
Πρωτοχρονιά 2007. Μετά 
τις Δοξολογίες που ψάλ-

θηκαν την 1η του χρόνου, η 
απερχόµενη και η νέα Δηµο-
τική Αρχή, κάλεσαν τους Τή-
νιους πολίτες στο πνευµατικό 
κέντρο του ΠΙΙΕ, να κόψουν 
τις καθιερωµένες πίτες και 
να ανταλλάξουν ευχές. Την 
επιµέλεια της εκδήλωσης είχε 

η κ. Μαρία Πατρινού µε την 
πολιτιστική οµάδα του Δήµου 
Τήνου, η οποία αναφέρθηκε 
στα πολιτιστικά του Δήµου 
κατά την προηγούµενη 4/ετία. 
Έψαλε η χορωδία την οποία 
διευθύνει ο ιεροδ. Αντ. Τζα-
νουλίνος, τροπάρια και κάλα-
ντα. Τα σκηνικά επιµελήθηκε η 
κ. Μαρία Τσουκνίδα. 

Έγινε απολογισµός της 4/τίας 
που πέρασε, από τον απερ-
χόµενο δήµαρχο κ. Κώστα 
Αθηναίο ο οποίος στάθηκε 
ιδιαίτερα στη συµβολή του 
νέου Δηµάρχου Τήνου κ. Σί-
µου Ορφανού, που κατείχε 
την θέση του Αντιδηµάρχου 
στην προηγούµενη τετραε-
τία κατά την οποία υπήρξε 
µια δηµιουργική προσπάθεια 

στην εκτέλεση έργων. Ακόµη 
αναφέρθηκε µε κολακευτικά 
λόγια στους συνεργάτες του, 
που πολλοί από αυτούς επα-
νεξελέγησαν µε τον συνδυα-
σµό του κ. Ορφανού. 
Ο πρώην δήµαρχος έκα-
νε αναφορά στα µεγάλα και 
αξιόλογα έργα που έγιναν ή 
γίνονται αυτό τον καιρό στην 

πόλη και στα χωριά του Δή-
µου. Τέλος, παρέδωσε συµ-
βολικά το κλειδί του Δήµου 
Τήνου στο νέο Δήµαρχο, κα-
ταχειροκροτούµενοι.
Αφού έλαβε τον λόγο ο νυν 
Δήµαρχος Τήνου κ. Σίµος 
Ορφανός, συγκινηµένος, µε 
µεστό και σύντοµο λόγο, χαι-
ρέτησε, ευχήθηκε και δεσµεύ-

ΚΑΛΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣ 
«Να µας κρίνετε καλοπροαίρετα»

Συνεχίζουµε την έκδοση του 
Δελτίου Τύπου, το οποίο 

και στο παρελθόν εξέδιδε ο 
Δήµος Τήνου.
Ευελπιστούµε να το ανανεώ-
σουµε και να το εµπλουτίσου-
µε µε ύλη και ειδήσεις τόσο 
από την ζωή του Δήµου όσο 
και των Δηµοτών. 
Θέλουµε την συµµετοχή σας 
και την κατανόησή σας. 
Να µας κρίνετε καλοπροαί-
ρετα. Δεν έχουµε διάθεση να 
προσβάλουµε κανένα. 
Όµως αισθανόµαστε υποχρε-
ωµένοι να υποστηρίζουµε και 
να γράφουµε την αλήθεια για 
την σωστή ενηµέρωση του 
κοινού και για την Ιστορία. 
Μια επιπόλαια θέση κάποιου 
µπορεί να βγάλει συµπερά-
σµατα λάθος, για το τώρα και 
για το µέλλον. 
Ας προσπαθήσουµε όλοι µας 
να είµαστε ειλικρινείς και αντι-
κειµενικοί. 

Ανήµερα της πρωτοχρο-
νιάς του 2007, ο Δήµαρ-

χος Τήνου κ. Σίµος Ορφα-
νός, παρουσίασε το λόγο του 
προς τους πολίτες της Τήνου 
στο Πνευµατικό Κέντρο του 
Π.Ι.Ι.Ε. Δεσµεύτηκε για τον 
τρόπο διοίκησης και εφαρµο-
γής του προγράµµατός του. 
Η οµιλία έχει ως εξής:
Κυρίες και κύριοι.
Η συγκίνηση που νιώθω αυτή 
τη στιγµή είναι πολύ έντονη. 
Παραλαµβάνοντας σήµερα 
τον Δήµο Τήνου ως Δήµαρ-
χος, µαζί µε όλους τους νεοε-
κλεγέντες συνάδελφους µου, 
θέλω να σας διαβεβαιώσω 
πως µια είναι η βασική αρχή 
που ευλαβικά θα τηρήσω σε 
όλη µου τη θητεία. 
Ο Δήµος ανήκει στους Πολί-
τες του. Η Δηµοτική Αρχή και 
οι υπηρεσίες της υπάρχουν 
µόνο για ένα σκοπό: Να υπη-
ρετούν Εσάς τους Πολίτες. 
Αυτός ο τόπος αυτό το νησί, 
µας ενώνει. Τα προβλήµατα 
δεν έχουν χρώµα. Όλοι µαζί 
να προχωρήσουµε ενωµέ-
νοι κοιτάζοντας µπροστά και 
µόνο µπροστά.  Σ’ αυτήν την 

Ανάληψη 
καθηκόντων του 
νέου Δηµάρχου
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Στις εκλογές που έλαβαν χώρα την 15ην Οκτωβρίου 2006, για την 
ανάδειξη νέων αιρετών δηµάρχων και δηµοτικών συµβουλίων, στο 

Δήµο Τήνου εξελέγη πανηγυρικά µε µεγάλη πλειοψηφία 61,13%, 
πρωτόγνωρη για τον Δήµο Τήνου, ο συνδυασµός «Δηµιουργική 
Πορεία» του υποψ. Δηµάρχου Τήνου κ. Σίµου Ορφανού. 
Ο συνδυασµός του κ. Σ. Ορφανού πλειοψήφησε και στα δύο Δηµο-
τικά Διαµερίσµατα. 
Τα αποτελέσµατα είναι: 
Έγκυρα ψηφοδέλτια  3.576 Άκυρα - Λευκά  132
«Δηµιουργική Πορεία» του Σίµου Ορφανού 
ψήφ. 2186 * 61,13%
Τήνος - Ανανέωση - Προοπτική του Στέφανου Λαγουρού 
ψήφ. 1390 * 38,87%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Στο Δήµο Τήνου την 15ην Οκτωβρίου 2006 

Μετά τις εκλογές της 15ης 
Οκτωβρίου 2006 στο Δήµο 

Τήνου, οι νέοι εκλεγµένοι, Δή-
µαρχος, Δηµοτικοί και Τοπικοί 
Σύµβουλοι είναι οι εξής:
Δήµαρχος εξελέγη από την 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» ο κ. 
Σίµος Ορφανός. Εξέλεξε 11 δη-
µοτικούς σύµβουλους λόγω πο-
σοστού, δηλαδή έναν επιπλέον 
σύµβουλο, ο οποίος αφαιρέθηκε 
από την Μειοψηφία. Κατά σειρά 
εκλογής είναι:
Λούβαρης Νίκος του Γ. Άσπρος 
Μηνάς του Χ. Αλοίµονου Ευγε-
νία Ι. Κανακάρης Βαγγέλης Ι. Πε-
ριάλης Βαγγέλης Ι. Ψάρρος Κώ-
στας του Π. Βιδάλης Κώστας Ε. 
Ζάρπας Γιώργος Μ. Βιδάλης Λά-
ζαρος Ν. Αθηναίος Ρένος του Χ. 
Ψάλτης Γιάννης του Μ.
Ο Συνδυασµός «ΤΗΝΟΣ ΑΝΑ-
ΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» εξέλε-
ξε 6 δηµοτικούς συµβούλους 
που είναι οι εξής: 
Λαγουρός Στέφανος Α. Κανα-
κάρης Γρηγόρης Ι. Μαραγκός 

Αντώνης Ν. Ορφανός Αντώνης 
Μ. Λούβαρης Μανόλης Δ. Γκίζης 
Γιάννης του Ευ.
Για το Τοπικό των Δυο Χωριών 
εξελέγησαν από την πλειοψηφία: 
Πάρεδρος ο Μινάρδος Γιώργος 
Κ. και ο Μαραγκός Γιάννης Ν. 
Από την µειοψηφία ο Βιδάλης 
Ματθαίος Λ. 
Για το Τοπικό του Τριαντάρου 
εξελέγησαν από την πλειοψηφία: 
Πάρεδρος ο Λούβαρης Παντε-
λής Ν. και η Απέργη Ελένη του 
Π. Από την µειοψηφία ο Λούβα-
ρης Γιάννης Ν.

Πρόεδρος Δηµαρχιακής 
Επιτροπής είναι ο Δήµαρ-

χος, σύµφωνα µε το νόµο. Τα 
υπόλοιπα µέλη για την διετία 
2007-2008, εκλέχτηκαν από 
Δ.Σ. στην συνεδρίαση της 
7/1/2007 και είναι:
Από την πλειοψηφία.
Κώστας Ψάρρος ψ. 16, Γιώρ-
γος Ζάρπας ψ. 16, Γιάννης 
Ψάλτης ψ. 11. Από την µειοψη-
φία. Στέφανος Λαγουρός ψ. 
9. Αναπληρωµατικά µέλη από 
την πλειοψηφία:
Νίκος Λούβαρης ψ. 16, Λά-
ζαρος Βιδάλης ψ. 16, Κώστας 
Βιδάλης ψ. 16, από την µειο-
ψηφία: Γρηγ. Κανακάρης ψ. 14.

Η ΝΕΑ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνδυασµός
«Δηµιουργική Πορεία»
Ψήφοι 2.186 * 61,13%
Δήµαρχος, Ορφανός Σίµ. 
Δηµοτικοί Σύµβουλοι: 
Λούβαρης Νίκος  ψ. 364
Άσπρος Μηνάς  ψ. 316
Αλοίµονου Ευγεν.  ψ. 291
Κανακάρης Βαγγ.  ψ. 285
Περιάλης Βαγγ.  ψ. 264 
Ψάρρος Κώστας  ψ. 233 
Βιδάλης Κώστας  ψ. 207 
Ζάρπας Γιώργος  ψ. 205 
Βιδάλης Λάζαρος ψ. 202 
Αθηναίος Ρένος  ψ. 173
Ψάλτης Γιάννης  ψ. 168
και επιλαχόντες:
Ζάρπας Ραφαήλ ψ. 167
Φώσκολος Γιώργος  ψ. 152
Λουλουδάκη Δέσπ.  ψ. 117 
Πλυτά Φραγκίσκα  ψ. 115
Φώσκολος Αντώνης  ψ. 115
Αλβέρτη Κατερίνα  ψ. 99 
Βιδάλη Μαριάννα Ι.  ψ. 98
Πατρινού Μαρία Η  ψ. 97
Γκίζη Μαρουλιώ Α.  ψ. 73
Ασηµοµύτης Αντ.  ψ. 55 
Πλυτάς Δηµήτρης  ψ. 55
Ταβουλάρης Δηµήτ.  ψ. 49
Κοντιζά Μαρία Κ.  ψ. 34 

Τοπικό Συµβούλιο Δυο Χωριών 
ψήφοι 109 
Μινάρδος Γιώργος  ψ. 58
Μαραγκός Γιάννης  ψ. 29
Μοσχολιού Ιουλία Ι.  ψ. 12

Τοπικό Συµβούλιο Τριαντάρου 
ψήφοι 89 
Λούβαρης Παντ.  ψ. 44
Απέργη Ελένη  ψ. 19 
Δοξαράτορας Γρηγ.  ψ. 15.

Συνδυασµός 
«Τήνος Ανανέωση Προοπτική» 
Ψήφοι 1.390 * 38,87 % 
Δηµοτικοί Σύµβουλοι:
Λαγουρός Στέφανος 
Κανακάρης Γρηγ.  ψ. 306 
Μαραγκός Αντώνης  ψ. 263 
Ορφανός Αντώνης  ψ. 250
Λούβαρης Μανόλης  ψ. 229 
Γκίζης Γιάννης  ψ. 204
και επιλαχόντες:
Λούβαρη Ευαγγ.  ψ. 193
Οικονόµου Παρασκ.  ψ. 161
Βελαλόπουλος Γ.  ψ. 137
Σανταµούρης Μάρ.  ψ. 94 
Διαµαντάκης Νίκος  ψ. 90
Διαµαντόπουλος Γ.  ψ. 85
Πλυτάς Γιώργος Δ.  ψ. 76
Σιώτη Νέλη Χ.  ψ. 75 
Ξανθάκη Ραµπέλα  ψ. 57 
Κρητικού Καίτη Μ.  ψ. 55
Λεβαντής Ανδρέας  ψ. 53 
Δελατόλα Καίτη Στ.  ψ. 45 
Βιδάλης Κάρολος  ψ. 33 
Αρίδη Ελένη συζ. Ι.  ψ. 26 
Γαβριελάτου Βαλεν.  ψ. 26
Παλαµάρης Αλέκος  ψ. 25 
Γαλανάκης Γιώργος  ψ. 24 

Τοπικό Συµβούλιο Δυο Χωριών 
ψήφοι 68
Βιδάλης Ματθαίος ψ. 35
Μπαλή Μαρία ψ. 15 
Μαθιοπούλου Νίτ.  ψ. 12 

Τοπικό Συµβούλιο Τριαντάρου 
ψήφοι 68 
Λούβαρης Γιάννης ψ. 28
Δεσύπρης Κώστας ψ. 26 
Βλαστός Γιάννης Εµ. ψ. 8

Την Κυριακή 17-12-06, έγι-
νε η Τελετή Ορκωµοσί-

ας των νεοεκλεγµένων του 
Δήµου Τήνου. Οµολογήθη-
κε ο όρκος που έχει θεσπι-
σθεί από την Πολιτεία για 
τους νεοεκλεγέντες στους 
Δήµους και τις Κοινότητες. 
Στον Δήµο Τήνου στην Τε-
λετή Ορκωµοσίας έδωσαν 
το παρόν επίσηµοι και πο-
λύς κόσµος. Ακολούθησε 
κέρασµα.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΝΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Δηµότης Τήνου
Δελτίο τύπου

Μηνιαία Έκδοση ∆ήµου Τήνου
Iδιοκτήτης: ∆ήµος Τήνου

Εκδότης: Σίµος Ορφανός, ∆ήµαρχος Τήνου
Έδρα: Μεγαλόχαρης 24 - Τήνος 84200 
Τηλ: 22830.23780 Φαξ: 22830.23779

E-mail: dtinou@thn.forthnet.gr
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σίµος Ορφανός, 

∆ήµαρχος Τήνου. Συντάσσεται από επιτροπή.
Επιµέλεια ύλης, Σχεδιασµός: 

Νίκος Φώσκολος
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση:  

 
Τροχάνη 7 - Τήνος 84200, Τηλ: 22830.25727, 

E-mail: typostou@otenet.gr
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Το Δηµοτ. Συµβούλιο Τήνου 

στην πρώτη συνεδρίασή 

του, την Κυριακή 7/1/2007, 

εξέλεξε οµόφωνα ως Πρόε-

δρο Δηµοτικού Συµβουλί-

ου τον κ. Μηνά Άσπρο.

Στην ίδια συνεδρίαση εξέλεξε 

οµόφωνα ως Αντιπρόεδρο 

τον κ. Αντώνη Μαραγκό και 

ως Γραµµατέα την κ. Ευγενία 

Αλοιµόνου. 

Νέος Πρόεδρος
Δηµοτικού Συµβουλίου

Μετά το πέρας της Συνεδρίασης του Δηµοτ. Συµβουλίου Τήνου, 
της 7ης/1/2007, ο Δήµαρχος ανακοίνωσε τους Αντιδηµάρχους 
Δήµου Τήνου για το 2007. Είναι ο κ Λούβαρης Νίκος και ο κ. 
Κανακάρης Βαγγέλης.

Αντιδήµαρχοι ΤΗΝΟΥ 

Μετά τις εκλογές τις 15ης Οκτωβρίου 
2006 για την Νοµαρχιακή Αυτοδιοί-

κηση Κυκλάδων, Νοµάρχης εκλέχτηκε ο Κ. 
Δηµ. Μπάιλας. Στο επαρχείο Τήνου εκλέχτη-
καν: ο κ. Ραφ. Μωραΐτης ως Έπαρχος, ο κ. 
Μάνθος Βίλλας και κ. ο Φραγκ. Αµοιραλής 
από την πλειοψήφία και από την µειοψηφία 
ο Ιάκ. Απέργης και Ιωαν. Γιαγιάς. 

Επαρχιακό Συµβούλιο Τήνου

πορεία µας: Θέλουµε την 
συµπαράστασή σας. Θέλου-
µε την γνώµη σας. Θέλουµε 
την σκέψη σας. Θέλουµε να 
είστε ενεργοί πολίτες. Επιζη-
τούµε την συνεργασία σας. 
Επιζητούµε την κριτική σας. 
Την καλόπιστη κριτική σας. 
Χωρίς ακρότητες, συµφέρο-
ντα και εµπάθειες. Είναι προ-
ϋπόθεση για την ορθότητα 
των αποφάσεων µας στην 
διαχείριση των Δηµοτικών 
πραγµάτων. 
Από την πλευρά µας, Δήµαρ-
χος και Δηµοτική Αρχή, θα 
διευθύνουµε και θα ρυθµί-
ζουµε όλες τις τοπικές υπο-
θέσεις σύµφωνα µε τις αρχές 
της επικουρικότητας και της 
εγγύτητας µε µοναδικό στό-
χο την προστασία, την ανά-
πτυξη και την συνεχή βελτίω-
ση των συµφερόντων και της 
ποιότητας ζωής της τοπικής 
κοινωνίας. 
Δεσµευόµαστε ότι το πρό-
γραµµά µας θα τηρηθεί, όπως 
αυτό αποτυπώθηκε στο προ-
εκλογικό µας φυλλάδιο, και 
εγκρίθηκε από εσάς µε την 
ψήφο σας στις εκλογές της 

15ης Οκτωβρίου 2006. 
Ως Δήµαρχος πρέπει να εί-
µαι η ψυχή του Δήµου και θα 
είµαι. Αυτός ο τόπος, αυτό το 
νησί, έχει όλες τις προϋποθέ-
σεις να γίνει πρότυπο στον 
Ελλαδικό χώρο, αρκεί να το 
αποφασίσουµε. Αν ρίξουµε 
µια µατιά σε όσα ζούµε,αν 
συνειδητοποιήσουµε αυτά 
που βιώνουµε, αν δούµε µε 
µια νέα µατιά αυτά που µπο-
ρούµε να κάνουµε, τότε θα 
πετύχουµε. Είναι κάτι που το 
αξίζουµε.
Με σοβαρότητα, µε ευθύνη 
µε όραµα, µε απόλυτη γνώ-
ση των προβληµάτων που 
έχουµε να αντιµετωπίσου-
µε τα επόµενα χρόνια, αλλά 
και µε την εµπειρία µας που 
αποτελεί την εγγύηση ότι θα 
µπορέσουµε να ανταποκρι-
θούµε µε επιτυχία στις προ-
κλήσεις που µας περιµένουν, 
ξεκινάµε την πορεία µας, µε 
την συµπαράστασή σας, µε 
την  ευχή σας και την ευχή 
της Παναγιάς µας.
Καλή και δηµιουργική χρο-
νιά. Με υγεία για εσάς
και τις οικογένειές σας.

Ανάληψη καθηκόντων
του νέου Δηµάρχου

τηκε για ένα καλλίτερο µέλλον 
της πόλης και των χωριών, 
στηριζόµενος στην ενότητα, 
εργατικότητα και στις διεκδι-
κήσεις από προϊστάµενους 
φορείς. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο 
Αρχιεπίσκοπος Καθολικών 
Τήνου π. Νικόλαος, ο έπαρχος 
Τήνου κ. Ραφαήλ Μωραΐτης, ο 
Δήµαρχος Εξωµβούργου κ. 
Παναγιώτης Κροντηράς και 

ο πρόεδρος Κοινότητας Πα-
νόρµου κ. Ηλίας Τζεβελόπου-
λος. 
Δόθηκαν στη συνέχεια ανα-
µνηστικά στους δηµότες και 
φίλους του Δήµου, κόπηκαν 

οι καθιερωµένες βασιλόπιτες 
και µοιράστηκαν αναψυκτικά 
και γλυκά. Εντυπωσιακή ήταν 
η παρουσία των Τηνίων των 
οποίων η συµµετοχή ήταν εν-
θουσιώδης.

ΚΑΛΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ 

Συνέχεια από σελ. 1

Συνέχεια από σελ. 1
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Έχουµε προτάσεις.
Δίνουµε λύσεις 
στους Νέους, µε 
τον Αθλητισµό,
την Παιδεία
και τον 
Πολιτισµό.

Τα Φώτα του 2007 τα σκάφη 
του οµίλου βρίσκονταν την 

ώρα του Αγιασµού στο λιµάνι. 

Στις 13/1/2007 στο Ξενοδοχείο 
«Αίολος», έγινε η κοπή της 

πίτας του Οµίλου και η απονοµή  
αναµνηστικών διπλωµάτων στα 
παιδιά, που παρακολούθησαν 
µαθήµατα ιστιοπλοΐας- κολύµ-
βησης. Παραβρέθηκαν: ο Δή-
µαρχος Τήνου κ. Σ. Ορφανός, ο 
πρόεδρος Δηµοτικού Συµβουλί-
ου κ. Μηνάς Άσπρος, οι Δηµοτι-
κοί Σύµβουλοι, κ. Γ. Ψάλτης, ο κ. 
Στεφ. Λαγουρός, ο κ.Γρ. Κανακά-
ρης και η κ. Ευγενία Αλοιµόνου, 
στην οποία έτυχε το φλουρί και 
λοιποί παράγοντες. 
Τονίζουµε την δωρεά του Δη-
µάρχου Τήνου, που αντιστοιχεί 
στα έξοδα παράστασης µηνός 
Ιανουαρίου, από την δηµαρχια-
κή θητεία του. Σηµατοδότησε µε 

την χειρονοµία αυτή τον τρόπο 
που πρέπει να ενεργούν τα µέλη 
και οι φίλοι του ΝΟΤ. 
Ο αθλητισµός είναι µια σωστή 
και υγιής επιλογή των νέων. 

Στις 24/1/2007 έγινε η Γ. Σ. µε-
λών του Ν.Ο.Τ µε τις αρχαι-

ρεσίες για την ανάδειξη νέων 
µελών του Δ.Σ. 
Το νέο Δ.Σ. είναι: 
Κ. Αρµάος πρόεδρος, Αντώνης 
Αλοίµονος αντιπρόεδρος, Ανδρ. 
Μινάρδος αντιπ/δρος, Αργύρης 
Αλευράς γραµµατέας, Κλαίρη 
Μαραβέλια ειδικός γραµµατέας, 
Παναγ. Αλικάρης ταµίας, Μαρία 
Δεληγιάννη δηµόσιες σχέσεις, 
Ανδ. Ψάλτης έφορος υλικού, 
Αννέτ Δελατόλα, ιστιοπλοΐα 
τριγώνου, Φ. Απέργης έφορος 
κολύµβησης, Χρήστος Φόνσος 
ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας. 

Ναυτικός Όµιλος Τήνου

Είναι γεγονός ότι ο Σύλ-
λογος Στήριξης Κέντρου 

Υγείας Τήνου προσφέρει κοι-
νωνικό έργο σε Τήνιους και 
µη συνανθρώπους µας. Κα-
ταβάλει εξ ιδίων πόρων την 
µισθοδοσία τριών υπαλλήλων 
του Κέντρου Υγείας, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση όσων 
έχουν ανάγκη στήριξης της 
υγείας τους. Ακόµη το πρό-
γραµµα της «Κατ’οίκον Νο-

σηλείας» αποδίδει καρπούς 
και ανακούφιση µε τις προ-
σφερόµενες υπηρεσίες σε 
κατάκοιτους συνανθρώπους 
µας αλλά και στις οικογένειές 
τους, που πολλές φορές βρί-
σκονται σε αδιέξοδο. 
Τον Ιανουάριο 2007 ο Σύλλο-
γος «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΓΚΟΣ» 
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα. 
Παραβρέθηκαν µέλη και φί-
λοι του Συλλόγου από το νησί 
µας, ο δήµαρχος Τήνου κ. Σ. 

Ορφανός, ο Πρόεδρος του 
δηµοτικού συµβουλίου κ. Μη-
νάς Άσπρος, και οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι κ. Γ. Ζάρπας και Γρ. 
Κανακάρης. 
Ο Δήµαρχος Τήνου και ο 
πρόεδρος του Δηµοτ. Συµ-
βουλίου Τήνου, κάνοντας 
πράξη το σύνθηµα για «Αλ-
ληλεγγύη και προσφορά», 
προσέφεραν ο καθένας τους 
τα έξοδα παράστασης του 

µηνός Φεβρουαρί-
ου, για να βοηθή-
σουν το έργο του 
Συλλόγου. 
Ο Δήµαρχος στον 
χαιρετισµό του, 
τόνισε ότι η χειρο-
νοµία του ιδίου και 
του Προέδρου του 
Δηµοτ. Συµβουλίου 
Τήνου, σηµατοδοτεί 

την ανάγκη για οικονοµι-
κή στήριξη του Συλλόγου 
«Νικόλαος Κόγκος» από 
ολόκληρο τον Τηνιακό λαό 
και όχι µόνο από τους πά-
σχοντες που απολαµβάνουν 
της ευεργεσίες του Συλλόγου. 
Δήλωσε επίσης ότι η παρου-
σία τους στην εκδήλωση του 
Συλλόγου αποτελεί την απαρ-
χή µιας νέας συνεργασίας του 
Δήµου Τήνου µε τον Σύλλογο 
Στήριξης του Κέντρου Υγείας 
Τήνου, «Νικόλαος Κόγκος». 

Σύλλογος Στήριξης Κέντρου Υγείας 
Τήνου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΓΚΟΣ»

Σ τον Αθλητικό Όµιλο Τήνου, 
προπονούνται η ανδρική 

οµάδα και οι έφηβοι.  Λειτουρ-
γεί επίσης Ακαδηµία για τα 
παιδιά. 
Η οµάδα των ανδρών βρί-
σκεται σε καλή κατάσταση και 
αυτή την περίοδο έχει την τρί-
τη θέση στη βαθµολογία µε µια 
ήττα. 
Έχει φέρει τα εξής αποτελέ-
σµατα: 
*Ελλάς Σύρου 2-ΑΟ Τήνου 3 
*ΑΟ Τήνου 3-Άνω Σύρος 0 
*ΑΟ Τήνου 2-Ολ. Άνδρου 0 
*Στενή Τήνου 3-ΑΟ Τήνου 1

Η οµάδα των έφηβων βρίσκε-
ται πρώτη στον όµιλο της και 
αήττητη. Κέρδισε την οµάδα 
της Άνω Μεράς στην Μύκονο 
µε 2-0. Η παιδική οµάδα βρί-
σκεται στην πρώτη θέση αήτ-
τητη και συµµετέχει στο final 4 
στη Μύκονο. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο 
Γιώργος Περιάλης του Β. πο-
δοσφαιριστής του ΑΟ Τήνου, 
µετά από επιτυχή δοκιµασία 
θα παίξει στην οµάδα του Χαϊ-
δαρίου που βρίσκεται σήµερα 
στη Β΄ Κατηγορία και διεκδικεί 
την άνοδό του στην syper liga. 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Πραγµατοπο ιήθηκε 
στην Αθήνα, στο Ξε-

νοδοχείο Gin Gorge, σε-
µινάριο ενηµέρωσης για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Την εισήγηση έκανε ο 
πρόεδρος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
Συµµετείχαν από τον 
Δήµο Τήνου στο σεµινά-
ριο αυτό, ο Δήµαρχος Τή-
νου κ. Σίµος Ορφανός και 
η Δηµοτικός Σύµβουλος 
κ. Ευγενία Αλοιµόνου. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ελεγκτικού 
Συνεδρίου

Στο Αρχονταρίκι του Δηµο-
τικού Ιδρύµατος Αγίας Τρι-

άδας, στις 3/ 1/07 συγκεντρώ-
θηκαν οι Τηνιακοί φοιτητές 
και φοιτήτριες. Η εκδήλωση 
αυτή γίνεται κάθε χρόνο και 
περιλαµβάνει την καθιερωµέ-
νη κοπή της πίτας και ενηµέ-
ρωση της νεολαίας σε τρέχο-
ντα θέµατα. 
Φέτος έδωσαν το παρόν 70 
και πλέον φοιτητές και φοιτή-
τριες.
Τίµησαν µε την παρουσία τους 
την εκδήλωση, ο Δήµαρχος 
Τήνου κ. Σ. Ορφανός, ο Έπαρ-
χος Τήνου κ. Ρ.  Μωραΐτης, ο 
Αντιπρ. του ΠΙΙΕ Τήνου κ. Γ. 
Πολατσίδης, δηµοτικοί και 
επαρχιακοί σύµβουλοι. Χαιρε-
τισµό στην νεολαία έκαναν, ο 
κ. Ρ. Μωραίτης, ο κ. Ι. Πολατσί-
δης ο κ. Στεφ. Λαγουρός και 
ο πρόεδρος του Δηµοτικού 
Ιδρύµατος κ. Α. Βέρσαλης. Ο 
Δήµαρχος Τήνου κ. Σ. Ορ-
φανός µε µια πρωτόγνωρη 
κίνηση κάθισε ανάµεσα στα 
παιδιά και κοιτώντας τα στα 
µάτια συζήτησε µεταξύ τους, 
για όλα τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει το νησί. Απά-
ντησε σε όλες τις ερωτήσεις 
των νέων, χωρίς να ωραιο-
ποιήσει τα πράγµατα. Ο Δή-
µαρχος έδειξε ότι γνωρίζει 
τα θέµατα που αφορούν και 
απασχολούν το Δήµο µας και 
ζήτησε από τα παιδιά να συ-
νεισφέρουν στην προσπάθεια 
της Δηµοτ. Αρχής µε τις φρέ-
σκιες ιδέες τους και τις από-

ψεις τους, χωρίς να φοβού-
νται ότι θα παρεξηγηθούν.
Το Δηµαρχιακό Μέγαρο και 
το γραφείο µου, είπε ο Δήµαρ-
χος, θα είναι πάντοτε ανοικτό 
για εσάς, για να ακούσω κάθε 
πρόβληµα είτε αυτό αφορά 
την πόλη µας, είτε είναι προ-
σωπικό, δίδοντας στα παιδιά 
τον αριθµό του κινητού τηλε-
φώνου του. 
Διαβεβαίωσε ακόµη την νε-
ολαία του νησιού µας ότι το 
προεκλογικό του πρόγραµµα 
θα τηρηθεί µε ακρίβεια και 
παρακάλεσε να είναι µαζί του 
καλοπροαίρετοι, και να έχουν 
υποµονή γιατί τα περισσότε-
ρα προβλήµατα αν και υπάρ-
χουν χρήµατα, διέπονται από 
πολύπλοκη διαδικασία για 
την επίλυσή τους. Έφερε σαν 
παράδειγµα το θέµα του βι-
ολογικού καθαρισµού των 
λυµάτων της πόλης, που χρει-
άστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια 
για να έχουµε σήµερα εγκε-
κριµένη µελέτη περιβαλλοντι-
κών όρων.
Αναγνώρισε την µοναξιά του 
χειµώνα στο νησί µας λέγο-
ντας χαρακτηριστικά Φίλοι 
µου δεν απέχω ηλικιακά πάρα 
πολύ από εσάς και ζω µε τον 
τρόπο που ζείτε εσείς και έχω 
τις ίδιες ανάγκες. 
Θα κάνω ότι περνά απ’ το 

χέρι µου για να αλλάξει αυτή 
η κατάσταση στο νησί, κατα-
χειροκροτούµενος. 
Δόθηκαν στο τέλος αναµνη-
στικά µπρελόκ από την Δηµο-
τική Επιτροπή του Ιδρύµατος. 

Η καθιερωµένη σύναξη των νέων στην Αγία Τριάδα Γύρλας

Το Σάββατο 20/1/2007, στο 
Μέγαρο του Ιδρύµατος 

Τηνιακού Πολιτισµού, έγινε 
οµιλία από τον συµπατριώτη 
µας πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γ. 
Αλαβάνο. 
Την παρουσίαση έκανε το µέ-
λος του Δ.Σ. του Ι.ΤΗ.Π. κ. Σ. 
Απέργης. Παρακολούθησαν 
την οµιλία κυρίως οι ασχο-
λούµενοι µε πολεοδοµικά θέ-
µατα. Ουσιαστική παρέµβαση 
έκανε ο Δήµαρχος Τήνου κ. 
Σ. Ορφανός, γνώστης του 
αντικειµένου λόγω της συµ-
µετοχής του στα κοινά, αλλά 
και λόγω επαγγέλµατος, προ-
τείνοντας την πραγµατοποί-
ηση συνεδρίου στο Ι.ΤΗ.Π. 
µε συµµετοχή του ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ, του ΤΕΕ και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στον δυνατό 
καταλληλότερο χρόνο, για 
την επίλυση προβληµάτων 
πολεοδοµικής φύσεως που 
χρονίζουν και απασχολούν 
τα νησιά µας. 

Δόµηση των 
οικισµών 

στις Κυκλάδες
Τουριστική Ανάπτυξη

ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ 
ΝΕΡΟΥ
ΕΙΝΑΙ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ

Πραγµατοπο ιήθηκε 
µετά την εκλογή των 

νέων αρχόντων στις Δη-
µοτικές Εκλογές, σεµινά-
ριο για την ενηµέρωση 
των νεοεκλεγµένων, από 
τον καθηγητή Υπουργό κ. 
Προκόπη Παυλόπουλο, 
στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών– Δηµόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης. 
Η ενηµέρωση ήταν κατα-
τοπιστική για τα νέα δε-
δοµένα στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση. 
Την συνεδρίαση αυτή πα-
ρακολούθησε και ο Δή-
µαρχος Τήνου κ. Σίµος 
Ορφανός.

Σεµινάριο 
του Υπουργείου 

Εσωτερικών 
Δηµόσιας Διοίκησης
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Στις 7/1/2007 γιόρτασε ο 
ναός του Αγ. Ιωάννη στον 

Μουντάδο. Παραβρέθηκε 
πολύς κόσµος, δηµοτικοί 
σύµβουλοι, και λοιποί επίση-
µοι οι οποίοι κεράστηκαν το 
µεσηµέρι πλούσια φαγητά και 
κρασί, στην αίθουσα του χω-
ριού. Την ίδια µέρα πανηγύρι-
σε και ο ιδιωτικός ναός στον 
Τριαντάρο, του κ. Σ. Ορφανού, 
δήµαρχου Τήνου µε πλούσιο 
µπουφέ. 

Στις κατοπινές µέρες εόρ-
τασαν και άλλες εκκλησίες, 
στον Μουντάδο, του Αγίου 
Πέτρου, του Αγίου Αντώνι-
ου, του Αγίου Αθανάσιου την 
γιορτή του οποίου επιµελείται 
ο κ. Γιάννης Γιαγιάς, Νοµαρχι-
ακός Σύµβουλος.

Η κοπή της πίτας του Δή-
µου Εξωµβούργου Τήνου, 

έγινε στην αίθουσα πάπα Ιω-
άννη-Παύλου Β’. Παραβρέ-
θηκαν: Ο δήµαρχος Τήνου κ. 
Σίµος Ορφανός, ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. Δήµου Τήνου κ. Μ 
Άσπρος, Δηµοτ. Σύµβουλοι 
του Δήµου Τήνου καθώς και 
πολλοί καλεσµένοι επίσηµοι. 

Στον Δήµο 
Εξωµβούργου

Στην κοπή της Βασιλόπιτας 
στην Κοινότητα Πανόρ-

µου Τήνου, εκπροσώπησε τον 
Δήµο Τήνου, η Δηµοτική Σύµ-
βουλος κ. Ευγενία Αλοιµόνου, 
η οποία τους ευχήθηκε να 
έχουν µια καλή και δηµιουρ-
γική χρονιά.

Στην Κοινότητα 
Πανόρµου Τήνου

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ - ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ - ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

Στο ΚΑΠΗ του Δήµου Τή-
νου την βασιλόπιτά τους 

έκοψαν τα µέλη, παρουσία 
του πρώην και του νυν Δη-
µάρχου Τήνου.

Την Βασιλόπιτά τους έκο-
ψαν και µε την παρουσία 

του Σεβασµ. Σύρου - Τήνου 
κ. Δωροθέου Β΄, οι ιερείς της 
επαρχίας Τήνου. Παραβρέθη-
καν ο Δήµαρχος Τήνου και 
Δηµοτικοί Σύµβουλοι. 

Στο Αστυνοµικό Τµήµα 
Τήνου, έκοψαν την βασι-

λόπιτα τους, παρουσία του 
Σεβασµ. Μητροπολίτου κ. 
Δωροθέου Β΄ του Διοικητού 
τους, του Δηµάρχου Τήνου, 
των Δηµοτικών Συµβούλων κ. 
Γ. Ψάλτη, κ. Στ. Λαγουρού και 
λοιπών επισήµων. 

Στα Δυο Χωριά, έκοψαν την 
πίτα τους στις 6/1/2007 

στην αίθουσα τους. Παρόν 
ο Δήµαρχος Τήνου, ο Πάρε-
δρος Δυο Χωριών Δηµοτικοί 
- Τοπικοί σύµβουλοι, κάτοικοι 
και φίλοι του χωριού. 

Στα Δυο Χωριά

Την ηµέρα των Φώτων 
έκοψαν την πίτα τους οι 

Τριανταρίτες από κοινού 
Σύλλογος και Επιτροπή της 
Ενορίας, οι οποίοι ετοίµασαν 
την γιορτινή αυτή εκδήλωση. 
Κοντά τους ο Δήµαρχος Τή-
νου κ. Σ. Ορφανός, Δηµοτικοί 
και Τοπικοί Σύµβουλοι, ο τέως 
Δήµαρχος Τήνου κ. Σάββας 
Απέργης και άλλοι επίσηµοι. 
Η παρουσία του Δηµάρχου 
και Δηµοτ. Συµβούλων, δείχνει 
την καλή σχέση Δήµου και των 
κατοίκων του Τριαντάρου. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, 
η ονοµασία του εφηµερίου 
τους πατρός Αντων. Σταθο-
πούλου σε πρωτοπρεσβύτε-
ρο από τον Σεβασµιώτατο κ. 
Δωρόθεο Β΄κατά την εορτή 
της Β΄ Εύρεσης της Εικόνας 
της Μεγαλόχαρης στην πε-
ριοχή Υστερνίων Τήνου στις 
18/12/2006. 

Στον Τριαντάρο Στα Χωριά µας

Στον Αρνάδο παρουσία του 
Δηµάρχου Τήνου του Πα-

ρέδρου και λοιπών επισήµων 
έκοψαν την πίτα τους οι κά-
τοικοι του χωριού.

Στον Αρνάδο

Στην αίθουσα της Καρυάς, 
έκοψαν την πίτα τους οι 

κάτοικοι Μουντάδου, Καρυάς 
και Τζάδου, παρουσία του 
εφηµερίου π. Μάρκου Φώ-
σκολου. 

Καρυά Μουντάδος

Στις 21 Ιανουαρίου 07, πραγ-
µατοποιήθηκε η κοπή της 

πίτας στα γραφεία της ΠΕΦΟ 
Τήνου. Στην εκδήλωση συµµε-
τείχαν επίσηµοι και πολλοί φί-
λοι της ΠΕΦΟ. Παραβρέθηκε 
ο Δήµαρχος κ. Σίµος Ορφα-
νός, ο πρόεδρος του Δηµοτ 
Συµβουλίου κ. Άσπρος, Δη-
µοτικοί Σύµβουλοι. Το τυχερό 
νόµισµα βρήκε η κ. Γεωργία 
Κρητικού που αντιστοιχούσε 
σε ένα DVD.

Π.Ε.Φ.Ο. ΤΗΝΟΥ

Μετά την πρωτοχρονιά 
πραγµατοποιήθηκαν χο-

ροεσπερίδες στην πόλη µας, 
από το Ενιαίο Λύκειο Τήνου, 
από τον Σύλλογο των Κυνη-
γών, από τον Εµπορικό Σύλ-
λογο Τήνου, τον Σύλλογο 
Φίλων του Κέντρου Υγείας 
«Νικόλαος Κόγκος» και λοι-
πούς συλλόγους και φορείς.

Χοροεσπερίδες


