίησης των τε-
χνολογιών πληροφορικής, του Διαδικτύου και των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι η ένταξη του Δήμου στη 
σύγχρονη ψηφιακή εποχή και την επίτευξη του λεγόμενου «Ψηφιακού Δήμου», περιορί-
ζοντας το ψηφιακό χάσμα κέντρου - περιφέρειας για να καταστεί το έργο τους αποδοτι-
κότερο, να διευρυνθούν οι λειτουργικές, διοικητικές και επιχειρησιακές τους δυνατότητες 
και να διευκολυνθεί η συμμετοχή του δημότη στα κοινά. Αντικείμενο του έργου είναι επί-
σης είναι η εξοικείωση των αιρετών με τη χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου, για 
την οργάνωση και διαχείριση πληροφορίας, την ψηφιακή παρακολούθηση  της ροής των 
διοικητικών διαδικασιών, τη διενέργεια ψηφιακών δημοσκοπήσεων και την αναζήτηση 
πληροφοριών από άλλους φορείς. Απώτερος σκοπός είναι η αναβάθμιση της ποιότητας 
και του πλήθους των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω της βελτιστοποίησης των δια-
δικασιών επικοινωνίας με τον πολίτη. Οι αιρετοί για την εξοικείωσή με τα ανωτέρω θα 
παρακολουθήσουν ομαδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στη Σύρο.

Το Φεστιβάλ Εξωμβούργου εισήλθε στον 8ο επιτυχημένο χρόνο πο-
ρείας του και από τα πιο «επίσημα χείλη» έχει χαρακτηριστεί ως το 
πιο αντιπροσωπευτικό, ιδιαίτερο και δυναμικό Φεστιβάλ που πραγμα-
τοποιείται στο Αιγαίο. Το Φεστιβάλ Εξωμβούργου έχει αγαπηθεί τόσο 
από τους ντόπιους, όσο και από τους επισκέπτες του νησιού. Η ευρεία 
αποδοχή του από το κοινό και η ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, το έχουν 
καταστήσει σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά Φεστιβάλ της Ελλάδας 
που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών εκδηλώσεων.
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μαρχίες να αποτελέσουν νομαρχιακά διαμερίσματα των Περιφερει-
ών που θα εκλέγουν αιρετά Περιφερειακά Συμβούλια και αιρετό Πε-
ριφερειάρχη.

5ον. Να διατηρηθούν τα Επαρχεία.
6ον.Οι συνενώσεις των ΟΤΑ να γίνουν μετά την εκπλήρωση των 

προϋποθέσεων που έθεσε το συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., όπως οικονο-
μικά κίνητρα, ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους, να ληφθεί 
υπόψη η νησιωτικότητα για την δημιουργία των νέων Ο.Τ.Α. κλπ., με 
τη σύμφωνη γνώμη των Τ.Ε.Δ.Κ. 

Την πρόταση του Δημάρχου και του προεδρείου ψήφισαν οι πα-
ρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Ζαλώνης, Αντώνιος Ξενόπου-
λος, Ιωάννης Βιδάλης, Αντώνιος Βιδάλης, Πέτρος Κουκουλάς, Νι-
κόλαος Τριαντάφυλλος και Νικόλαος Φώσκολος και οι παρόντες 
πάρεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων Γεώργιος Φιλιππούσης, Ιω-
σηφίνα Βιδάλη, Αλέξανδρος Μέγκουλας και Μαρία Δενεκαρία.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμα-

νουήλ Σώχος, Ελένη Ρουγγέρη και Νικόλαος Ζαλώνης, οι οποίοι 
ψήφισαν την πρόταση του κ. Σώχου, ο οποίος εξέφρασε την άποψη 
ότι το μέλλον της Τήνου είναι ο ένας και ενιαίος Δήμος Τήνου, προ-
κειμένου να λυθούν χρόνια προβλήματα αλλά και για τη οικονομική 
στήριξη της ενδοχώρας. Ο νέος Δήμος ανέφερε ότι είναι προς όφε-
λος των χωριών και ο Δήμος Εξωμβούργου θα πρέπει να ανταπο-
κριθεί θετικά στη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση και να πρωταγωνι-
στήσει στο νησί. Όσο για τη διατήρηση της Κοινότητας Πανόρμου 
τάχθηκε υπέρ της διατήρησής της εφόσον η Πολιτεία το αποφασίσει. 
Η Περιφερειακή Διοίκηση να γίνει αιρετή. Ο κ. Φίλιππος Οριάνος 
κατέθεσε προς ψήφιση και ψήφισε ο ίδιος την πρόταση να γίνει συ-
νένωση σε ένα Δήμο αλλά η Κοινότητα Πανόρμου να παραμείνει ως 
έχει με την εκχώρηση των νυν Τοπικών Διαμερισμάτων Υστερνίων 
και Καρδιανής του Δήμου Εξωμβούργου.

Ολόκληρη η απόφαση για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας: www.exomvoyrgoy.gov.gr
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Η μη κυβερνητική οργάνω-
ση ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθε-
λοντικής Εργασίας, ξεκινά για 
πρώτη φορά φέτος συνεργα-
σία με το νησί της Τήνου και 
το Δήμο Εξωμβούργου συντο-
νίζοντας διεθνή ομάδα εθελο-
ντών με στόχο τη διαφύλαξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς 
του τόπου και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Οι εργασί-
ες που θα πραγματοποιηθούν 
έχουν στόχο τον καθαρισμό, τη 
συντήρηση και τη σηματοδότη-
ση των αρχαίων μονοπατιών 
του νησιού. 

Η Τήνος θα φιλοξενήσει 
τρεις ομάδες νέων εθελοντών 
από όλο τον κόσμο οι οποίοι 
θα εργάζονται καθημερινά σε 
τρία προγράμματα. Το πρώτο 
έχει ήδη πραγματοποιηθεί από 
τις 22 Ιουνίου μέχρι τις 8 Ιουλί-
ου, όπου οι εθελοντές φιλοξε-
νήθηκαν στο Δημοτικό σχολείο 
της Στενής και εργάστηκαν στα 
μονοπάτια Ξώμπουργο - Λου-
τρά και Ξώμπουργο - Τριπότα-
μο. Μετά τη λήξη του πρώτου 
προγράμματος ο Δήμαρχος 
συναντήθηκε με τους εθελοντές 
και, αφού τους ευχαρίστησε για 
το πολύτιμο έργο που προσέ-
φεραν, τους έδωσε αναμνηστι-

κά δώρα, ως αντάλλαγμα της 
προσφοράς τους. Στο δεύτερο 
πρόγραμμα που βρίσκεται σε 
εξέλιξη και θα διαρκέσει έως 
τις 27 Ιουλίου οι εθελοντές ερ-
γάζονται στο μονοπάτι Βωλάξ - 
Αγάπη. Το τρίτο πρόγραμμα θα 
λάβει χώρα από τις 14 Οκτω-
βρίου μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 
και οι εθελοντές θα φιλοξε-
νηθούν στο Δημοτικό σχολείο 
Φαλατάδου. 

Ο Δήμος Εξωμβούργου έχει 
35 χωριά, 30 παραδοσιακά και 
5 παραλιακά και καταλαμβάνει 
τα 2/3 του νησιού. Είναι η λι-
γότερο τουριστικά ανεπτυγμέ-
νη Τήνος και περισσότερο η 
αγροτική και ημιορεινή περιο-
χή της. Όμως είναι η περιοχή 

με τα πλέον ομορφότερα και 
παρθένα τοπία, που οι κάτοικοί 
της κρατούν τις παραδόσεις και 
τα έθιμα τους. Σε όλη την περι-
οχή του Δήμου Εξωμβούργου 
υπάρχει ένα πολύ ανεπτυγμέ-
νο δίκτυο μονοπατιών, που έχει 
σηματοδοτηθεί και χαρτογρα-
φηθεί από τη Νομαρχία Κυκλά-
δων και το Δήμο. Περιπατητές 
ντόπιοι αλλά και ξένοι κάνουν 
συχνή χρήση αυτού του δικτύ-
ου μονοπατιών, μιας και η δι-
αμόρφωση του εδάφους στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν 
επιτρέπει τη δημιουργία αμαξι-
τών δρόμων. Οι εργασίες των 
εθελοντών θα είναι ο καθαρι-
σμός, η διάνοιξη και η σήμαν-
ση των πιο σημαντικών μονο-

πατιών του Δήμου. 
Στον ελεύθερο χρόνο τους οι 

εθελοντές έχουν τη δυνατότη-
τα να έρθουν σε επαφή με την 
καθημερινή ζωή του νησιού, 
να γνωρίσουν τις ομορφιές του 
τόπου, τον πολιτισμό, τις πα-
ραδόσεις, την ιστορία του και 
φυσικά τους φιλόξενους κατοί-
κους του. Η διεθνής ομάδα θα 
απαρτίζεται συνολικά από 45 
εθελοντές από διάφορες χώρες 
ενώ τις δράσεις της ομάδας θα 
συντονίσουν 6 ομαδάρχες-συ-
ντονιστές εκπαιδευμένοι από 
την ΕΛΙΞ. 

Η μη κυβερνητική οργάνωση 
ΕΛΙΞ καλλιεργεί την εθελοντι-
κή συνείδηση και προωθεί την 
εθελοντική προσφορά από το 
1987. Βασικός στόχος της ΕΛΙΞ 
είναι η συμβολή στην προσω-
πική ανάπτυξη του ατόμου και 
η εξέλιξή του ως πολίτη του 
κόσμου μέσα από την ενεργή 
συμμετοχή στα κοινά. Η ΕΛΙΞ 
πραγματοποιεί διεθνείς δρά-
σεις εθελοντικής συμμετοχής 
με αντικείμενο την προστασία 
του περιβάλλοντος, τη διατή-
ρηση της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, την προώθηση του 
πολιτισμού και την κοινωνική 
προσφορά.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Α Ρ Α Λ Ι Α Σ  Λ Ι Β Α Δ Α Σ
Το Σάββατο 23 Αυγούστου οργανώνεται από το Σύλλογο «Οι Φίλοι της Τήνου» καθαρισμός της παραλίας της Λιβάδας. 

Στον καθαρισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι είναι λάτρεις της μοναδικής μας παραλίας και φυσικά το επιθυμούν.
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H ΔHMAPXIAKH EΠITPOΠH ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ...
Στην τελευταία συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του 
Δήμου μας ανατέθηκαν προς εκτέλεση τα παρακάτω έργα στα 
Τοπικά Διαμερίσματα:

 Διαπλάτυνση γεφυριού Παπά Φιοράντη στον οικισμό Κιόνια 
Τ.Δ. Κτικάδου

  Επισκευή δρόμου προς Σαμάκι και δρόμου Χατζηράδου που 
προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Δ.Δ. Κτικάδου

  Κατασκευή προστατευτικών κεγκλιδωμάτων έξωθεν Ιερού 
Ναού Σωτήρος & για τους κάδους απορριμμάτων Τ.Δ. Κτικάδου

  Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης από επιχείρηση 
Ε. Φωσκολου και Ιερό Ναό Ρόδο το Αμάραντο προς νεόδμητες 
οικίες Γκερέκου στον οικισμό Χατζηράδο Τ.Δ. Κτικάδου

  Επέκταση αποχέτευσης από λαγκάδι - γεφύρι ως οικία κ. 
Δελλατόλα - αλλαγή σωλήνων από οικ. Κουμουτζέλου Τ.Δ. 
Καρδιανής

  Αποκατάσταση δρόμου από φερτά υλικά λόγω κατολισθή-
σεων στο Τ.Δ. Καρδιανής

 Επισκευή δρόμου στον Όρμο Γιαννάκη από φθορές που 
προκλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας

  Πλακοστρώσεις οικισμού Κάμπου Τ.Δ. Κάμπου
  Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων Σμαρδακίτου από κα-

κοκαιρίες 
  Καθαρισμός δρόμου προς Περιστεριώνες οικισμού Ταρα-

μπάδου Τ.Δ. Κάμπου 
  Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην είσοδο της Μονής 

Ουρσουλινών Τ.Δ. Κάμπου 
 Συντήρηση επισκευή περίφραξης έξωθεν δημοτικού σχολεί-

ου Λουτρών από ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία 
Τ.Δ. Κάμπου 

  Κατασκευή πέτρινου τοιχίου πλησίον νεκροταφείου οικι-
σμού Αετοφωλιάς Τ.Δ. Καλλονής 

  Διαμόρφωση δρόμου προς παρεκκλήσι του Αγίου Κήρυκα 
οικισμού Κάτω Κλείσματος Τ.Δ. Καλλονής 

  Τσιμεντόστρωση δημοτικών δρόμων στον οικισμό Κιόνια 
Τ.Δ. Κτικάδου 

  Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Καρκάδου Τ.Δ. Καλλονής 
  Διαμόρφωση χώρων γηπέδου μπάσκετ - βόλεϊ στον οικισμό 

Φαλατάδο Τ.Δ. Φαλατάδου 
  Επισκευή περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Τ.Δ. Φα-

λατάδου 
  Κτίσιμο πέτρινου τοίχου κάτω από ταβέρνα Βικτωρίας 

Δρούγα ως το τέλος του δρόμου οικισμού Κολυμπήθρας Τ.Δ. 
Κώμης 

  Κατασκευή τοίχου έξω από Ιερό Ναό Αγίας Άννας οικισμού 
Τζάδου Τ.Δ. Στενής 

  Κατασκευή πέτρινου καθιστικού στη θέση Σάντα Μαργαρίτα 
Τ.Δ. Στενής 

  Επισκευή παλαιού πηγαδιού άρδευσης οικισμού Ποταμίας 
Τ.Δ. Στενής 

  Επισκευή παλιών καναλιών ύδρευσης και πηγής Αγίου Ισί-
δωρου Τ.Δ. Στενής 

  Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων Υστερνίων Τ.Δ. Υστερ-
νίων από το Κληροδότημα Ν. Γλύνη 

  Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών καγκέλων από 
οικία Α. Μαλακατέ ως ταβέρνα Α. Ρήγου Τ.Δ. Υστερνίων από το 
Κληροδότημα Ν. Γλύνη 

  Μαρμαρόστρωση οδού προς οικία Γ. Ναύτη στον οικισμό 
Υστερνίων Τ.Δ. Υστερνίων από το Κληροδότημα Ν. Γλύνη 

  Επισκευή παλιών μονοπατιών οικισμού Σκαλάδου Τ.Δ. Κώ-
μης

  Τσιμεντόστρωση πηγαδιού στον οικισμό Ξινάρα Τ.Δ. Κά-
μπου

  Κατασκευή ξύλινου περάσματος στη θέση Μαγγανάρι Τ.Δ. 
Στενής 

  Συντήρηση επισκευή δρόμων που έχουν υποστεί φθορές 
από κακοκαιρία

  Αντικατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης στον οικι-
σμό Υστέρνια 

  Επισκευή τμήματος εξωτερικού δικτύου Ζωδεμένης Υστερ-
νίων λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από παγετό Τ.Δ. Υστερ-
νίων 

  Επισκευή δικτύου αποχέτευσης στο Τ.Δ. Στενής 
  Κατασκευή αγωγού απορροής όμβριων υδάτων στην παρα-

λία Λιβάδας Τ.Δ. Στενής
  Καθαρισμός δρόμων του Δήμου για την πρόληψη πυρκα-

γιών 
  Καθαρισμός δρόμων και ρεμάτων οικισμών Κιονίων & Τρι-

ποτάμου Τ.Δ. Κτικάδου 
  Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Κουμάρου Τ.Δ. Φα-

λατάδου
  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης στην παραλία των Κιονίων 

Τ.Δ. Κτικάδου

  Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον 
οικισμό Κιόνια Τ.Δ. Κτικάδου

  Συντήρηση και καλλιέργεια πη-
γών Κάτω Κλείσματος και Αετοφω-
λιάς Τ.Δ.  Καλλονής

  Επισκευή μαρμάρινης πλακό-
στρωσης έξω από Αγ. Μάρκο οικι-
σμού Βωλάξ Τ.Δ. Φαλατάδου

  Διαμόρφωση β’ πλατείας οικισμού Κτικάδου Τ.Δ. Κτικάδου
  Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Όρμος Υστερνίων 

του Τ.Δ. Υστερνίων από οικία Παλαμάρη έως οικία Τσόγκα
  Αντικατάσταση παλαιού δικτύου Ύδρευσης από οικία Α. 

Πρωτόπαπα μέχρι Εμβαλόμενου οικισμού Όρμος Υστερνίων 
Τ.Δ. Υστερνίων 

  Κατασκευή τεχνικών έργων στη περιοχή Λιδάκια Τ.Δ. Φα-
λατάδου

  Κατασκευή ξύλινου πεζόδρομου κατά μήκος παραλιακού 
δρόμου Κιονίων για την ασφαλή διέλευση πεζών στον οικισμό  
Κιόνια του Τ.Δ. Κτικάδου

  Διαπλάτυνση δρόμου έξω από οικία Παλαμάρη Ι στον οικι-
σμό Στενής Τ.Δ. Στενής 

  Κατασκευή γεφυριού στον οικισμό Στενής Τ.Δ. Στενής 
  Αντιπλημμυρικό έργο στη θέση Μηλιούρη Τ.Δ. Στενής 
  Συντήρηση παιδικής χαράς έξωθεν νηπιαγωγείου Στενής 

Τ.Δ. Στενής
  Επισκευή δικτύου ύδρευσης στην κατασκήνωση Κιουράς 

στο Τ.Δ. Στενής 
  Επισκευή - αποπεράτωση Μουσείου Αετοφωλιάς Τ.Δ. Καλ-

λονής
  Επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου
  Καθαρισμός υπαρχουσών αντιπυρικών ζωνών στην περιο-

χή του δημοτικού σκουπιδότοπου 
  Επισκευή συντήρηση μοτέρ και αντλιών γεωτρήσεων του 

Δήμου Εξωμβούργου 
  Καθαρισμός λαγκαδιών και ρεμάτων για την πρόληψη 

πλημμύρας 
  Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Καλλονής
  Υλοποίηση μυοκτονιών στους οικισμούς του Δήμου
  Καθαρισμός αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Στενής
  Διάνοιξη και τσιμεντόστρωση Περιφερειακού δρόμου στον 

οικισμό Σμαρδάκιτο Τ.Δ. Κάμπου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ 
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ
Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρ-

χος Παναγιώτης Κροντηράς στον 
Υφυπουργό Υγείας και στους 
Βουλευτές του Νομού προκει-
μένου να γνωστοποιήσει τα προ-
βλήματα στελέχωσης του Κέντρου 
Υγείας Τήνου αλλά και των Περι-
φερειακών Ιατρείων του νησιού. 
Στο έγγραφό του ο Δήμαρχος 
επεσήμανε ότι η μη παράταση 
των συμβάσεων των αγροτικών 
ιατρών, που λήγει η θητείας τους, 
έως την αντικατάστασή τους από 
τους νέους δημιουργεί κενό στη 
στελέχωση και ως εκ τούτου τα-
λαιπωρία και ανασφάλεια στους 
ασθενείς και κατοίκους του νησι-
ού και δη των χωριών, που εξυ-
πηρετούνται, ως επί το πλείστον, 
από τους αγροτικούς ιατρούς. Ο 
Δήμαρχος πρότεινε για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος την 
τροποποίηση του χρόνου διορι-
σμού των αγροτικών ιατρών για 
την άμεση αντικατάστασή τους. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την επιστολή αυτή επιθυμώ να σας γνωστοποιήσω την υπάρχουσα απαράδεκτη & επικίνδυνη ταυτόχρονα κατάσταση που επικρατεί στον 

τομέα υγείας του νησιού μας και ειδικότερα στα περιφερειακά ιατρεία του Δήμου Εξωμβούργου αλλά και ολόκληρου του νησιού της Τήνου. Άπα-
ντες οι ιατροί της μοναδικής δημόσιας υπηρεσίας παροχής υγειονομικής περίθαλψης στο νησί, του Κέντρου Υγείας Τήνου και των περιφερειακών 
ιατρείων  έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας από την 2α Ιουνίου, διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων 
εφημεριών από την 1/1/2008, ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ των συνολικών αποδοχών τους. Οι ιατροί εξυπηρετούν μόνο τα επείγοντα περιστα-
τικά, αν βέβαια αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η επίσχεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι ιατροί αρνούνται να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς έως 
ότου καταβληθούν οι οφειλές τους. 

Στο Δήμο Εξωμβούργου λειτουργούν τέσσερα περιφερειακά ιατρεία που εξυπηρετούν κάθε εβδομάδα κυρίως ασθενείς μεγάλης ηλικίας με 
κινητικά και άλλα προβλήματα υγείας. Η μη εξυπηρέτηση τους από τους αγροτικούς ιατρούς, που η κύρια προσφορά τους σε αυτούς τους 
ηλικιωμένους είναι η διάγνωση και η συνταγογράφηση των απαιτούμενων φαρμάκων, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και όλων των 
υπολοίπων πολιτών του νησιού μας. Οι ασθενείς των οικισμών μας, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, με το πενιχρό εισόδημά τους αναγκά-
ζονται να επισκέπτονται ιδιώτες ιατρούς για διάγνωση  αλλά  όχι όμως για συνταγογράφηση, και ως εκ τούτου η μη λήψη των απαιτούμενων 
φαρμάκων είναι ένα γεγονός που καταστεί την υγεία τους εκτεθειμένη σε υψηλό κίνδυνο.

Όπως καταλαβαίνετε το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ασθενών και χρήζει άμεσης αντι-
μετώπισης από την αρμόδια υπηρεσία. Γνωρίζοντας πως η Πολιτεία και ιδιαίτερα εσείς κύριε Υπουργέ ενδιαφέρεστε και φροντίζετε για την 
υγεία των πολιτών μας και προσπαθείτε πραγματικά για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στις απομακρυσμένες νησιωτικές 
περιοχές, σας ζητώ να επιληφθείτε άμεσα του θέματος, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί μας.  

Ελπίζοντας στην κατανόησή σας με δεδομένη την αυξημένη ευαισθησία σας στα θέματα υγείας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 
Με τιμή,

Ο Δήμαρχος του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου
Κροντηράς Παναγιώτης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  
Υπόψη Υπουργού κ.  Δημήτρη Αβραμόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ • ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Προς:

Θ E M ATA   Y Γ E I A Σ



Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου�

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη 
δασκάλα μας Γεωργία Ράπτη για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που 
μας δείχνει αλλά και στο Δήμο Εξωμβούργου για την ένταξη της παρά-
στασής μας στο Φεστιβάλ του.

Με αγάπη οι πριγκίπισσες 
Ανδριανή Βιδάλη, Μαριάννα Ζάρπα, Κατερίνα Καλογήρου, Κέλλυ 

Κουβαρά, Άννα Λούβαρη, Γεωργία Μαραγκού, Ηλιάννα Μαραγκού, 
Φώτω Μαραγκού, Μαριαλένα Ρήγου, Κατερίνα Σπανού, Βίβιαν Συκου-
τρή, Σμαράγδα Φανερού, Ματθίλδη Φωσκόλου, Κωνσταντίνα Χατζίρη, 
Νεφέλη Πολέμη, Ιωάννα Μακαρόνα, Ειρήνη Κροντηρά, Ραφαέλα Κρο-
ντηρά, Στέλλα Βιδάλη, Έλλη Πετροπούλου, Λουτσιάννα Φιλιππούση, 
Γεωργία Αρμακόλλα, Κλαίρη Σιώτη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Την Τετάρτη 11 Ιουνίου παρουσιάστηκε στο 
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού στην Τήνο η 
θεματική ενότητα «Διαχείριση Υδάτων - Υδά-
τινοι Πόροι - Διαχείριση Στερεών Αποβλή-
των» στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνε-
δρίου «Τήνος Ποιότητα Ζωής - Πορεία στο 
Αύριο Κοινωνίας και Φορέων» που οργώνε-
ται από το Δήμο Εξωμβούργου, το Δήμο Τή-
νου, την Κοινότητα Πανόρμου, το Επαρχείο 
Τήνου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

(Τ.Ε.Ε.) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πο-
λιτικής. Οι εισηγητές ανέπτυξαν θέματα που 
αφορούν στα έργα υποδομής ύδρευσης και 
αποχέτευσης, τη διαχείριση των υδάτινων πό-
ρων της Τήνου και τη διαχείριση των στερε-
ών αποβλήτων. Ο Δήμαρχος Εξωμβούργου 
στην εισήγησή του ανάλυσε το ιστορικό του 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
Τήνου (Χ.Υ.Τ.Α. Τήνου). 

«ΤΗΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ»

EΠIΣKEΨH KΛIMAKIOY ΣYPIZA 
ΣTO ΔHMO EΞΩMBOYPΓOY

Την Παρασκευή 30 Μαΐου η βουλευτής 
Α΄Αθηνών του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Άννα Φιλίνη, επι-
κεφαλής κλιμακίου του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ., με τον 
Νομαρχιακό Σύμβουλο Νίκο Συρμαλένιο 
επισκέφτηκαν το Δήμαρχο Εξωμβούργου 
στην Ξινάρα. Η Βουλευτής συζήτησε με το 
Δήμαρχο θέματα που αφορούν άμεσα το 
Δήμο Εξωμβούργου.

Παρακάτω παραθέτουμε ένα αφιέρωμα της οικογένειας της Νίκης Αλβέρτη που χάθηκε πρόσφατα. Ευχόμαστε να είναι αιώνια η μνήμη της.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΕΓΓΟΝΟΥΛΑ ΝΙΚΗ

Νίκη ο παππούς και η γιαγιά σου μπροστά σου γονατίζουν. Στο πρόσωπό σου το λαμπρό, τον πάσχοντα τον Λυτρωτή σε σένα ατενίζουν. Δεν αντιστάθηκες ποτέ 
στο πάθος και στον πόνο, γιατί το Χριστό αγάπησες πολύ, δεν τον άφησες μόνο. Στα τριάντα χρόνια του ο Χριστός ιδρύει την Εκκλησία και στα τριάντα σου και 
εσύ δίνεις τη μαρτυρία. Αφήνεις την οικογένεια όπως και εκείνος κάνει και τον ακολουθείς πιστά στα θεμέλια που βάζει. Νίκη μου ήσουν από μικρή πολύ καλό 
παιδάκι και πέταξες στον Πλάστη σου κατάλευκο αγγελάκι. Και τώρα Νίκη μου εμείς μια χάρη σου ζητούμε μεσίτευσε στον Κύριο γρήγορα να συναντηθούμε.

Με άπειρη αγάπη και σεβασμό στο πρόσωπό σου ο παππούς σου Αντώνης και η αγαπημένη σου γιαγιά Φρόσω Αντωνίου Χαρικιοπούλου.
Μυρσίνη Τήνου 

HMEPIΔA ΓIA TIΣ ΔHMOTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ 
Την Πέμπτη 15 Μαΐου ο Δήμαρχος συμ-
μετείχε μαζί με τους δημάρχους Άνω Σύ-
ρου, Ποσειδωνίας, Σερίφου και Κέας στην 
ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Οι επιχει-
ρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Νέο 
θεσμικό πλαίσιο» που πραγματοποιήθη-
κε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ερ-
μούπολης Σύρου από την Τοπική Ένω-
ση Δήμων και Κοινοτήτων Κυκλάδων και 
την εταιρεία «Αειφόρος». Στις εισηγήσεις 
αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν στη 
λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων 
όπως η χρηματοδότηση, ο προσδιορισμός 
των σκοπών τους, η μετατροπή τους σε νο-
μική μορφή κ.α. και ακολούθησε εποικο-
δομητική συζήτηση πάνω στα ίδια θέματα 
μεταξύ των συμμετεχόντων.

AIMOΔOΣIA 2008 Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και διατήρησης της Δημοτικής Τράπε-
ζας Αίματος της Τήνου, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των Τηνιακών ασθενών, 
πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου η πρώτη για το 2008 Εθελοντική Αι-
μοδοσία που οργανώθηκε, όπως κάθε χρόνο, από το Δήμο Εξωμβούργου, το Δήμο Τήνου 
και την Κοινότητα Πανόρμου σε συνεργασία με το κλιμάκιο αιμοδοσίας του Νοσοκομείου 
Παίδων «Αγία Σοφία» και το Κέντρο Υγείας Τήνου. Η μεγάλη προσέλευση των εθελοντών 
αιμοδοτών στα κατά τόπους περιφερειακά ιατρεία και στο Κέντρο Υγείας Τήνου φανερώ-
νει την αγάπη τους για τον συνάνθρωπο αλλά και την ευαισθητοποίησή τους στον εθελο-
ντισμό και στην ανάγκη αύξησης του αριθμού των αιμοδοτών.

ΣYΣKEΨH ME TON YΠOYPΓO 
EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ

Την Παρασκευή 29 Μαΐου ο Υπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτι-
κής Πολιτικής Γεώργιος Βουλγαράκης συ-
νοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Χρήστο Κουρούση μετέ-
βη στην Τήνο. Στα πλαίσια της περιοδείας 
του επισκέφτηκε το Λιμεναρχείο Τήνου, την 
έδρα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου 

- Τήνου στην Ξινάρα, όπου συζήτησε με τον 
Αρχιεπίσκοπο για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η Καθολική Εκκλησία, και συνα-
ντήθηκε με του εκπροσώπους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο Δημαρχείο Τήνου. Εκεί 
δόθηκε η ευκαιρία στους τοπικούς φορείς 
του νησιού, μεταξύ των οποίων ήταν και ο 
Δήμαρχος Εξωμβούργου, να εκφράσουν 
στον Υπουργό τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η Τήνος στο σύνολό της.



Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου 5

Στόχος του πολιτιστικού Φεστιβάλ Εξωμ-
βούργου είναι η πραγματοποίηση πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων με σκοπό τόσο την 
ψυχαγωγία των κατοίκων και επισκεπτών 
του νησιού, όσο και τη διαφύλαξη της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας 
του περιβάλλοντος, μέσω της ανάδειξης και 
προώθησης του λαϊκού πολιτισμού και του 
φυσικού περιβάλλοντος της Τήνου. Ταυ-
τόχρονα, το Φεστιβάλ Εξωμβούργου, ως 
ένας σύγχρονος θεσμός, παρακολουθεί το 
ευρύτερο πολιτιστικό γίγνεσθαι, τόσο εντός, 
όσο και εκτός Ελλάδας, έτσι ώστε να έχει 
ένα σύγχρονο και παράλληλο βηματισμό με 
την ελληνική και διεθνή σκέψη και πρω-
τοπορία κρατώντας ανοικτό διάλογο με τις 
νέες δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες. 
Kαλλιτεχνικός Διευθυντής: Θέμης 
Pοδαμίτης.

Mε σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση του 
κοινού με την παρούσα έκδοση διατίθεται 
ένθετο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 
φεστιβάλ.

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ για φέτος 
άνοιξαν με τη Γιορτή της αγκινάρας στην 
Κώμη. Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί με 
απόλυτη επιτυχία οι ακόλουθες εκδηλώσεις: 

 Την Παρασκευή 20/6 στη Στενή 
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αρκε-

τών δημοτών μας και όχι μόνο το πρώτο 
αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι «Aιγαίο 
- Ιωνία - Δύση» του Φεστιβάλ, με ανα-
φορά στην προσωπικότητα του Στελλάκη 
Περπινιάδη, Τήνιου στην καταγωγή κλα-
σικού ερμηνευτή του ελληνικού λαϊκού 
ρεπερτορίου. Την εκδήλωση προλόγισε ο 
καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ κ. 
Ροδαμίτης Θέμης ενώ ο κ. Βολιότης-Καπε-
τανάκης Ηλίας ερευνητής, συγγραφέας του 
βιβλίου “Μούσα Πολύτροπος” μίλησε για 
την εξέλιξη του λαϊκού τραγουδιού μέχρι 
σήμερα. Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της 
εκδήλωσης οι μουσικοί που κάλυπταν την 
εκδήλωση χάρισαν στο κοινό ένα ευρύ σύνο-
λο λαϊκών τραγουδιών παρουσιάζοντας τις 
μουσικές προσωπογραφίες των κλασικών 
λαϊκών συνθετών Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη 
Παπαϊωάννου και Μάρκου Βαμβακάρη.

 Την Κυριακή 22 Ιουνίου στον 
προαύλιο χώρο της Μονής Ουρσουλινών στα 
Λουτρά παρουσιάστηκε από το Εργαστήρι 
Τεχνών Αιγαίου η παράσταση «Πριγκίπισσες 
άγνωστες και ξεχασμένες ... χορεύουν» σε 

μεταφορά του βιβλίου «Πριγκίπισσες άγνω-
στες και ξεχασμένες» των Φιλίπ Λεσερμέιερ 
και Ρεμπέκα Ντοτρεμερ. 28 διαφορετικοί 
χαρακτήρες ιδιαίτεροι, μοναδικοί, ζωντάνε-
ψαν μέσα από τις χορογραφίες της Γεωργί-
ας Ράπτη, η οποία είναι και η καλλιτεχνική 
διευθύντρια του εργαστηρίου και δασκάλα 
των παιδιών στο εργαστήρι. Νέες και παιδιά 
με την ιδιαίτερη υποκριτική και το χορό τους 
μας ταξίδεψαν στη φαντασία με τη συνοδεία 
μαγευτικών μουσικών. H προσέλευση του 
κόσμου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Tο χειροκρό-
τημά του, όπλισε τα παιδιά με δύναμη για να 
δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

 Την Παρασκευή 27 Ιουνίου στον 
προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου Καλλονής 
παρουσιάστηκαν οι «Ντοπιολαλιές» από τη 

Σύρο. Ακούσαμε και γελάσαμε με τις αφηγή-
σεις από τη Συριανή συγγραφέα Λουκρητία 
Δούναβη από τα έργα της το «Βυσσινί φου-
στάνι» και «Η αγία συνάδελφος» αλλά και 
με την αφήγηση Ροΐδη από τον ηθοποιό Μι-
χάλη Μητρούση. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ 
από φέτος καθιερώθηκε ένας νέος θεσμός με 
σκοπό τη δημιουργία κινητικότητας και ενδι-
αφέροντος γύρω από ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της γλώσσας των νησιών του Αιγαίου 
που αναδεικνύουν ήθη και έθιμα. Ακολού-
θησε συναυλία Συριανού συγκροτήματος 
με τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και 
άλλων Συριανών δημιουργών. Στα πλαίσια 
της εκδήλωσης εγκαινιάστηκε και η έκθεση 
με πρωτότυπες «Χάρτινες δημιουργίες» της 
Κατερίνας Ρούσσου.

 Το Σάββατο 12 Ιουλίου στο Δη-
μοτικό Σχολείο Φαλατάδου πραγματοποι-
ήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης « 36 ΕΝ 
ΤΗΝΩ ». Η Πανελλήνια Εταιρία Λόγου & 

Τέχνης (Π.Ε.Λ.Τ) παρουσιάζει εκεί 36 κατα-
ξιωμένους καλλιτέχνες μέλη της, σε έκθεση 
ζωγραφικής - γλυπτικής. Η έκθεση περιλαμ-
βάνει εικαστικές ενότητες με ποιοτική δομή 
έκφρασης & θεματολογίας, σε συνδυασμό με 
χρωματολογική ευαισθησία. Οι καλλιτέχνες 

παρουσιάζουν μια νέα προσπάθεια για τις 
αναζητήσεις που έχουν, στην ειλικρίνεια του 
καλλιτεχνικού οράματος, προσπαθώντας να 
συμβάλλουν στην μορφική ενότητα και το 
ζητούμενο του ωραίου. Η εικαστική προ-
σέγγιση σε συνδυασμό με την υποκειμενική 
έκφραση συνδυάζεται άριστα στην τελική 
παρουσία του μορφικού συνόλου. ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ: (ΖΩΓΡΑΦΟΙ) Γ. 
Βασιλεΐάδης,Γ, Βασιλείου, Α. Γαλιώτος, Μ. 
Γαρεφαλάκης, Τ. Γιαννάκου, Σ Δαλιέτου, Ε. 
Δασκαλάκης, Τ. Δημόπρυλος, Γ. Ζαφείρης, 
Ν. Κοκονά, Γ. Κονχογιάννης, Χ. Κρεκούκι-
ας, Α. Λαδογιάννης, Γ. Λένης, Α. Μαντούδη, 
Μ. Ματάλα, Λ.Μεταξά-Κατσαρού, Γ. Μαυ-
ρομάτη, Μ. Μηναριτζόγλου, Σ. Μητράκη, 
Α. Μπελχάου, Ο. Μποζένα, Γ. Ντάλλας, Ε. 
Παπαδοπούλου,Σ. Παπακωνσταντίνου, Β. 
Ράπτη, Α. Σαλάχας, Α. Σπετσιωτάκης, Π. 
Σπιτά, Β. Τσακίρη, Δ. Τσιριγώτη, Ν. Τσι-
τσοπούλου, Λ. Χουλιάρας & (ΓΛΥΠΤΕΣ) Π. 
Ανεζίρης, Γ. Δαλαμάγκας, Ν. Ταλαίπωρος. 
Mεταξύ του Δήμου Eξωμβούργου και της 
Π.E.Λ.T. αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα.

Η Π.Ε.Λ.Τ. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 
1996 & έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
Μέλη της είναι ζωγράφοι, γλύπτες, αγιο-
γράφοι, χαράκτες, σχεδιαστές κοσμημάτων, 
ψηφιδογράφοι, λογοτέχνες, ποιητές, άτομα 
που με τη λαμπρή δράση τους διακρίνονται 
με επαίνους & βραβεία σε εκθέσεις & διαγω-
νισμούς εντός & εκτός Ελλάδας & τιμούν τη 
χώρα τους & την Π.Ε.Λ.Τ. Η Έκθεση πραγ-
ματοποιείται σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Φιλοπροόδων Φαλατάδου και θα διαρκέσει 
έως τις 26 Ιουλίου.

 Με ιδιαίτερη επιτυχία την Κυριακή 
13 Ιουλίου στον γραφικό οικισμό της 

Μυρσίνης, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
που οργάνωσε το Κέντρο Δημιουργικής Απα-
σχόλησης Παιδιών του Δήμου Εξωμβούργου 
Τήνου, την οποία παρουσίασαν τα παιδιά του 
Κέντρου, πάντα κάτω από την επιμέλεια των 
δασκάλων τους Άννας Ζαλώνη και Μαρ-
γαρίτας Σαλταμανίκα, παρουσιάζοντας την 
θεατρική παράσταση «Χάνσελ και Γκρετελ», 
μια διασκευή του διάσημου παραμυθιού των 
αδερφών Grimm, βασισμένη στην όπερα του 
Humperdinck. Ο χώρος έξω από την Ενορι-
ακή Αίθουσα της Μυρσίνης γέμισε ασφυκτικά 
και έδωσε έτσι τη δυνατότητα στους μικρούς 
μας φίλους να ξεπεράσουν τις όποιες τυχόν 
αναστολές και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό 

τους. Mε την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ο 
Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους όσους τίμησαν 
με την παρουσία τους την εκδήλωση καθώς 
και τους συντελεστές της και τόνισε την ανα-
γκαιότητα συνέχισης ύπαρξης και λειτουργίας 
και των τριών δομών α) Κέντρο Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), β) Βοή-
θεια στο Σπίτι (ΒσΣ) και γ) Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

 • Το Σάββατο 19 Ιουλίου πραγ-
ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης 

φωτογραφίας «Ταπεινός Παράδεισος» και 
του λευκώματος φωτογραφιών της Ευγενίας 
Κουμαντάρου στην πρώην Σχολή Ουσρου-
λινών στα Λουτρά. 70 φωτογραφίες της 
Ευγενίας Κουμαντάρου απεικονίζουν την 
παραδοσιακή ζωή των ανθρώπων και την 
ομορφιά του χειροποίητου τοπίου των Κάτω 
Μερών της Τήνου. Οι εικόνες είναι τραβηγ-
μένες κατά τη διάρκεια της τελευταίας δε-
καετίας και καταγράφουν έναν τρόπο ζωής 
και έναν «Ταπεινό Παράδεισο» που χάνεται. 
Κάτοικοι των Κάτω Μερών αλλά και πολύ 
μεγάλος αριθμός θαυμαστών της Τηνιακής 
ενδοχώρας επισκέφτηκαν την έκθεση για να 
τιμήσουν με την παρουσία τους την Τηνιακή 
παράδοση και να θαυμάσουν την τέχνη της 
φωτογραφίας της Ευγενίας Κουμαντάρου. Η 
έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, θα διαρκέσει 
έως 31 Αυγούστου και θα λειτουργεί 10:30-
13:30 & 18:00-21:00.

 Το δεύτερο αφιέρωμα του Φεστιβάλ 
στο ελληνικό τραγούδι ήταν μια βραδιά για 
το Μάνο Χατζιδάκι. Η παραδοσιακή πλατεία 
της Κώμης την Κυριακή 20 Ιουλίου 
γέμισε από κόσμο για να ακούσει δημι-
ουργίες του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη.  

Συμμετείχε η ορχήστρα και η μικτή χορωδία 
του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου «Ασπασία 
Κανατσούλη». Την Διεύθυνση είχε ο Νίκος 
Καριώτης. Τραγούδησαν οι σολίστ: Χαρά 
Κουτρόλου, Βάσω Καριώτη, Τάκης Καριώ-
της, Αλέξανδρος Δημητρόπουλος. Στο πιάνο 
ήταν ο Δημήτρης Ανούσης. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο «Οι Φίλοι της Τήνου»
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Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου6

Το Φεστιβάλ Εξωμβούργου συνεχίζεται με 
τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

 Σάββατο 26/7 Ροκ φέστιβαλ 3ος 
χρόνος. Συμμετέχουν τα Τηνιακά συγκρο-
τήματα: • StandBy το αυτοσαρκαστικό συ-
γκρότημα του νησιού με επιρροές από rock 
n roll μέχρι και νησιώτικα και με 6 ερασιτε-
χνικούς δίσκους. • Orandz το κλασικό ροκ 
σχήμα του νησιού σε διασκευές ελλήνων και 
ξένων τραγουδιών.• Τα Kίτρινα Ποδήλατα, 
σε μια μοναδική συναυλία. Ο Γιώργος και 
ο Αλέξανδρος Παντελιάς και η παρέα τους, 
αξιοποιούν ηχητικές και οπτικές καινοτομίες 
υπέρ της ροκ παράστασής τους. Ώρα έναρ-
ξης 20:00, είσοδος 10€ (με ποτό) Λουτρά

 Δευτέρα 28/7 Παιδική χορωδία Πα-
ρισίων. Αποδίδει το Requiem του Pergolesi. 
Ώρα έναρξης 21:00, είσοδος ελεύθερη. Μονή 
Ιεράς Καρδίας Ξώμπουργο 

 Τρίτη 29/7 «Τα ελάχιστα πράγματα» 
Για 2η χρονιά συνεχίζονται οι εκδηλώσεις 

στον Ναό του Αγίου Ιωσήφ και τη Μονή των 
Ιησουϊτών σε επιμέλεια Μάνου Στεφανίδη. 
Εγκαίνια έκθεσης θρησκευτικής ζωγραφι-
κής από συλλογή της Μονής των Ιησουϊτών, 
ομιλίες, εικαστικά και μουσικά δρώμενα Ώρα 
έναρξης 20:00, είσοδος ελεύθερη Λουτρά. 

 Τετάρτη 30/7 Ντοπιολαλιές - Με-
τανάστευση. Θεατρική παράσταση: «Πιτσι-
μπούργκο» της Σώτης Τριανταφύλλου. Ένα 
έργο ιστορικής καθημερινότητας ουσιαστικά 
κοινωνικό, πολιτικό και συνάμα διαχρονι-
κό, με θέμα την περιπέτεια της οικονομικής 
μετανάστευσης των Ελλήνων στις αρχές του 
20ου αιώνα. 

Οι δύο ήρωες, Ελέγκω και Δημοσθένης, 
μας συγκινούν μέσω των επιστολών τους 
και μας μεταφέρουν με την ντοπιολαλιά της 
Χίου, στον αγώνα των Ελλήνων μεταναστών 
στην περίοδο των βαλκανικών πολέμων. 
Παίζουν: Νάντια Μουρούζη, Ζαχαρίας 
Ρόχας....ακούγεται η φωνή του Δημήτρη 
Πιατά. Σκηνικά-Κοστούμια: Άννα Μαχαιρι-
ανάκη, Μουσική Επιμέλεια. Έμυ Πανάγου, 
Φωτισμοί: Φίλιππος Βέρνερ, Σκηνοθεσία: 
Άννα Σωτρίνη. Ώρα έναρξης 21:00, είσοδος 
12€ Βωλάξ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 Παρασκευή 1/8 Έκθεση ζωγρα-

φικής Γιάννη Λασιθιωτάκη. «Η μάσκα του 
Πρίγκιπα». O Μιχάλης Κλαπάκης με τα 
κρουστά του και η Ντάνυ Αδαμοπούλου 
στα φωνητικά δημιουργούν μία μουσική 
παράσταση με τίτλο «Ο Πρίγκιπας καλπάζει 
ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου....» με 
αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης. (Διάρκεια 
έκθεσης έως 20/8, ώρες 18:30-22:30). Ώρα 
έναρξης εγκαινίων 20:00. Σε συνεργασία με 
τον σύλλογο «Οι Φίλοι της Τήνου» και το 
Σύλλογο «Φιλοπρόοδων Φαλατάδου» Φα-
λατάδος

 Σάββατο 2/8 Συναυλία εκκλησιαστι-
κής μουσικής. Η Μικτή Χορωδία του Καθολι-
κού Ενοριακού Ναού του Αγίου Ανδρέα των 
Πατρών, στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας 
του Ροδαρίου. Ώρα έναρξης 21:00, είσοδος 
ελεύθερη Ξινάρα. Οργάνωση: Καθολική 
Αρχιεπισκοπή Τήνου

 Κυριακή 3/8 Έκθεση ζωγραφικής 
Ευαγγελίας Μεταξά. Η Τηνιακή ζωγράφος 
παρουσιάζει τη δουλειά της με τίτλο: «Τη-
νιακό Φως» στην ενοριακή αίθουσα. Ώρα 
έναρξης εγκαινίων 20:00. (Διάρκεια έκθε-
σης έως 20/8, ώρες 18:30-22:30) Κάμπος

 Δευτέρα 4/8 Αφιέρωμα στο ελληνι-
κό τραγούδι. Τα χρόνια της αθωότητας φω-
λιάζουν στις ψυχές μας και μας γενούν επι-
θυμία για μια συναυλία με τα τραγούδια που 
αγαπήσαμε από την «ερωτική εποχή» του 
Νέου Κύματος. Τραγουδούν Καίτη Χωματά, 
Ρένα Κουμιώτη, Τάκης Κωνσταντακόπουλος. 
Ώρα έναρξης 21:00, είσοδος 18€ Λουτρά

 Τρίτη 5/8 Τα ελάχιστα πράγματα. «Ο 
Rembrandt στην Τήνο». Ομιλία του Μάνου 
Στεφανίδη στον ναό του Αγίου Ιωσήφ. Ώρα 
έναρξης 20:30, είσοδος ελεύθερη Λουτρά

 Τ ε τ ά ρ τ η 
6/8 Αφιέρωμα στο 
ελληνικό τραγούδι. 
Συναυλία Σωκράτη 
Μάλαμα. Μαζί του η 
Μαρίνα Δακανάλη. 
Ώρα έναρξης 21:00, είσοδος 18€ Λουτρά

 Πέμπτη 7/8 Γιαννούλης Χαλεπάς 
«Ο Μεγάλος Άγνωστος της Ευρωπαϊκής 
Γλυπτικής». Εκδήλωση με αφορμή τα 70 
χρόνια από τον θάνατο της κορυφαίας προ-
σωπικότητας της γλυπτικής στην πλατεία του 
χωριού του. Ομιλητής: Μάνος Στεφανίδης. 
Ώρα έναρξης 20:00. Σε συνεργασία με την 
Κοινότητα Πανόρμου, Πύργος

 Δ ε υ τ έ ρ α 
11/8 Αφιέρωμα στο 
ελληνικό τραγούδι. 
Συναυλία Ορφέα Πε-
ρίδη, Μελίνας Κανά, 

Λιζέττας Καλημέρη. Ώρα έναρξης 21:00, 
είσοδος 18€ Λουτρά

 Κυριακή 17/8 Αφιέρωμα στο ελ-
ληνικό τραγούδι. Συναυλία Νίκου Ξυδάκη. 
«Γρήγορα η ώρα πέρασε» μια ειδικά σχεδι-
ασμένη βραδιά 
με φεγγάρι στο 
πέτρινο θεατρά-
κι. Συμμετέχει 
το κουαρτέτο 
«Οίστρον» και 10μελής ορχήστρα σε διεύ-
θυνση Νίκου Πλατύραχου. Τραγούδι: Νάνα 
Μπινοπούλου. Συμπράττει η πιανίστα: Μά-
γδα Νικολαϊδου. Εικαστική συμβολή Κώστα 
Τσόκλη. Ώρα έναρξης 21:00, είσοδος 18€ 
Κουμάρος.

 Κυριακή 17/8 180 χρόνια από την 
ανέγερση του ενοριακού Ναού Αγίου Αγαπη-
τού. Εγκαίνια έκθεσης κειμηλίων και ιστορι-
κών εγγράφων. Ώρα έναρξης 19:30

Στα πλαίσια του ίδιου κύκλου, στις 19/8 
πραγματοποιείται πεζοπορική διαδρομή 
στις εξοχές και τα εξωκλήσια του Αγαπιού 
με ξενάγηση στις τοιχογραφίες. Ώρα έναρξης 
18:00 Αγάπη

 Τρίτη 19/8 Αφιέρωμα στο ελληνικό 
τραγούδι. Συναυλία Νότη Μαυρουδή, Ανα-
στασίας Μουτσάτσου, Παναγιώτη Μάργαρη. 
Συμμετέχει ο Λαυρέντης 
Μαχαιρίτσας με τραγούδια 

του Μάνου Χατζιδάκι. Ώρα έναρξης 21:00, 
είσοδος 18€ Λουτρά

 Τετάρτη 20/8 Βραδιά κλασικής 
μουσικής στο πέτρινο θεατράκι. Πιάνο: Καίτη 
Φινοκαλιώτη. Βιολί: Μαίρη Ζαμπέλη. Βιολί: 
Πέτρος Βλάσσης. Ώρα έναρξης 21:00, είσο-
δος ελεύθερη. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
«Οι Φίλοι της Τήνου» Κουμάρος

 Παρασκευή 22/8 Αφιέρωμα στο 
ελληνικό τραγούδι. 
Συναυλία Παντελή 
Θαλασσινού. Μαζί 
του η Γιώτα Νέγκα. 
Ώρα έναρξης 21:00, 
είσοδος 18€ Λουτρά

 Κυριακή 24/8 «Επαγγέλματα που 
χάνονται» «από το αμόνι του σιδερά στον 
καλλιτέχνη σιδηρουργό». Έρευνα - παρου-
σίαση: Αλέκος Φλωράκης. Συμμετέχουν: 
Δημήτρης Χατζής, σιδηρουργός - επίδειξη 
εργαλείων. Κώστας Ι.Αλεξόπουλος, σιδη-
ρουργός - αφήγηση - παλιοί σιδεράδες. 
Κώστας Γ.Αλεξόπουλος, συγγραφέας μιλά 
για το έργο του καλλιτέχνη σιδηρουργού 
Ανδρέα Ρήγου. Προβάλλεται ντοκιμαντέρ 
του Παναγιώτη Οικονομόπουλου. Παίζουν 
μουσικοί του νησιού. Ώρα έναρξης 20:00, 
είσοδος ελεύθερη Ιστέρνια

 Τετάρτη 27/8 Αφιέρωμα στο ελλη-
νικό τραγούδι. «Αναφορές σε τραγούδια που 
γράφουν ιστορία». Μια επιλογή τραγουδι-
ών που συμβάλουν σε μια καταγραφή του 
ρεπερτορίου του ελληνικού τραγουδιού και 
δημιουργούν μια πληρέστερη εικόνα στο 
αφιέρωμα που πραγματοποιεί το Φεστιβάλ. 
Ακούγονται συνθέσεις Καλδάρα, Μαρκό-
πουλου, Μούτση, Λοϊζου, Κωχ, Κηλαηδόνη, 
Τόκα, Κραουνάκη, Θ.Παπακωνσταντίνου, 
Καλατζόπουλου, Ρεμπούτσικα, Δεληβοριά, 
Πασχαλίδη, κ.ά. Θα παρουσιασθεί η πρώτη 
δισκογραφική δουλειά της Μαρίας Καναβά-
κη και Χρήστου Παύλη με τίτλο «Παράξενο 

τοπίο». Μαρία Καναβάκη τραγούδι, πιάνο, 
ακορντεόν, Χρήστος Παύλης κιθάρες, τρα-
γούδι, Βασίλης Ραψανιώτης βιολί, Gomez 
Demian, κρουστά. Ωρα έναρξης 21:00, εί-
σοδος ελεύθερη Κτικάδος

 Πέμπτη 28/8 Συζητώντας με τους 
συγγραφείς μας Ντίνος Σιώτης «Ο Ποιη-
τής της Τήνου» (Κρατικό βραβείο ποίησης 
2007). Για το έργο του ποιητή μιλά ο Παντε-
λής Απέργης. Διαβάζει η Στέβη Φόρτωμα. 
Παρουσιάζεται το καινούργιο ανέκδοτο βι-
βλίο «Εισοδηματίας Ανέμου». Ώρα έναρξης 
20:30, είσοδος ελεύθερη Ξινάρα

 Σάββατο 30/8 Αφιέρωμα στο 
ελληνικό τραγούδι. Βραδιά για τον Μάνο 
Ελευθερίου. Τραγουδά ο Κώστας Μακεδό-
νας. Μαζί του η Χρυσούλα Στεφανάκη. Ώρα 
έναρξης 21:00, είσοδος 
18€ Λουτρά

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
 Δευτέρα 1/9 Εικαστικές αναζητή-

σεις. Εικαστικές αναζητήσεις κλασικής και 
μοντέρνας έκφρασης της Τηνιακής κατα-
γωγής ζωγράφου Ρένας Νίκολη με θέμα: 
«Περιπλάνηση». Ώρα έναρξης εγκαινίων 
20:00. (διάρκεια έκθεσης έως 20/9, ώρες 
18:30-22:30) Φαλατάδος

 Σάββατο 6/9 Αφιέρωμα στο ελληνι-
κό τραγούδι. «Όλοι μαζί τραγουδάμε Μίκη 
Θεοδωράκη». Ο κόσμος τραγουδά 29 από 
τα ωραιότερα τραγούδια του συνθέτη με θέα 
το Αιγαίο στην πλατεϊτσα του χωριού. Επί 
σκηνής μουσικοί, συνεργάτες του συνθέτη. 
Σολίστ: Χρήστος Κωνσταντίνου μπουζούκι, 
Δημήτρης Παπαγγελίδης Κιθάρα, Ηρακλής 
Βαβάτσικας ακορντεόν. Ώρα έναρξης 21:00, 
είσοδος ελεύθερη Καρδιανή

 Σάββατο 13/9 Γιορτή Ρακιού (ρακι-
ζιό). Παρασκευή αποσταγμάτων με παραδο-
σιακούς τρόπους, γεύσεις, αφηγήσεις, σε μια 
γιορτινή ατμόσφαιρα. Γλέντι με το συγκρό-
τημα «Νησιώτικα Μποφόρ». Ώρα έναρξης 
21:00, είσοδος ελεύθερη. Σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο «Φιλοπρόοδων Φαλατάδου» 
Φαλατάδος

 Κυριακή 21/9 Γιορτή Μελιού. Γεύ-
σεις από τις γυναίκες του χωριού που δημι-
ουργούν στη βάση του πολύτιμου προϊόντος 
και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία γλυκών. 
Γλέντι με σκοπούς και τραγούδια του Αι-
γαίου με το συγκρότημα «Γιάλα». Γιάννης 
Χίνος κιθάρα-τραγούδι, Έκτορα Κυριακού 
λαούτο-ούτι-μπουλγαρί-τραγούδι, Αλέξαν-
δρος Ιερωνυμίδης λύρες-λαούτο-τραγούδι, 
Μιχάλης Μπακάλης κρουστά-τραγούδι. Ώρα 
έναρξης 21:00, είσοδος ελεύθερη Κάμπος.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
& ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Αγία Δωρεά του Κυρίου σε όλα 
τα χωριά του Δήμου μας ενώ την Κυριακή 29 Ιουνίου 2008 τελέστηκε η 
Αρχιερατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Αγίας Δωρεάς στον Ενο-
ριακό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Χώρα  από το Σεβασμιότατο Αρ-
χιεπίσκοπό π. Νικόλαο με τους ιερείς και πατέρες της Τήνου. Μετά τη 
Θεία λειτουργία έγινε η λιτάνευση των Αχράντων του Χριστού Μυστη-
ρίων στην πόλη, με πλήθος πιστών να ακολουθούν τη λιτανεία έως την 
Παλλάδα, όπου δόθηκε η Ευλογία. Την επόμενη ημέρα πραγματοποιή-
θηκε η τέλεση της πανήγυρης για τον εορτασμό των Αγίων Αποστόλων  
Πέτρου και Πάυλου στην Ξινάρα και ταυτόχρονα η επίσημη έναρξη του 
«Έτους Αποστόλου Παύλου» για την τοπική καθολική εκκλησία., Από 
τις 30 Ιουνίου 2008 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2009 θα εορταστεί από την Κα-
θολική Εκκλησία σε όλο τον κόσμο το «Έτος του Αποστόλου Παύλου», 
με αφορμή την επέτειο των δύο χιλιάδων χρόνων από τη γέννηση του 
Αποστόλου
15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΕΡΟΣYΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚOΠΟΥ ΝΙΚOΛΑΟΥ 
Η 15η επέτειος από τη χειροτονία του Σεβασμιότατου Καθολικού Αρχι-
επισκόπου Νάξου – Τήνου Νικόλαου εορτάστηκε με την Αρχιερατική 
πανηγυρική Θεία Λειτουργία  την Παρασκευή 4 Ιουλίου στο γεμάτο πι-
στούς ιστορικό παρεκκλήσιο της Ιεράς Καρδίας του Ιησού της Μονής 
Ουρσουλινών στα Λουτρά. Οι πιστοί προσευχήθηκαν και ευχαρίστησαν 
το Θεό για τα 15 χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Αρχιεπισκόπου 
στην τοπική μας καθολική εκκλησία. Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολού-
θησε δεξίωση προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου.
ΕΟΡΤΑΣΜOΣ ΤΗΣ ΙΕΡAΣ ΚΑΡΔIΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟY Την δεύτερη Κυ-
ριακή του Ιουλίου κορυφώθηκαν οι προσκυνηματικές εκδηλώσεις προς τιμήν 
της Ιεράς Καρδίας του Ιησού με το μεγάλο εορτασμό στο πανελλήνιο προ-
σκύνημα της Ιεράς Καρδίας στο Εξώμβουργο της Τήνου, οι οποίες ξεκίνησαν 

από την Πέμπτη 10 Ιουλίου. Εκατο-
ντάδες πιστοί από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας αλλά και από όλη την Τήνο 
συνέρευσαν μέσα σε ένα κλίμα κατά-
νυξης και αγάπης για να προσευχη-
θούν για την Αγάπη του Θεού προς 
τον άνθρωπο. 
Ο ναός παραμένει ανοιχτός από 15 

Ιουνίου έως 7 Σεπτεμβρίου από 9:30 έως 20:30 ενώ Θεία Λειτουργία τελείται 
κάθε Παρασκευή 9:30 π.μ. και 7:30 μ.μ.

Με τη στήριξη του Δήμου 
Εξωμβούργου επιχειρείται η 
δημιουργία του μοναδικού 
Μουσείου Κεραμικής Τέχνης 
στο νησί, στο χωριό Αετοφω-
λιά, ένα χωριό που η  τέχνη 
της αγγειοπλαστικής απλώνει 
βαθιά τις ρίζες της μέσα στο 
χρόνο, καθώς υπήρξε σημαντι-
κό κέντρο αγγειοπλαστικής στο 
παρελθόν. Καλούμε όλους εσάς 
που θέλετε να βοηθήσετε στην 
ολοκλήρωση της συλλογής 
κεραμικών αντικειμένων ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο στη 

λειτουργία του να επικοινωνή-
σετε με το Δήμο Εξωμβούργου. 
Παρακάτω παραθέτουμε το κά-
λεσμα του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Αετοφωλιανών, που είναι 
και ο εμπνευστής της δημιουρ-
γίας του Μουσείου.
Στο μικρό και γραφικό χωριό 
μας, την Αετοφωλιά, οι κάτοι-
κοι και ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αετοφωλιάς, μετά από 
μακροχρόνιες προσπάθειες 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν 
την επισκευή του κτιρίου με τη 
συνεργασία του Δήμου Εξωμ-

βούργου, που θα στεγάσει το 
μοναδικό στην Τήνο Μουσείο 
Παραδοσιακής Κεραμικής Τέ-
χνης. Το μουσείο φιλοδοξεί 
να στεγάσει και να διαφυλά-
ξει κεραμικά αντικείμενα λαϊ-
κής παραδοσιακής τέχνης του 
νησιού. Με πρωτοβουλία του 
συλλόγου επισκεφτήκαμε το 
Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κε-
ραμικής Τέχνης οικ. Γ. Ψαρο-
πούλου και μας υποσχέθηκαν 
την αμέριστη βοήθειά τους για 
την καλύτερη οργάνωση και 
μεθόδευση της πρωτοβουλί-

ας μας. Στην προσπάθειά μας 
αυτή, ζητάμε τη βοήθεια όλων 
και κάνουμε έκκληση σε όλους 
τους Τηνιακούς να ενισχύσουν 
τη συλλογή του μουσείου μας 
με αντικείμενα παραδοσιακής 
κεραμικής  που όλοι έχουμε 
στα σπίτια μας. 
Για το σκοπό αυτό μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τον πρόεδρο 
του Δ.Σ. του Συλλόγου κ. Αν-
δρέα Λαμπράκη στο τηλέφω-
νο 6979471635 ή στο Δήμο 
Εξωμβούργου στο τηλέφωνο 
2283360218 στην Αντωνία 

Στεργιώτου. 
Σε κάθε αντικείμενο κεραμικής  
θα αναγράφεται ο δωρητής για 
να γνωρίζουν οι μελλοντικές 
γενιές τους προγόνους τους.    

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το Σάββατο 31 Μαΐου πραγματοποι-
ήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Μου-
σείου Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο 
της Τήνου που δημιουργήθηκε από 
το Πολιτιστικό ίδρυμα του Ομίλου 
Πειραιώς. Το Μουσείο εγκαινιάστη-
κε επίσημα από τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο 
Παπούλια. Των εγκαινίων προηγή-
θηκαν οι χαιρετισμοί των Υπουρ-
γών Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλου, Εμπορικής Ναυτιλίας κ. 
Γεώργιου Βουλγαράκη και Τουρι-
σμού κ. Άρη Σπηλιωτόπουλου, της 
Προέδρου του Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος Πειραιώς και του Προέδρου 
της Κοινότητας Πανόρμου. Στην τε-
λετή παρέστησαν βουλευτές, γενικοί 
γραμματείς υπουργείων, περιφερει-
άρχες, εκκλησιαστικοί παράγοντες, 
εκπρόσωποι των φορέων της Τήνου 

και πλήθος κόσμου από όλο το νησί 
και όχι μόνο. Το Μουσείο Μαρμαρο-
τεχνίας είναι το πρώτο στο είδος που 
ιδρύεται στη Χώρα και παρουσιάζει 
την τεχνολογία του μαρμάρου με την 
Τήνο κέντρο μαρμαροτεχνίας αλλά 
έχει και μόνιμη έκθεση μαρμάρινων 
αντικειμένων. Το οπτικοακουστικό 
υλικό και οι εικόνες βοηθούν τον 
επισκέπτη να κατανοήσει τη μέθο-
δο κατεργασίας του μαρμάρου από 
την εξόρυξη έως την διαμόρφωσή 
του σε γλυπτό. Το Μουσείο Μαρμα-
ροτεχνίας, μέσω της προβολής της 
πολιτισμικής ιδιαιτερότητας - της 
παράδοσης της μαρμαροτεχνίας 
στο νησί, φιλοδοξεί να αποτελέσει 
πόλο έλξης τουριστών. 
Το Μουσείο λειτουργεί καθημερινά 
από τις 10:00 έως τις 18:00 εκτός 
της Τρίτης.

ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

• Από την 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση ξηρών χόρτων σε 
οικοπεδικούς χώρους και όχι μόνο χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
• Στις εξατμίσεις των θεριζοαλωνιστικών μηχανών και φορτηγών σιλό να τοπο-
θετηθούν συσκευές για την αποτροπή εκτίναξης σπινθήρων. • Στις θεριζοαλωνι-
στικές μηχανές και τα φορτηγά σιλό να υπάρχουν τοποθετημένοι τουλάχιστον δύο 
πυροσβεστήρες σε κάθε μηχάνημα. • Κατά την εργασία της θεριζοαλωνιστικής 
μηχανής, να αποφεύγεται το κτύπημα των μαχαιριών αυτής σε πέτρες ή μέταλλα, 
διότι δημιουργούνται σπινθήρες με την τριβή και έχουμε έναρξη πυρκαγιάς. • 
Να υπάρχουν σε ετοιμότητα τρακτέρ με άροτρα για άμεση κινητοποίηση σε περί-
πτωση πυρκαγιάς.
Παρακαλούμε όταν αντιληφθείτε πυρκαγιά καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
στο 199 και δώστε ακριβείς πληροφορίες για το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
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Αγαπητοί καταναλωτές,
Είναι γεγονός γνωστό σε όλους μας πλέον ότι 
το νερό είναι το πιο πολύτιμο αγαθό για όλους. 
Κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο έντο-
νη η έλλειψή του σε όλο τον κόσμο. Το φαινόμε-
νο της Λειψυδρίας έχει χτυπήσει την πόρτα στις 
Κυκλάδες και στο νησί μας. Πέρυσι το καλοκαίρι 
ο νομός μας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης λόγω της έλλειψής του. Παρακαλούμε 
ιδιαίτερα όλους εσάς να συμβάλετε με κάθε τρό-
πο στην εξοικονόμηση του νερού. Η προσεχτική 
σπατάλη του πολυτιμότερου αγαθού για τον ορ-
γανισμό μας και τον πλανήτη μας θα βοηθήσει 
σημαντικά στην αποτροπή στέρησής του. 
Μερικές οδηγίες χρήσης νερού θα βοηθήσουν  
σημαντικά στην εξοικονόμησή του:
 • Επισκευάστε αμέσως όλες τις διαρροές που 
διαπιστώνετε στις υδραυλικές σας εγκαταστά-
σεις και ιδιαίτερα τις διαρροές στα καζανάκια. 
Καζανάκι που τρέχει και βρύση που στάζει 

καταναλώνει 
άσκοπα νερό 

και φουσκώνει άδικα το λογαριασμό σας.
• Πλύνετε τα αυτοκίνητά σας με κουβά και όχι 
λάστιχο και όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
• Καθαρίστε αυλές και σπίτια με τη σφουγγαρί-
στρα και όχι με λάστιχο.
• Ποτίστε τα λουλούδια και τα φυτά σας με πο-
τιστήρι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. 
• Ανοίξτε λίγο τη βρύση του νιπτήρα ή του νε-
ροχύτη και όχι μέχρι το τέρμα.
• Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο μόνο όταν εί-
ναι γεμάτο στο οικονομικό πρόγραμμα.
• Πλένετε τα πιάτα, βουρτσίστε τα δόντια σας  
και ξυριστείτε με κλειστή τη βρύση. 
• Μη γεμίζετε τη μπανιέρα για να κάνετε μπά-
νιο, προτιμήστε το ντους.
• Αν δείτε βρύση ανοιχτή που τρέχει χωρίς λόγο, 
κλείστε την. Αν διαπιστώσετε διαρροή στο δίκτυο 
επικοινωνήστε άμεσα με την Υπηρεσία Ύδρευ-
σης του Δήμου μας στο τηλ.: 2283360221 
• Μη γεμίζετε τις πισίνες σας με νερό, προτι-

μήστε τις αμέτρητες και πεντακάθαρες παραλίες 
του νησιού μας για το καλοκαιρινό μπάνιο σας.
 Μην κληρονομήσετε στα παιδιά σας την ιδιότη-
τα να ανήκουν μελλοντικά στους εκατομμύρια 
ανθρώπους που θα στερούνται πόσιμου νερού 
τους περισσότερους μήνες του χρόνου και στο 
ποσοστό πληθυσμού της Γης που θα αναγκά-
ζεται να πίνει νερό από μολυσμένες πηγές και 
να ασθενεί! 

Θεματική Ημερίδα με θέμα τη νέα Διοικη-
τική Μεταρρύθμιση «Καποδίστριας II» της 
χώρας που προγραμματίζει η κυβέρνηση 
πραγματοποιήθηκε στη Νάξο από την Το-
πική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού 
Κυκλάδων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν 
οι περισσότεροι δήμαρχοι και κοινοτάρχες 
του Νομού, οι βουλευτές Κυκλάδων Ιωάν-
νης Βρούτσης και Παναγιώτης Ρήγας, ο Γ.Γ. 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χαράλα-
μπος Κόκκινος και ο Νομάρχης Κυκλάδων 
Δημήτρης Μπάιλας. Οι αιρετοί, μέσω της 
ημερίδας, έστειλαν το μήνυμα: «κάθε νησί 
και ένας δήμος ή κάθε νησί και μια κοινό-
τητα» αλλά οι συνενώσεις να γίνουν κάτω 
από προϋποθέσεις, όπως την εξασφάλιση 
της βιωσιμότητάς τους με οικονομικούς πό-
ρους και τη δυνατότητα αυτόνομης χάρα-
ξης και εφαρμογής πολιτικών. Η ΤΕΔΚ μια 
εβδομάδα πριν είχε παραδώσει υπόμνημα 
στον Υπουργό Εσωτερικών  στα πλαίσια της 
επίσκεψής  του στη Σύρο. Η ΤΕΔΚ σε αυτό 
το υπόμνημα πρότείνε οι συνενώσεις  των 
δήμων να είναι σε πρώτη φάση εθελούσιες 
με κίνητρα θεσμικά και οικονομικά και με 
την ενεργοποίηση των τοπικών δημοψηφι-
σμάτων. Επίσης πρότειναν να γίνει αιρετή η 
περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να διατηρη-
θεί ο θεσμός του νομάρχη. 
Ο Δήμαρχος Εξωμβούργου σε τοποθέτησή 
του στην ημερίδα εξέφρασε τον προβλημα-
τισμό του σχετικά με το εύρος των αρμο-
διοτήτων των νέων Δήμων που θα δημι-
ουργηθούν και τους οικονομικούς πόρους 
που θα έχουν στη διάθεσή τους. Τόνισε 

ότι η συνένωση είναι ένα βασικό κομμάτι 
της διοικητικής μεταρρύθμισης αλλά όχι 
απαραίτητα κάτι το οποίο πρέπει να γίνει 
πριν από κάποια άλλα. Η χώρα έχει ανάγκη 
από διοικητική μεταρρύθμιση αλλά με αυτό 
τον όρο δεν πρέπει να εννοούνται μόνο οι 
συνενώσεις.  Επεσήμανε ότι θα πρέπει να 
γίνουν εκατοντάδες πράγματα πριν τη σύ-
σταση ενός κέντρου σε κάθε νησί, το οποίο 
θα αποφασίζει, θα έχει αυξημένες αρμοδιό-
τητες και επαρκείς πόρους για να ασκεί πο-
λιτική στο νησί. Οι συνενώσεις θα πρέπει να 
γίνουν με σεβασμό στις τοπικές συνθήκες 
και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Εξέφρα-
σε τον προβληματισμό του για την εγγύτητα 
και άμεση παρέμβαση στα προβλήματα των 
πολιτών και βασικά την άμεση εξυπηρέτησή 
του, μετά από τη συνένωση. Έθεσε σημαντι-
κά ερωτήματα όπως εάν θα υπάρχουν Το-
πικά Διαμερίσματα, εάν αυτά θα έχουν αρ-
μοδιότητες, εάν θα διαχειρίζονται κονδύλια 
και χρήματα, εάν θα υπάρχει εκπρόσωπός 
τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν θα συνε-
χίσουν να υφίστανται οι έδρες των Δήμων 
που θα συνενωθούν και πώς θα συνεχί-
σουν τη λειτουργία τους τα ΚΕΠ. Η Κεντρι-
κή Διοίκηση θα πρέπει πριν προχωρήσει 
να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
για να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτή-
ματα. Όσον αφορά την πορεία του Δήμου 
Εξωμβούργου ανέφερε ότι έχει επιτελέσει 
ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο, έχει 
αποκτήσει οντότητα, τη δική του ταυτότητα, 
αυτοδυναμία και οικονομική αυτοτέλεια. Η 
αναγνωρισμένη και σημαντική πολιτιστική 

κληρονομιά του Δήμου Εξωμβούργου, που 
αποτελεί την αυθεντική ενδοχώρα του νη-
σιού, πρέπει να αποτελέσει τον κύριο λόγο 
της διατήρησής του. Για  τη νέα διοικητική 
μεταρρύθμιση στο νησί της Τήνου πρότεινε 
τη διατήρηση του Δήμου Εξωμβούργου ως 
έχει. Εάν όμως το Υπουργείο προχωρήσει 
σε υποχρεωτικές συνενώσεις, και εφόσον 
δεν υφίσταται κανένα περιθώριο για τη 
διατήρηση της παρούσας κατάστασης στη 
Τήνο, τότε και μόνο τάσσεται υπέρ της από-
λυτης συνένωσης των τριών υπαρχόντων 
ΟΤΑ της Τήνου σε ένα. Σημαντική όμως 
είναι η συνέχεια ύπαρξης των Τοπικών Δια-
μερισμάτων, με κάποιες αυξημένες δικαιο-
δοσίες στα ολιγομελή συμβούλια  τους στον 
τοπικό τους χώρο, για τη διατήρηση της 
ζωής, της οικονομίας και πολιτισμού. Πρό-
τεινε επίσης να γίνει αιρετή η Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση, στο επίπεδο των σημερινών 
13 Περιφερειών, ο θεσμός του Νομάρχη 
να διατηρηθεί και οι σημερινές Νομαρχίες 
να αποτελέσουν νομαρχιακά διαμερίσματα 
των Περιφερειών που θα εκλέγουν αιρετά 
Περιφερειακά Συμβούλια και αιρετό Περι-
φερειάρχη και σε αυτά τα πλαίσια να διατη-
ρηθούν και τα Επαρχεία. Τέλος, ανέφερε ότι 
οι συνενώσεις των ΟΤΑ πρέπει να γίνουν 
μετά από την εκπλήρωση των προϋποθέ-
σεων που έθεσε το συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., 
όπως οικονομικά κίνητρα ώστε να εξασφα-
λισθεί η βιωσιμότητά τους, να ληφθεί υπό-
ψη η νησιωτικότητα για την δημιουργία των 
νέων Ο.Τ.Α. κλπ., με τη σύμφωνη γνώμη 
των Τ.Ε.Δ.Κ.
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