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Ξεκίνησαν από τη δεύτερη φάση της Εγνατίας Α.Ε. τα έργα:

• «Αξιοποίηση Λιµνοδεξαµενής Στενής Τήνου Tαχυδιυλιστήριο - 

Μεταφορά νερού στον οικισµό της Στενής - Κατασκευή δεξαµενής 

1000 κυβικών µέτρων στην περιοχή της Στενής».

• «Επεξεργασία και διάθεση λυµάτων Πάνω Μερών» από τη δεύτερη 
φάση της Εγνατίας Α.Ε. προϋπολογισµού 1.800.000 €. 

Περισσότερα για την πορεία των ανωτέρω έργων αλλά και των 
υπόλοιπων αναπτυξιακών έργων του ∆ήµου µας στο επόµενο φύλλο.

Την ∆ευτέρα 2 Ιανουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου του ∆ήµου µας πραγµατοποιήθηκε η 
εγκατάσταση της Νέας ∆ηµοτικής Αρχής. Mετά τον καθιερωµένο 
αγιασµό από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Σύρου κ.κ.∆ωρόθεο 
και την ∆οξολογία για την νέα χρονιά στον ενοριακό ιερό ναό Πέτρου 
και Παύλου από τον Αρχιεπίσκοπο Νάξου & Τήνου κ.κ.Νικόλαο. 
Της τελετής ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και µια 
δεξίωση - προσφορά του Συλλόγου Επαγγελµατιών του ∆ήµου µας. 

Ήταν µια ξεχωριστή εκδήλωση καθώς τιµήθηκε µε τις ευλογίες 
των θρησκευτικών µας αρχών και την παρουσία όλων των τοπικών 
προεξαρχόντων και πλήθος κόσµου, δηµοτών µας και µη. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν: ο σεβασµιότατος Μητροπολίτης Σύρου-
Τήνου-Άνδρου-Κέας-Μήλου-Μυκόνου κ.κ.∆ωρόθεος ο Β’, ο 
σεβασµιότατος Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Νάξου-Τήνου-Άνδρου-
Μυκόνου κ.κ. Νικόλαος Πρίντεζης, ο βουλευτής Κυκλάδων κ Ρήγας 
Παναγιώτης, ο Έπαρχος Τήνου κ.Μωραïτης Ραφαήλ, ο ∆ήµαρχος 
Τήνου κ. Ορφανός Σίµος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πανόρµου 
κ.Τζαβελόπουλος Ηλίας, ο τέως ∆ήµαρχος Τήνου κ.Αθηναίος 
Κωνσταντίνος, ο τέως Πρόεδρος Κοινότητας Πανόρµου κ.Σαλταµανίκας 
Παρασσός, ο πρώην ∆ήµαρχος Εξωµβούργου κ.∆ελασούδας Νικηφόρος, 
ο ∆ιοικητής του αστυνοµικού τµήµατος Τήνου, ο διοικητής του Λιµενικού 
Σώµατος, σύσσωµο το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, 

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Ν Ε Α Σ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ  Α Ρ Χ Η Σ 
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εξωµβούργου, 
στην εκδήλωση της εγκατάστασης της Nέας ∆ηµοτικής Aρχής, 
τίµησαν τους σεβασµιότατους κ.κ.∆ωρόθεο Β’ και κ.κ.Νικόλαο 
Πρίντεζη προσφέροντάς τους ως συµβολικό δώρο αντίστοιχα 
ένα επιστήθιο χρυσό Σταυρό για την συνολική προσφορά τους 
στο πλήρωµα των δύο Εκκλησιών και την προσπάθειά τους για 
την συµπόρευσή τους. 
(Απόσπασµα από τον λόγο του ∆ηµάρχου)

Κυρίες και Κύριοι
Όπως ήδη γνωρίζετε ή και ενδεχόµενα θυµάστε στο έτος 

2005 και αµέσως µετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
είχαµε βραβεύσει όλες τις πολύτεκνες οικογένειες του ∆ήµου 
µας, σαν µια µικρή αναγνώριση στην τεράστια προσφορά τους 
σε έµψυχο δυναµικό στην κοινωνία µας. Στο 2006 αντίστοιχα 
και αµέσως µετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
∆ήµου ονοµατοδοτήσαµε την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
στην οποία και σήµερα βρισκόµαστε σε αίθουσα «Πάπα 
Ιωάννη Παύλου του Β’» σε ένδειξη µνήµης και σεβασµού 
στον εκδηµήσαντα Ποντίφικα. Φέτος και µε δεδοµένο ότι ο 
∆ήµος µας έχει την ιδιαιτερότητα να έχει 

Ο  Δ Η Μ Ο Σ  Ε Ξ Ω Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Υ
ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΣEBAΣMIOTATΟΥΣ 
κ.κ. ΔΩΡΟΘΕΟ και κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟ
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µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου της Τήνου και µέλη των 
πρώην ∆ηµοτικών Συµβουλίων του 
∆ήµου Εξωµβούργου.

Παρακάτω παρατίθεται ένα 
απόσπασµα από τον λόγο του 
∆ηµάρχου:

«Συνδηµότες και συνδηµό-
τισσες Φίλες και Φίλοι.

Εκ Μέρους του Νέου ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, των Συµβουλίων των 
Τοπικών µας ∆ιαµερισµάτων, 
των Επιχειρήσεων του ∆ήµου, 
των εργαζοµένων του και από 
εµένα προσωπικά δεχθείτε τις 
πιο ειλικρινείς ευχές για µια 
Καλή και ∆ηµιουργική Χρονιά.

Είναι ιδιαίτερη η χαρά, η τιµή 
και εξαιρετικά µεγάλη η συγκί-
νηση που για µια φορά ακόµη 
βρισκόµαστε σ’ αυτή την θέση, 
προκειµένου να αναλάβουµε 
τα καθήκοντά µας και να 
εγκατασταθούµε στο ∆ήµο για 
την νέα δηµοτική τετραετία 2007 
- 2010, που µόλις ανέτειλε, 
µετά την δοξολογία και τον 
αγιασµό που τελέσθηκε από 
τους προκαθήµενους που τιµούν 
σήµερα µε την παρουσία τους και 
την ευλογία τους, την εκδήλωσή 
µας αυτή.

Η σηµερινή µέρα είναι για 
όλους µας σηµαντική, αφού 
στην ουσία σηµαίνει την απαρχή 
υλοποίησης όλων όσων σας 
υποσχεθήκαµε στις εκλογές του 
Οκτώβρη και για τα οποία µας 
αγκαλιάσατε µε την εµπιστοσύνη 
σας και µας αναδείξατε στην 
πρώτη δύναµη του ∆ήµου.

Είναι γεγονός ότι για τον ∆ήµο 
µας, η καινούργια χρονιά αλλά 
και η νέα δηµοτική τετραετία 
ανοίγει καινούργιους δρόµους 
και νέους ορίζοντες στο µέλλον. 
Τα προβλήµατα που καλούµαστε 
να αντιµετωπίσουµε είναι πολλά, 
όµως είναι τιµή, που σε µας 
αναθέσατε και πάλι την διαχείρισή 
τους και την επίλυσή τους. 
Προχωράµε µπροστά δυναµικά, 
µε προοπτική, µε όραµα, µε 
γνώµονα το συλλογικό και το 
κοινωνικό συµφέρον του ∆ήµου 
µας. Με αρχές και επιλογές που 
συνθέτουν και ενώνουν πολλές 
δυνάµεις σε κοινούς στόχους.

Ξέρουµε πολύ καλά, ότι ο ∆ήµος 
Εξωµβούργου και τα όµορφα 
χωριά του, η ενδοχώρα συνολικά 
του νησιού µας, δικαιούνται και 
πρέπει να απολαύσουν ακόµη 
περισσότερα και καλλίτερα 

πράγµατα. Βεβαίως και δεν 
είµαστε αλάνθαστοι. Ποτέ δεν 
ισχυριστήκαµε πως καταφέραµε 
το τέλειο. Τολµούµε όµως να 
πούµε ότι προσπαθούµε ώστε 
να πετύχουµε το τέλειο. Ξέρουµε 
πολύ καλά, πως στην τετράχρο-
νη δύσκολη πορεία µας, κάποια 
πράγµατα δεν έγιναν όπως 
θα θέλαµε. Όµως σήµερα πια 
βρισκόµαστε µπροστά, στη νέα 
τετραετία, πιο έµπειροι, πιο 
ώριµοι και φυσικά πιο έτοιµοι 
να βοηθήσουµε τον τόπο µας να 
προχωρήσει µπροστά.. 

Είναι θεσµός σε τέτοιες εκδη-
λώσεις να γίνεται πλήρης αναφορά 
ή ένας µικρός απολογισµός 
αν θέλετε, στα όσα έγιναν στα 
χρόνια που προηγήθηκαν και 
στα όσα έχουν προγραµµατισθεί 
να γίνουν στα χρόνια που θα 
ακολουθήσουν. Όµως επειδή όλα 
αυτά είναι τόσο νωπά ακόµη από 
την προεκλογική περίοδο που 
πρόσφατα σχεδόν περάσαµε, δεν 
θα ήθελα να αναφερθώ εκ νέου 
σ’ αυτά αλλά σαφώς χωρίς να 
θέλω να σας κουράσω θα ήθελα 
πολύ περιληπτικά να αναφερθώ 
στην γενικότερη προσπάθεια που 
θα συνεχίσει να κάνει η ∆ηµοτική 

µας Αρχή σε όλους τους τοµείς, 
προκειµένου να επιτύχει την συνεχή 
ανάπτυξη και πρόοδο των χωριών 
µας και συνολικά του ∆ήµου µας.

Υλοποιήσαµε και ολοκληρώσαµε 
ένα σύνολο έργων, δράσεων και 
υπηρεσιών, παρά τα ασφυκτικά 
οικονοµικά περιθώρια, στην ύδρευ-
ση, την αποχέτευση, τις αθλητικές 
υποδοµές, στον τουρισµό, στον πο-
λιτισµό, στην υγεία, την πρόνοια και 
την κοινωνική πολιτική γενικότερα, 
στην παιδεία, την αγροτική πολιτι-
κή, ενώ αναβαθµίσαµε την διοίκη-
ση και την υλικοτεχνική υποδοµή 
του ∆ήµου µε τελικό όφελος την 
ακόµη καλλίτερη εξυπηρέτηση 
του δηµότη µας και κατοίκου των 
οικισµών µας.

Οι συνεργάτες µου και εγώ, 
ολόκληρο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
υπήρξαµε αξιόπιστοι και συνεπείς 
στο Πρόγραµµα της τετραετίας 
που πέρασε και γι’ αυτό εξάλλου 
είµαστε και πάλι εδώ σήµερα, προ-
κειµένου να αναλάβουµε εκ νέου 
καθήκοντα για την νέα τετραετία. 
Γνωριστήκαµε πλέον γίναµε φίλοι, 
εντοπίσαµε και συνεχίζουµε να 
εντοπίζουµε τις ανάγκες σας, 
τους προβληµατισµούς σας και 
καταφέραµε να συνεργαστούµε 
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κατοίκους προερχόµενους από 
δύο δόγµατα, θελήσαµε µέσα από 
οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού 
µας Συµβουλίου, την εκδήλωσή µας 
αυτή να την αφιερώσουµε σε δυο 
βασικούς συντελεστές, συνεργάτες και 
ταυτόχρονα θρησκευτικούς τοπικούς 
µας ηγέτες, που έχουν συµβάλει τα 
µέγιστα µε κάθε τρόπο στην αρµονική 
συνύπαρξη των κατοίκων του ∆ήµου 
µας, και του νησιού µας. Γίνεται σαφές 
ότι αναφέροµαι στον Σεβασµιότατο 
Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου κ. κ.∆ωρόθεο τον Β’ και τον Επίσκοπο 
Καθολικών Τήνου κ. κ.Νικόλαο, µε τους οποίους η συνεργασία 
σε κάθε επίπεδο ήταν και είναι κάτι παραπάνω από αρµονική και 
τέλεια, όχι µόνο στο θρησκευτικό επίπεδο αλλά πρωτίστως στον 
κοινωνικό και ανθρωπιστικό τοµέα.

Αφορµή για την απόφασή µας αυτή, υπήρξε το κοινό µήνυµα 
για το νέο έτος 2007, που συνέταξαν και απηύθυναν οι πιο πάνω 
προκαθήµενοι προς το χριστεπώνυµο πλήρωµα της Τήνου, µέσα 
από το οποίο τονίζεται η αγάπη που πρέπει να υπάρχει ανάµεσα 
στους ανθρώπους ως µέγιστο και κύριο δώρηµα του Θεού προς τον 
άνθρωπο ενώ επισηµαίνεται η δύναµη της «ειρήνης» που πρέπει 
να βασιλεύει στις ψυχές των ανθρώπων και στην µικρή κοινωνία 
του νησιού µας. Τέτοιες κινήσεις συµβάλλουν στην διατήρηση της 

γαλήνης και της κοινωνικής συνοχής 
της τοπικής µας κοινωνίας. 

Ας µην ξεχνάµε δε ότι στο ίδιο πνεύµα 
τόσο ο Οικουµενικός Πατριάρχης 
Βαρθολοµαίος όσο και ο Πάπας Βενέ-
δικτος 16ος έχουν εργασθεί για την 
παγκόσµια ειρήνη και την αγάπη και 
έχουν διακριθεί για τις προσπάθειες 
γεφύρωσης των διαφορών που 
χωρίζουν την ανθρωπότητα. Σ’ αυτό 
το πνεύµα εξάλλου κινούµενος και 
ο Πάπας Βενέδικτος 16ος στα τέλη 

του παρελθόντος Νοεµβρίου, πραγµατοποίησε την πρώτη του 
επίσκεψη στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, ανταποκρινόµενος στην 
πρόσκληση του Οικουµενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου. Στο 
ίδιο πνεύµα εξάλλου εντάσσεται και η πρόσφατη επίσκεψη του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλου, 
στον Πάπα Βενέδικτο 16ο στο Βατικανό, την συνοδεία του οποίου 
κόσµησε µε την παρουσία του και ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης 
Σύρου, Τήνου κ. κ. ∆ωρόθεος ο Β’.

Με βάση τα ανωτέρω και σε εφαρµογή της οµόφωνης απόφασης 
του δηµοτικού µας Συµβουλίου, σας καλώ Σεβασµιότατοι να δεχθείτε 
ένα συµβολικό δώρο από τον ∆ήµο µας και σας παρακαλούµε 
να προσεύχεστε για µας προς τον Κύριο, ώστε η αγάπη και η 
ειρήνη που αναφέρεται στο κοινό σας πρωτοχρονιάτικο µήνυµα 
να βρίσκεται πάντοτε στις καρδιές µας.

ΣYNEXEIA ΣTHN EΠOMENH...

AΠOΣΠAΣMA AΠO TO ΛOΓO TOY ∆HMAPXOY, ΣYNEXEIA...
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όλοι µαζί, γι’ αυτό πετύχαµε και θα 
πετύχουµε ακόµη περισσότερα. 

Με σχέδιο, µεθοδικότητα, και 
προγραµµατισµό εκτελέσαµε ένα 
σύνολο από έργα και δράσεις 
που άλλαξαν την όψη του ∆ήµου 
αλλά και την ποιότητα ζωής των 
δηµοτών του και αποδείξαµε ότι 
µπορούµε να λειτουργούµε τον 
∆ήµο µε διαφάνεια, νοµιµότητα 
και σωφροσύνη. 

Μας είναι αδιάφορη η πολε-
µική που µας γίνεται. Εµείς υπη-
ρετήσαµε και θα συνεχίσουµε να 
υπηρετούµε αποκλειστικά και 
µόνο τα συµφέροντα του ∆ήµου 
µας.

Φίλες και φίλοι είναι αλήθεια 
ότι αισθάνοµαι αµέριστη ευγνω-
µοσύνη προς όλες και όλους εσάς 
για τη στήριξη και την αγάπη µε 
οποία µας περιβάλετε όλα αυτά 
τα χρόνια που είµαστε µαζί.

Στόχοι της ∆ηµοτικής Αρχής 
µας ήταν και συνεχίζουν να 
είναι: 
• Η Ανάπτυξη των υποδοµών 
του ∆ήµου συνολικά 
• Η τοποθέτηση του ∆ήµου 
Εξωµβούργου στο κέντρο της 
δραστηριότητας του νησιού µας. 
• Η ανάδειξη της ταυτότητας, 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
του τόπου µας. 
• Η αποτελεσµατικότερη οργά-
νωση των υπηρεσιών του ∆ήµου
και η αναβάθµιση των παρεχό-
µενων υπηρεσιών στον πολίτη. 
• Η αναβαθµισµένη λειτουργία 
του ∆ηµοτικού συµβουλίου και 
των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων 
οργάνων. 
• Η προστασία και αξιοποίηση 
του φυσικού και δοµηµένου πε-
ριβάλλοντος. 
• Η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών.

Με κάθε τρόπο συµπαραστε-
κόµαστε και ενισχύουµε συλλό-
γους, πρωτοβουλίες, εθελοντικές 
οργανώσεις, κινήσεις πολιτών, 
που αναδεικνύονται ως φορείς 
ιδεών, απόψεων, επιλογών και 
προτάσεων για τον ∆ήµο µας. 

Καταβάλλουµε διαρκή προσπά-
θεια αναβάθµισης του ρόλου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, των τοπι-
κών Συµβουλίων και δηµοτικών 
επιτροπών. 

Θέλουµε ν’ αναδείξουµε τον 

πλούτο του ∆ήµου και του νησιού 
µας σε ικανότητες, γνώσεις και 
δυνατότητες συµµετοχής των 
ανθρώπων του. 

Θέλουµε να δηµιουργήσουµε 
έναν ∆ήµο που εκφράζει την 
τοπική κοινωνική βούληση 
για πρόοδο και να βρίσκεται 
αρωγός σε κάθε νέα δηµιουργική 
πρωτοβουλία των δηµοτών του.

Μας απασχολεί έντονα το πρό-
βληµα της ανεργίας των νέων του 
∆ήµου µας. Εργαζόµαστε συνε-
χώς προς την κατεύθυνση εκείνη 
που επιδιώκει την δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας που επι-
τρέπουν στους νέους µας να 
δραστηριοποιούνται στον τόπο 
τους και ταυτόχρονα να δίνουν 
ανάπτυξη και προοπτική στο 
νησί µας.

Επιδιώκουµε ένα σύγχρονο 
οδικό και αγροτικό δίκτυο για ό-
λους τους οικισµούς του ∆ήµου.

Θέλουµε να έχουµε συνεχώς 
επαρκή ποσότητα και άριστη 
ποιότητα νερού σε όλα τα χωριά 
µας.

Σκοπεύουµε µε κάθε τρόπο 
να επιτύχουµε επιτέλους, την 
επεξεργασία και την διάθεση 
των λυµάτων κατά γεωγραφική 
ενότητα και φυσικά µε µηδενική 
επιβάρυνση στο φυσικό περι-
βάλλον.

Στοχεύουµε σε προηγµένες 
υπηρεσίες καθαριότητας µε την 
δηµιουργία κατάλληλου χώρου 
διάθεσης των απορριµµάτων µε 
σύγχρονες µεθόδους.

Αφού πετύχαµε την κατασκευή 
σύγχρονου γηπέδου ποδοσφαί-
ρου και τριών γηπέδων µπάσκετ 
- βόλεϊ 5Χ5, στοχεύουµε στην 
δροµολόγηση κατασκευής σύγ-
χρονου κολυµβητηρίου στο νησί 
µας.

Στον τοµέα της τουριστικής 
πολιτικής θα συνεχίσουµε την 
προβολή του ∆ήµου µας ως 
ελκυστικού προορισµού, ώστε 
να επιµηκυνθεί η τουριστική 
περίοδος ενώ θα δραστηριο-
ποιηθούµε περαιτέρω µε τον νεο-
σύστατο Σύλλογο Επαγγελµα-
τιών του ∆ήµου.

Στον τοµέα του Πολιτισµού, 
συνεχίζουµε την ίδια δυναµική 
πολιτική µε τις τόσες δράσεις, 
όπως το Φεστιβάλ του ∆ήµου και 

τις επιτυχηµένες εκδόσεις πάνω 
στην ιστορία και τον πολιτισµό 
του τόπου µας.

Στον τοµέα της κοινωνικής 
πολιτικής και της πρόνοιας, θα 
συνεχίσουµε την υλοποίηση των 
τριών προγραµµάτων ΚΗΦΗ, 
Κ∆ΑΠ και ΒσΣ, ενώ η γενικότερη 
πολιτική του ∆ήµου µας θα 
παραµείνει στην στήριξη των 
πολύτεκνων οικογενειών. 

Στον τοµέα της αγροτικής 
πολιτικής του ∆ήµου µας θα 
συνεχιστεί µε αµείωτη ένταση το 
ενδιαφέρον µας για τον αγρότη 
του ∆ήµου και του νησιού µας 
γενικότερα, µε την κατασκευή 
του Σφαγείου και την διεύρυνση 
της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης 
και στην παροχή υπηρεσιών 
Ελαιοτριβείου.

Τέλος σας παραθέτω και τον 
προβληµατισµό µας ειδικότερα 
για ένα σηµαντικό κοµµάτι της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς 
και σαφώς αναφέροµαι στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις της Ι. 
Μ. Ουρσουλινών & Ιηισουιτών 
στα Λουτρά, για τις οποίες 
αναζητείται τρόπος αξιοποίησής 
τους. Μήπως ήλθε άραγε ο 
καιρός να δηµιουργηθεί ένα 
Τµήµα από την Τεχνολογική ή 
την Ανώτατη Εκπαίδευση στο 
νησί µας. 

Φίλες και Φίλοι
Στο σηµείο αυτό θέλω να 

ευχαριστήσω δηµόσια για άλλη 
µια φορά τα στελέχη εκείνα 
που στην παρελθούσα δηµοτική 
τετραετία στάθηκαν δίπλα µας 
στήριξαν, υπηρέτησαν τους δη-
µοτικούς στόχους πλην όµως δεν 
µετέχουν πλέον στην νέα δηµο-
τική αρχή. Πρέπει να γνωρίζουν 
όµως ότι τους θεωρώ χρήσιµους 
και ενεργούς συνεργάτες γιατί 
έχουν στο ενεργητικό τους πο-
λύτιµη εµπειρία, που µπορεί και 
πρέπει να αξιοποιηθεί.

Στα στελέχη που συνεχίζουν την 
πορεία στην διοίκηση του ∆ήµου, 
µε τους περισσότερους από 
τους οποίους µαζί ξεκινήσαµε 
πριν από οκτώ χρόνια στην 
πρώτη τετραετία του ∆ήµου, 
την προσπάθεια ανάδειξή 
του, εκφράζω τις πιο θερµές 
ευχαριστίες µου για την αµέριστη 
εµπιστοσύνη που δείχνουν στο 

πρόσωπό µου και εδώ πρέπει να 
τονίσω ότι η δουλειά που γίνεται, 
είναι προϊόν συλλογικότητας και 
µε αυτή την συλλογικότητα θα 
συνεχίσουµε στην νέα δηµοτική 
τετραετία. Στα δε στελέχη που 
εισέρχονται για πρώτη φορά στην 
διοίκηση γενικότερα του ∆ήµου, 
εύχοµαι ολόψυχα καλή δύναµη 
και επιτυχία στο έργο τους. 

Είναι κοινή πεποίθηση ότι στην 
νέα αυτή τετραετία πρέπει, να 
γίνουν πολύ περισσότερα και γι’ 
αυτό σας καλώ να συνεργασθούµε 
για το καλλίτερο αύριο του ∆ήµου 
µας, των Τοπικών ∆ιαµερισµά-
των και των χωριών µας. Σας 
καλώ να δουλέψουµε µαζί στην 
νέα τετραετία. Είµαστε πρόθυµοι 
και ανοικτοί σε κάθε συνεργασία 
µε όλους, ιδιώτες, φορείς και 
γενικά µε όποιο αγαπά αυτόν 
τον τόπο, ανεξάρτητα από την 
καταγωγή του ή τα πιστεύω του. 
Σαφώς κάθε τι που εξυπηρετεί 
το συµφέρον του ∆ήµου είναι 
αποδεκτό όπως κάθε τι αντίθετο 
το απορρίπτουµε. Αποδείξαµε 
εξ’ άλλου ότι όσους επιδιώκουν 
το καλό του τόπου µας τους 
αγκαλιάζουµε σαν φίλους και
όσους αδιαφορούν για µας δεν
τους θέλουµε δίπλα µας. 
Με τέτοιες επιλογές θα συνε-
χίσουµε ακόµα καλύτερα και α-
ποτελεσµατικότερα το έργο µας, 
για να είναι τελικά νικητής, η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο ∆ήµος 
Εξωµβούργου, οι δηµότες, οι
πολίτες, η Ανάπτυξη και η προ-
οπτική του νησιού µας.

Ως ∆ηµοτική αρχή θέλουµε την 
συνεργασία όλων, των τοπικών 
θρησκευτικών αρχών µας, των 
βουλευτών του Νοµού µας ως 
εκπροσώπων του Κοινοβουλίου 
και της Κεντρικής ∆ιοίκησης, 
της Περιφέρειας του Νοµού µας,
της Νοµαρχιακής µας Αυτοδι-
οίκησης, του Επαρχείου µας, του 
∆ήµου Τήνου, της Κοινότητας 
Πανόρµου, του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, 
των Συλλόγων του ∆ήµου µας και 
των Φορέων του νησιού µας, των 
τοπικών αρχών µας και φυσικά 
των εργαζόµενων του ∆ήµου 
µας και των Επιχειρήσεων του 
∆ήµου, τους οποίους συνολικά 
πρέπει να ευχαριστήσω για την 
µέχρι σήµερα συνεργασία των.»
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Σύµφωνα µε την 1/8-1-2007 Απόφαση ∆ηµάρχου

ορίστηκαν ως αντιδήµαρχοι οι:
Ξενόπουλος Αντώνιος και Βιδάλης Ιωάννης

και τους µεταβιβάστηκαν αρµοδιότητες.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.
Σύµφωνα µε την 1/7-1-2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου το νέο προεδρείο του διαµορφώθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Ζαλώνης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Σώχος Εµµανουήλ
Γραµµατέας: Τριαντάφυλλος Νικόλαος

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ξενόπουλος Αντώνιος

Τακτικά µέλη:Βιδάλης Αντώνιος, Φώσκολος Μάριος,
Φώσκολος Νικόλαος, Οριάνος Φίλιππος 

Αναπληρωµατικά µέλη: Βιδάλης Ιωάννης,
Κουκουλάς Πέτρος, Ρουγγέρη Ελένη

H NEA ΔIOIKHΣH
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πρόεδρος: Βιδάλης Αντώνιος 
Αντιπρόεδρος: Κουµαριανός Ιωάννης

Μέλη: Βιδάλη Ιωσηφίνα, Ζαλώνης Νικόλαος,
Φώσκολος Μάριος, Φωσκόλου Μαρία, Σάββαρης Γεώργιος

Αναπληρωµατικά µέλη: Βιδάλης Ιωάννης,
Τριαντάφυλλος Νικόλαος, ∆ενεκαρία Μαρία,
Αρµάος Λορέντζος, Κεφαλλωνίτου Μαρίνα,
Φώσκολος Αντώνιος, ∆ασύρα Φραγκίσκα

Αρ. Πρωτ. 2/2007
Αρ. Φακ. 800/885

Προς
Το ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου 

Εξωµβούργου
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αγαπητέ κ. ∆ήµαρχε, αγαπητοί κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
Θέλω θερµά να σας ευχαριστήσω για την τιµή που κάνατε στο 

Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Σύρου κλπ. κ. ∆ωρόθεο τον Β’ και 
σε εµένα, στην αρχή αυτής της χρονιάς, προσφέροντάς µας, ως 
συµβολικό δώρο, επιστήθιο Σταυρό.

Η πράξη σας αυτή µε συγκινεί ιδιαίτερα και ανταµείβει τα 
αισθήµατα που τρέφω για όλους σας, που είναι αισθήµατα 
φιλίας και αγάπης.

Η απόφασή σας αυτή µια ηµέρα µετά την ανάγνωση στους 
ενοριακούς µας Ναούς του κοινού Πρωτοχρονιάτικου Μηνύµατος 
που µαζί υπογράψαµε και αποστείλαµε στο πλήρωµα και των δύο 
Εκκλησιών µας, δηλώνει απερίφραστα πως Εκκλησία και ∆ήµος 
Εξωµβούργου, είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε µπροστά και 
να γίνουµε υπόδειγµα αγάπης, αδελφοσύνης και ενότητας που 
είναι οι προϋποθέσεις για µια αληθινή πρόοδο σε όλους τους 
τοµείς της ανθρώπινης ζωής.

Χαίροµαι που, η πριν από µερικά χρόνια ξεχασµένη ενδοχώρα, 
δίνει τώρα, χάρη σε σας κύριε ∆ήµαρχε και κύριοι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι, δείγµατα προόδου και πρωτοπορίας.

Καλή συνέχεια, είµαι µαζί σας
Με πολλή εν Χριστώ αγάπη

† Νικόλαος
Αρχιεπίσκοπος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ

•Με επιστολή προς τους 
Υπουργούς: Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο, 
Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γεώργιο 
Αλογοσκούφη και Αιγαίου & Νησιωτικής 
Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, οι 31 
∆ήµαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων του 
Νοµού Κυκλάδων και µέλη της Τ.Ε.∆.Κ., 
συµπεριλαµβανοµένου και του κ. Παναγιώτη 
Κροντηρα, ζήτησαν από την Πολιτική 
Ηγεσία, την εκπόνηση και χρηµατοδότηση 
ενός προγράµµατος έργων και δράσεων, 
µε σκοπό την αντιµετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών από τη συνεχιζόµενη ανοµβρία. 

Ειδικότερα στην επιστολή τους οι 
∆ήµαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων του 
Νοµού Κυκλάδων αναφέρουν τα εξής:

«Κύριοι Υπουργοί,

Οι ∆ήµαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων 
που υπογράφουµε την παρούσα επιστολή, 
θεωρούµε επείγουσα την ανάγκη 
εκπόνησης και υλοποίησης ενός σχεδίου 
από το ΥΠΕΣ∆∆Α για την αντιµετώπιση 
της διαφαινόµενης λειψυδρίας κατά το 
πρότυπο του σχεδίου, που µε σηµαντικά 
αποτελέσµατα υλοποιήθηκε το 2001 σε 
αντίστοιχη περίπτωση.

Όπως και το 2001 έτσι και τώρα κρίνουµε 
ότι είναι επείγοντα και απαραίτητα τα 
εξής:

α. Να χρηµατοδοτηθεί σε κάθε ∆ήµο ένα 
επαρκές σύνολο έργων που θα προκύψει 
µετά την απογραφή αναγκών στην οποία 
θα προβεί άµεσα κάθε ∆ήµος ή Κοινότητα, 

µετά από σχετική οδηγία του 
ΥΠΕΣ∆∆Α.

β. Για την επείγουσα 
πραγµατοποίηση των έργων που θα 
αποφασισθούν, να προβλεφθεί η κατ’ 
εξαίρεση δυνατότητα άµεσης υλοποίησής 
τους, µε αποφάσεις ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών 
Συµβουλίων.

Αν και ευχόµαστε οι επόµενοι µήνες να 
δώσουν πολλές βροχοπτώσεις, δε µπορούµε 
να διακινδυνέψουµε µια λειψυδρία που 
θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
επερχόµενη τουριστική περίοδο και γι’ αυτό 
πρέπει µαζί µε το Υπουργείο Εσωτερικών, 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων 
να δράσουµε άµεσα, προληπτικά και 
αποτελεσµατικά.

Προσδοκώντας στην άµεση θετική 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

ΣYNEXEIA ΣTHN EΠOMENH...
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ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτηµά µας, είµαστε στη διάθεσή 
σας, για την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης, για το 
πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουµε». 
•Ο ∆ήµαρχος κ. Π. Κροντηράς συµµετείχε στην νέα συνεδρίασή της 
Τ.Ε.∆.Κ. για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας στις 21/2/2007 όπου 
και αποφασίστηκε η συνέχιση των ενεργειών προς την κεντρική 
και περιφερειακή διοίκηση και παράλληλα προγραµµατίστηκε 
συνάντηση µε τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α κ. Αθανάσιο Νάκο.
•Στις 28/2/2007 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας 
των αιρετών του Νοµού µας, εκ των οποίων και ο κ. Κροντηράς, 
µε τον Υφυπουργό Αθανάσιο Νάκο µε θέµα την χρηµατοδότηση 
προγράµµατος προµηθειών έργων και δράσεων για την 
αντιµετώπιση της λειψυδρίας. Η στάση του Υφυπουργού ήταν 
ιδιαίτερα θετική και κάλεσε τους αιρετούς να καταθέσουν τις 
προτάσεις τους. Το γεγονός αυτό έφερε αισιοδοξία και οι ∆ήµαρχοι 
τώρα επισπεύδουν τις απαιτούµενες ενέργειές προκειµένου να 
κατατεθούν έγκαιρα οι προτάσεις.
•Στα πλαίσια των προτάσεων προς κατάθεση για την αντιµετώπιση 
της λειψυδρίας ο ∆ήµαρχος κ. Π. Κροντηράς καλεί όλους τους 
αιρετούς του ∆ήµου Εξωµβούργου σε συνάντηση εργασίας την 
∆ευτέρα 5/3 προκειµένου να προγραµµατιστούν οι καλύτερες 
και ορθότερες δυνατές ενέργειες για την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου. 

ANTIMETΩΠIΣH ΛEIΨY∆PIAΣ, ΣYNEXEIA...

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
∆ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Σε απάντηση του υπ’ αριθµόν 4927/31-8-2006 Αναφοράς, που 
κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ρήγας, αναφορικά µε την 
επιστολή του Συνδέσµου Ελλήνων Καθολικών Σύρου, σας γνωρίζουµε 
ότι:

Η ορκωµοσία των χριστιανών στο θρήσκευµα οπλιτών (ορθόδοξοι, 
καθολικοί, προτεστάντες) πραγµατοποιείται στον ίδιο χώρο των 
Κέντρων Εκπαιδεύσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, την ίδια ηµέρα και 
ώρα, κατά οργανικά τµήµατα, χωρίς κανένα επιµέρους διαχωρισµό.

Μέχρι σήµερα δεν έχουν διαπιστωθεί φαινόµενα άνισης ή 
µεροληπτικής µεταχείρισης στρατευµένων λόγω των διαφορετικών 
θρησκευµάτων ή πεποιθήσεων.

Πρόθεση του ΥΠΕΘΑ και γενικότερα των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι 
η αποφυγή κάθε είδους διάκρισης µεταξύ των κληρωτών οπλιτών, 
καθόσον η λειτουργία τους στηρίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, 
της ισοτιµίας, της ίσης µεταχείρισης και του σεβασµού των ατοµικών 
και θρησκευτικών δικαιωµάτων.

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αθήνα 25 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΡΗΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Στο ∆ήµο Εξωµβούργου συγκροτήθηκε 
και λειτουργεί «Εργαστήριο ∆ια 
Βίου Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης 
Ενηλίκων» µετά από την υπογραφή 
Μνηµονίου Συνεργασίας µε το Κέντρο 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κυκλάδων της 
Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. 
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η 
παροχή της δια βίου εκπαίδευσης σε 
ενήλικες πολίτες και η επιµόρφωσή 

τους σε κάθε τοµέα της επιλογής τους 
κοντά στον τόπο της κατοικίας ή της 
εργασίας τους. Ήδη στα πλαίσια του 
Εργαστηρίου αυτού έχει ολοκληρωθεί 
ένα Σεµινάριο Φωτογραφίας το οποίο 
παρακολούθησαν 14 άτοµα και 
βρίσκονται σε εξέλιξη δύο προγράµµατα 
Πληροφορικής, παρακολουθούµενα 
από 40 άτοµα, που διενεργούνται στις 
κατάλληλα διαµορφωµένες αίθουσες 
του ∆ηµοτικού Σχολείου Λουτρών.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 

Σεπτεµβρίου 2007 - Ιουλίου 2008 θα 
πραγµατοποιηθούν στο Εργαστήριο τα 
ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
ετήσιας διάρκειας, 250 ωρών το 
καθένα:
1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών 
2. Οικονοµία -∆ιοίκηση - Επιχειρήσεις

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και 
την 20η Μαρτίου 2007. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε µε το ΚΕΠ 
του ∆ήµου στα τηλ. 2283051801,3,4.

«Εργαστήριο ∆ια Βίου Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Ενηλίκων» στο ∆ήµο µας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλουµε 

να εκφράσουµε θερµά στον κ. Αµοιραλή 
Μάρκο για την προσφορά τριών 
γευµάτων που έκανε στους ηλικιωµένους 
του Κ.Η.Φ.Η., εις µνήµην του πατέρα του 
κ. Αντώνιου Αµοιραλή καθώς και στο 
Σύλλογο Γυναικών Τήνου για την δωρεά 
του χρηµατικού ποσού των100 €.

Η ∆ιευθύντρια του Κέντρου
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων

Χριστίδη Αικατερίνη

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Α.Ε.Τ.
Βιδάλης Αντώνιος 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•ο ∆ήµαρχος κ. Π. Κροντηράς έλαβε µέρος στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο 
Αιρετών που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων 
(ΚΕ∆ΚΕ) µε την επιστηµονική υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στις 19 και 20/1/2007 και στην Επιµόρφωση αιρετών για 
το Νέο ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα που διοργάνωσε το ΥΠΕΣ∆∆Α 
στην Αθήνα στις 4 και 5/12/2006.
•Ο ∆ήµαρχος, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι του ∆ήµου 
µας συµµετείχαν στο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Μελών ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων και ∆ηµοτικών Υπαλλήλων ∆ήµων και Κοινοτήτων Άνδρου 
και Τήνου µε θέµα «∆ηµοτικός και Kοινοτικός Kώδικας» στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Άνδρου στις 15 και 16/2/2007 µε την πρωτοβουλία του ∆ήµου 
Άνδρου και την τεχνική επιστηµονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
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(από την εφηµερίδα Κοινή Γνώµη, αρ. φύλλου 2050, 29/12/2006)

έγραψαν για το Δήµο µας... Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου κόπηκαν οι πρωτοχρονιάτικες 
πίτες σε όλους τους οικισµούς των εννέα Τοπικών ∆ιαµερισµάτων 
µας από τους προέδρους των µε την παρουσία του δηµάρχου, των 
τοπικών και δηµοτικών συµβούλων, γεγονός που έχει καθιερωθεί και 
πραγµατοποιείται κάθε χρόνο.

Εγκαίνια της ενοριακής αίθουσας
Τιµίου Σταυρού στον Κτικάδο

Την Κυριακή 28/1 πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 
νεόδµητης ενοριακής αίθουσας του Τιµίου Σταυρού στη 
νέα πλατεία του Κτικάδου µε την πρωτοβουλία του Τοπικού 
∆ιαµερίσµατος Κτικάδου και της Ενορίας του Τιµίου Σταυρού. 
Των εγκαινίων ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας και κέρασµα ποικίλων εδεσµάτων από τους κατοίκους 
του χωριού. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Επίσκοπος 
Καθολικών κ.κ. Νικόλαος, οι ιερείς του χωριού, ο Έπαρχος 
Τήνου κ. Ρ. Μωραΐτης, ο ∆ήµαρχος Εξωµβούργου κ. Π. 
Κροντηράς, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι Τοπικοί Σύµβουλοι του 
Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Κτικάδου και κάτοικοι του χωριού.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
της Αθλητικής Ένωσης Στενής

Την ∆ευτέρα 29/1 κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα της Αθλητικής 
Ένωσης Στενής στην ενοριακή αίθουσα του Αγ. Αντωνίου στην Στενή. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Βουλευτής Κυκλάδων κ. Μανούσου, ο 
Έπαρχος Τήνου, οι επαρχιακοί σύµβουλοι, ο ∆ήµαρχος Εξωµβούργου 
και δηµοτικοί σύµβουλοι. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης τίµησε 
την ηµέρα αυτή τον Μωραϊτη Σταµάτη και τον Ρήγο Γεώργιο για την 
πολυετή προσφορά τους στην οµάδα από τη θέση του προέδρου. 

«Φαναράκια» στο Φαλατάδο
Την ∆ευτέρα 29/1 εορτάστηκε από τους κατοίκους του 

Φαλατάδου, η εύρεση της ιερής εικόνας Ευαγγελιστρίας 
Τήνου από τη σκαπάνη ενός συγχωριανού τους το 1823, 
στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας Φαλατάδου µε την τέλεση του 
εσπερινού και την εν συνεχεία λαµπαδηφορία στα σοκάκια του 
χωριού. Στην εκδήλωση συµµετείχαν ο Νοµάρχης Κυκλάδων, 
ο Έπαρχος Τήνου, ο Επαρχιακός Σύµβουλος κ. Μ. Βίλλας, 
ο ∆ήµαχος Εξωµβούργου, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοί του ∆ήµου 
µας και σύσσωµο το Τοπικό Συµβούλιο Φαλατάδου. 
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Το Σάββατο 10/2 πραγµατοποιήθηκαν στην ανακαινισµένη 
ενοριακή αίθουσα του Ιερού ναού Αγ. Ζαχαρία Καλλονής 
τα καθιερωµένα ετήσια παραδοσιακά χοιροσφάγια από το 
Τοπικό Συµβούλιο Καλλονής. Πολλά και πλούσια παραδοσιακά 
εδέσµατα και γλυκίσµατα σε συνδυασµό µε τη ζωντανή µουσική 
προσφέρθηκαν στους παρευρισκόµενους, οι οποίοι ήταν πολλοί 
περισσότεροι απ’ όσο αναµένονταν, γεγονός που δείχνει ότι 
η συγκεκριµένη εκδήλωση αλλά και όλες οι παραδοσιακές 
εκδηλώσεις του ∆ήµου αγκαλιάζονται από τον κόσµο και 
υποδηλώνουν την επιθυµία τους για την διαφύλαξή τους. Η 
εκδήλωση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αγροτική 
Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006» του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µέσω της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων.

Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά  Χ ο ι ρ ο σ φ ά γ ι α  σ τ η ν  Κ α λ λ ο ν ή

Την Τρίτη 6/2/2007 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή 
Λιβάδι του οικισµού Κώµης (Κάµπος Κώµης - Καλλονής). Η 
κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των κατοίκων  ήταν άµεση 
αλλά η φωτιά πρόλαβε και έκαψε αρκετά στρέµµατα γης και 
προκάλεσε  ζηµιές στο ζωικό και φυτικό βασίλειο της περιοχής, 
βλάπτοντας οικονοµικά τους γεωργούς και κτηνοτρόφους που 
δραστηριοποιούνται στην γύρω περιοχή.

Το Κέντρο Υγείας Τήνου σε συνεργασία µε τον ∆ήµο 
Εξωµβούργου Τήνου θα πραγµατοποιήσουν  τις 
παρακάτω οµιλίες µε θέµατα: 
•Test Παπανικολάου και πρόληψη του τραχήλου της 
µήτρας. Οµιλήτρια η κ. ∆ελατόλα Σοφία - Μαία στο Κ.Υ. 
Τήνου, απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Μαιευτικής Αθηνών.
•Πρόληψη του καρκίνου του Προστάτη και P.S.A.  
Οµιλήτρια η κ. ∆ηµουλά Μαρία - Μικροβιολόγος 
Επιµελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ. στο Κ.Υ. Τήνου.

Θα κλειστούν ραντεβού για το Test Παπανικολάου για 
όσες γυναίκες επιθυµούν να το κάνουν δωρεάν στο 
Κέντρο Υγείας Τήνου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 και ώρα 6:00
το απόγευµα στην ενοριακή αίθουσα Καλλονής.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 και ώρα 7:15 το 
απόγευµα στην αίθουσα του Συλλόγου στην Μυρσίνη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 και ώρα 6:30 το απόγευµα 
στην ενοριακή αίθουσα Αγάπης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 και ώρα 6:30 το απόγευµα
στην ενοριακή αίθουσα Κώµης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 και ώρα 10:30 το πρωί 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο Φαλατάδου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 και ώρα 7:00 το απόγευµα 
στην αίθουσα Αγ. Νικολάου Στενής.

Eυχαριστούµε την ∆ιοικούσα Eπιτροπή του K.Y.T. και 
τις κυρίες ∆ελατόλα Σοφία και ∆ηµουλά Mαρία για την 
πρωτοβουλία τους.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Π Υ Ρ Κ Α Γ Ι Α  Σ Τ Ο
Λ Ι Β Α Δ Ι  Τ Η Σ  Κ Ω Μ Η Σ

Ο Μ Ι Λ Ι Ε Σ  Κ . Υ . Τ .

 Εντάχτηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη 
- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006» του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το έργο: «Κατασκευή 
δεξαµενής ύδρευσης στον οικισµό Καλλονής χωρητικότητας 
1200 κυβικών µέτρων προϋπολογισµού 300.000€» καθώς και 
το έργο «∆ρόµος Μύλοι - Θεοτόκου» στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα 
Υστερνίων προϋπολογισµού 570.000 €.

Περισσότερα στο επόµενο φύλλο µας.
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Εκατοντάδες ∆ηµότες και µη 
κατέκλυσαν φέτος στο προσκύνηµα της 
Παναγίας της Λακωτιανής στο Τοπικό 
∆ιαµέρισµα Υστερνίων του ∆ήµου για να 
τιµήσουν τα Κούλουµα και 
να απολαύσουν την πρώτη 
µέρα της Σαρακοστής µαζί 
µε τον ∆ήµαρχο, τα µέλη 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και τους συµπολίτες 
τους. Κέφι, χορός και 
διασκέδαση µέσα και έξω 
από την ιστορικό αυτό συγκρότηµα µε 
πλήθος σαρακοστιανών µεζέδων, άφθονο 
κρασί και φυσικά την πατροπαράδοτη 
λαγάνα! Στο χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος 
κ. Παναγιώτης Κροντηράς µετά τις από 
καρδιάς ευχές προς όλους, δεν παρέλειψε 
να πει ένα µεγάλο «ευχαριστώ» σε όσους 
συνέβαλλαν στην άψογη διοργάνωση. 
Ο κ. Κροντηράς τόνισε ότι ο ∆ήµος 
Εξωµβούργου προχωρά µπροστά 
ατενίζοντας µε αισιοδοξία το µέλλον, 
χωρίς ωστόσο να ξεχνά και να τιµά τις 
παραδόσεις, δίνοντας παράλληλα την 
ευκαιρία σε όλους να γνωρίζουν κάθε 

χρόνο καινούργιες και 
όµορφες τοποθεσίες 
του ∆ήµου µας. Το 
πατροπαράδοτο πέταγµα 
του χαρταετού, από µέρους 
των παιδιών, δεν σηµείωσε 

την αναµενόµενη επιτυχία αφού η ένταση 
του ανέµου ήταν ιδιαίτερα χαµηλή και για 
τον λόγο αυτό το βραβείο για τον καλλίτερο 
χαρταετό, που ήταν ένα σύγχρονο φορητό 
ραδιοµαγνητόφωνο, δόθηκε µετά από 
κλήρωση των παιδιών που ήλθαν έχοντας 
µαζί τον χαρταετό τους. Εκφράζουµε τις 
θερµές µας ευχαριστίες στον πρόεδρο 
του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Υστερνίων, 
στους τοπικούς συµβούλους και ιδιαίτερα 
στον Νικόλαο Ρήγο για την συνεργασία 
τους αλλά και στην ενοριακή επιτροπή 
Αγ. Παρασκευής για την παραχώρηση 
του χώρου.

Κάψιµο καρνάβαλου
Το κάψιµο του καρνάβαλου έγινε φέτος στην 

νέα πλατεία του Τιµίου Σταυρού Κτικάδου µε την 
συνοδεία ζωντανής µουσικής και µε µια πολύ 
όµορφη σκηνοθεσία για την οποία φρόντισαν η 
πρόεδρος του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Κτικάδου 
και κάτοικοι του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος, τους 
οποίους ευχαριστούµε για την οργάνωση 
και τη συνολική προσφορά τους. Στον κόσµο 
προσφέρθηκαν µεζέδες και άφθονο κρασί. 
Θερµές ευχαριστίες οφείλουµε ακόµη στον 
εφηµέριο και την ενοριακή επιτροπή του Τιµίου 
Σταυρού για την παραχώρηση της αίθουσας.

Ένα µεγάλο και ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλεται στην ∆ηµοτική Επιχείρηση 
του ∆ήµου µας, στον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
την άψογη διοργάνωση όλων αυτών των εκδηλώσεων, καθώς επίσης και στην 
οµάδα των καρναβαλιστών που κάθε χρόνο µε την συµµετοχή και την διάθεσή 
τους µας µεταδίδουν το κέφι τους.

Ο ∆ήµος Εξωµβούργου οργάνωσε τις ακόλουθες εκδηλώσεις για τις φετινές απόκριες:

Παιδικό Πάρτυ
Το Σάββατο 17/2 στην αίθουσα εκδηλώσεων 

Ουρσουλινών στα Λουτρά πραγµατοποιήθηκε 
παιδικό καρναβάλι. Τα παιδιά χόρεψαν και 
διασκέδασαν παρέα µε τον Μανώλη ∆εστούνη, τον 
διάσηµο κλόουν «Μπόζο» και την Άννα Μαρία 
Βιδάλη. Ο ∆ήµαρχος τους µοίρασε λιχουδιές και 
µικρά δωράκια. Η εκδήλωση ήταν µια προσφορά 
του SUPER MARKET DIA.

Καρναβάλ ι
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς πραγµατοποιήθηκε και φέτος το καρναβάλι 

του νησιού στο λιµάνι της Τήνου µε την συνδιοργάνωση του ∆ήµου Τήνου και του 
∆ήµου Εξωµβούργου. Από πλευράς του ∆ήµου µας συµµετείχαν τα εξής άρµατα: 
η ∆ηµοτική µας Επιχείρηση για τρίτη συνεχή χρονιά µε θέµα: «Ο Φλεβάρης κι αν 
φλεβίσει, καλοκαίρι θα µυρίσει», το ∆ηµοτικό Σχολείο Λουτρών και το Νηπιαγωγείο 
Εξωµβούργου µε θέµα: «Ο χορός της βροχής - Χαρούµενου Ινδιάνοι» και το ∆ηµοτικό 
Σχολείο Στενής µε το Νηπιαγωγείο Στενής µε θέµα: «Γιατροί». Ευχαριστούµε όλους 
τους συµµετέχοντες για το θέαµα και το κέφι τους.
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