
Κ ατά την ηµέρα της εορτής 
της Ευρέσεως της εικόνας 

του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου 
ο Δήµαρχος Τήνου εκφώνησε 
την παρακάτω οµιλία:
«Την Εύρεση της Παναγιάς µας 
πανηγυρίσαµε και φέτος στην 
αγιασµένη γη µας και αναβιώ-
σαµε µε πολλή συγκίνηση και 
πίστη το θαύµα της 30ης Ια-
νουαρίου του 1823.
Τότε, πριν 184 χρόνια που ο 
Θεός επέλεξε την Τήνο µας, ως τόπο 
Αποκάλυψης του Θελήµατος Του και η 
Μοναχή Πελαγία από την Ιερά Μονή 
Κεχροβουνίου Τήνου συνοµίλησε µε την 
Κυρία των Αγγέλων. Τότε που ξεσηκώ-
θηκε σύσσωµη, µε µια ψυχή «η πληθύς 

των Τηνίων» να κάµει πράξη την εντολή 
της Θεοτόκου για την ανεύρεση της σε-
πτής Της εικόνας. Αναβιώσαµε µέσα από 
τις λατρευτικές τελετές στη Χάρη Της τη 
βαθιά πίστη και την ευλάβεια των προπα-
τόρων µας. 

Την τίµια µορφή του Μητρο-
πολίτη Γαβριήλ. Τις ατελείωτες 
προσπάθειες του Σταµατέλου 
Καγκάδη. Τις επίµονες ενέργει-
ες της πρώτης Διοικούσας Επι-
τροπής του Ναού. Τη χαρά του 
Φαλαταδιανού εργάτη όταν 
άγγιξε µε τα χέρια του τον πο-
λύτιµο θησαυρό, την Αγία Εικό-
να. Είδαµε την κοσµοσυρροή 
να πληµµυρίζει τον αγρό του 
Αντωνίου Δοξαρά, για να προ-

σκυνήσει µε αναφιλητά και να ψάλει την 
πρώτη παράκληση µπροστά στην Εικόνα 
του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, που 
έδινε το µήνυµα του ουρανού για την 
λευτεριά του Γένους µας. 

ΔΕΥΤΕ ΤΗΝΙΟΙ ΠΟΛΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣΟΜΕΝ
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ΕΥΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
ΟΛΟΙ ΝΑ ΥΜΝΗΣΟΜΕΝ

Εορτάσαµε φέτος στις 30 Ιανουαρίου 
2007 τα 184 χρόνια από την Εύρεση της 

Εικόνας της Θεοτόκου. Την παραµονή της 
εορτής, άρχισαν οι τελετές και οι εκδηλώ-
σεις. 
Την ηµέρα της εορτής το πρωί η φιλαρµο-
νική του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, γέµισε τους δρόµους 
της πόλης µας, µε θρησκευτικά άσµατα. 
Στο Ναό της Παναγίας εψάλη ο όρθρος και 
τελέστηκε η Θεία Λειτουργία από τον Μη-
τροπολίτη κ. κ. Δωρόθεο Β΄ µε την συµµετο-
χή ιερέων της Τήνου, παρουσία επισήµων και 
προσκυνητών. 
Ακολούθησε επιµνηµόσυνη δέηση µπροστά 
στην προτοµή του επισκόπου Τήνου Γαβρι-
ήλ. Δεξιώθηκαν οι επίσηµοι στην αίθουσα 
Τελετών.
Στις 2µµ ξεκίνησε η λιτάνευση της εικόνας 

της Μεγαλόχαρης στους δρόµους της πό-
λης. Στη γιορτή συµµετείχε πολύς κόσµος. 
Έγινε δέηση στην εξέδρα της παραλίας και 
πάλι επέστρεψε η ποµπή στο Ναό, όπου 
αναγνώστηκε σύντοµος απολογισµός από 
τον αντιπρόεδρο του Π. Ι. Ι. Ε. Τ κ. Ι. Πολατσί-
δη. Ακολούθησε ο Μεγάλος Αρχιερατικός 
εσπερινός από τον Σεβασµιότατο Σύρου 
- Τήνου κ. Δωρόθεο Β΄ µε την συµµετοχή 
ιερέων του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου και της νήσου. Πα-
ραβρέθηκαν στην εορτή ο Αρχιεπίσκοπος 
Καθολικών Νάξου - Τήνου κ. Νικόλαος, ο Γε-
νικός Γραµµατέας Τουρισµού, ο κ. Δηµ. Μπάϊ-
λας Νοµάρχης Κυκλάδων, ο κ. Ρήγας Βου-
λευτής Κυκλάδων, ο Δήµαρχος Τήνου κ. Σ. 
Ορφανός, ο Έπαρχος Τήνου κ. Ρ. Μωραΐτης, 
ο κ. Π.αν. Κροντηράς, Δήµαρ. Εξωµβούρ-
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Συνέχεια από σελ. 1

Και όταν το βράδυ µε τα φα-
ναράκια, µαζί µε τα παιδιά µας, 
ανάβαµε και εµείς τη φλόγα 
της ψυχής µας και ψάλαµε: 
το «Χαίρε Πάναγνε Μαρία. 
Χαίρε Μήτηρ του Θεού» 
συναισθανόµασταν µε δέος 
πως η Θεοτόκος αξίωσε µε-
γάλης τιµής την Τήνο. Η ευθύ-
νη αυτής της τιµής βαραίνει 
όλους µας. 
Το θαυµαστό γεγονός της 
Ευρέσεως της Εικόνας, ακο-
λούθησε ως όλοι γνωρίζουµε, 
ατέρµονη σειρά θαυµάτων, 
που κατέστησαν την Τήνο 
γνωστή στο Πανελλήνιο και 
όχι µόνο.
Το ευλαβές όνειρο κάθε χρι-
στιανού, είναι να προσκυνήσει 
την Αγία Εικόνα και να απο-
θέσει µαζί µε το τάµα του, τη 
δέηση και την ευχαριστήρια 
προσευχή του. Έτσι ο Ναός 
της Ευαγγελιστρίας έγινε 
προσκύνηµα Πανελλήνιο και 
λατρευτικό κέντρο της Θεο-
τόκου. 
Το Ιερό Ίδρυµα υπό την προ-
στασία και ευλογία της Μεγα-
λόχαρης, τη χρηστή και «µετά 
φόβου Θεού, πίστεως και 
αγάπης» διοίκηση των εκά-
στοτε επιτροπών, έγινε πηγή 
αναβλύζουσα, φιλανθρωπίας, 

παιδείας και κάθε κοινωφέλει-
ας. 
Σήµερα τα πλήθη των προ-
σκυνητών της Αγίας Εικόνας, 
αναρίθµητα συρρέουν στο 
νησί µας και δίνουν αποστο-
µωτική απάντηση στους ορ-
θολογιστές όλων των εποχών 
για την αξία της πίστης προς 
το Θεό.
Όλοι οι δηµότες έχουµε επι-
τακτικό καθήκον ευπρεπούς 
και φιλόξενης συµπεριφοράς 
προς τους προσκυνητές. 
Και εµείς ως ιθύνοντες αι-
σθανόµαστε επιτακτική την 
υποχρέωση να τους εξασφα-
λίσουµε άνετη και ήρεµη δι-
αµονή. Η Τήνος, έχει δυνατό-
τητα να µείνει Τόπος Ιερός, 
προσκυνηµατικός µε τη σύγ-
χρονη επιδίωξη αύξησης της 
τουριστικής κίνησης. 
Αυτή θα είναι η έκφραση χρέ-
ους, τιµής και ευγνωµοσύνης 
στη Μεγαλόχαρη, την Προ-
στάτιδά µας και Υπέρµαχο 
Στρατηγό του Έθνους µας. 
Ως δήµαρχος του Δήµου Τή-
νου, σας µεταφέρω τον χαιρε-
τισµό και τις ευχές των Δηµο-
τικών και Τοπικών Συµβουλίων 
του Δήµου µας.
Η Χάρη της Θεοτόκου
 να είναι βοήθειά σας»

ΔΕΥΤΕ ΤΗΝΙΟΙ ΠΟΛΙΤΑΙ
να πανηγυρήσοµεν

γου Τήνου, Δηµοτικοί και Τοπι-
κοί Σύµβουλοι, ο Πρωτοδίκης 
Σύρου, Διοικ/κές και Στρ/τικές 
Αρχές, προσκυνητές και επισκέ-
πτες. 
Στις 6 το απόγευµα, ξεκίνησαν 
από το ναό της Ευαγγελιστρίας 
σύσσωµη η νεολαία του νησιού, 
επίσηµοι και πλήθος κόσµου, µε 
τα Φαναράκια, την λαµπαδηφο-
ρία στους δρόµους της Χώρας. 
Στην εξέδρα ο δήµαρχος της 
πόλης κ Ορφανός αναφέρθηκε 
στην ευλογηµένη µέρα της Τή-
νου και κάλεσε τον κόσµο να 
παραβρεθεί στην δεξίωση του 
Δήµου στα «ΑΛΩΝΙΑ». 
Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο 
έπαρχος Τήνου κ. Ρ. Μωραΐτης, 
και αφού αναφέρθηκε στην 
γιορτή, «χάρισε» την επόµενη 
µέρα ως αργία στην µαθητιώσα 
νεολαία, λόγω της ενεργού συµ-
µετοχής της στις εορταστικές 
εκδηλώσεις. 

ΕΥΡΕΣΙΝ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

ΟΛΟΙ ΝΑ 
ΥΜΝΗΣΟΜΕΝ

Στις 9 το βράδυ της 30/1/207, 
εορτής της Ευρέσεως, µεγάλο 
πλήθος κόσµου Τηνίων και µη, 
συµµετείχαν στη πλούσια δεξίω-
ση του Δήµου Τήνου στο Ξενο-
δοχείο ΑΛΩΝΙΑ. Ο Δήµαρχος 
Τήνου διασκέδασε µαζί µε τον 
κόσµο µέχρι αργά το βράδυ 
όπου µαζί µε τους Δηµ. συµβού-
λους εξυπηρετούσαν τους καλε-
σµένους. 
Ικανοποιηµένος ο κόσµος από 
τις γιορτινές εκδηλώσεις έµεινε 
µε ωραίες αναµνήσεις. 
Στη δεξίωση έδωσαν το παρόν 
οι Σεβασµ. επίσκοποι Τήνου 
Ορθοδόξων, Δωρόθεος Β’ και 
Καθολικών, Νικόλαος, οι οποίοι 
ευλόγησαν από κοινού τα φα-
γητά και το ποτό, ιερείς, ο βου-
λευτής ΠΑΣΟΚ κ. Ρήγας, ο Νο-
µάρχης Κυκλάδων κ. Μπάιλας, 
ο Έπαρχος Τήνου, ο Δήµαρχος 
Εξωµβούργου Τήνου, ο Πρόε-
δρος Πανόρµου, Στρατιωτικές 
και Διοικητικές αρχές, εκπρόσω-
ποι φορέων και συλλόγων. 

Η ΔΕΞΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ

Στην επιτροπή του Κέντρου 
Υγείας Τήνου, τοποθετή-

θηκε από τον Δήµο Τήνου 
ο δηµοτικός σύµβουλος κ. 
Γιώργος Ζάρπας. Συµµετέ-
χουν ακόµη σ’ αυτήν, τοπο-
θετηµένοι από τον Γεν. Γραµ. 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
ο κ. Γιώργος Βασιλάκης πρό-
εδρος της επιτροπής και η κ. 
Ειρήνη Κουσουνάδη.

Συνέχεια από σελ. 1

Νέος Δηµοτικός 
Σύµβουλος στην 

επιτροπή του 
Κέντρου Υγείας 

Τήνου 

ΣXE∆IAΣH - EKTYΠΩΣH:    THNOΣ • THΛ.: 22830.25727 • e-mail: typostou@otenet.gr

“ΔεÜτε Tήνιοι πολÖται νά πανηγυρίσωμεν
E≈ρεσιν τÉς ΠαναγιÄς μας ¬λοι νά •μνήσωμεν”

Παρακαλούµε ενηµερώσετε για τη συµµετοχή σας

στα τηλέφωνα:

Δήµος Tήνου: 22830.22234 - 22830.23733

κα Γκύζη Mαρουλιώ: 22830.25407 - 6936.701466

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



3ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Ο Δήµαρχος Τήνου κ. Σίµος 
Ορφανός στις 28 Φεβρου-

αρίου του 2007 µετέβη στην 
Αθήνα και συναντήθηκε µε Κυ-
βερνητικά στελέχη. 

Σκοπός του να παρουσιάσει 
τα προβλήµατα και τις ανάγκες 
της Τήνου και ειδικότερα αυτά 
της έλλειψης νερού.
Είναι γεγονός ότι µε την συνε-
χιζόµενη ανοµβρία που πλήττει 
ειδικότερα τα νησιά µας, το 
πρόβληµα ύδρευσης κυρίως το 
καλοκαίρι, θα είναι µεγάλο. 
Κατά την συνάντηση που είχε 
ο Δήµαρχος Τήνου, εξασφάλι-
σε από τα κυβερνητικά στελέ-
χη υποσχέσεις και ελπίζει να 
φέρει σε καλό τέλος την επί 
πλέον ανάγκη νερού το καλο-
καίρι. Αναµένουµε εξελίξεις.

Με απόφαση του, το Δη-
µοτικό Συµβούλιο Τή-

νου, τροποποίησε τη συστα-
τική πράξη του «ΚΑΠΗ», 
και διόρισε τα µέλη του Δι-
οικητικού του Συµβουλίου, 
που είναι:
1) ο δηµοτ. σύµβουλος Κώ-
στας Βιδάλης, ως πρόεδρος 
του ΚΑΠΗ. (αναπληρωτής 
του ο δηµ. σύµβουλος Κ. 
Ψάρρος), 2) ο δηµοτ. σύµ-
βουλος Κανακάρης Γρηγό-
ρης (αναπληρωτής του ο 
δηµ. σύµβουλος Μανώλης 
Λούβαρης), 3) η Γαριφαλιά 
Πλυτά, ως αντιπρόεδρος, 
(αναπληρ. η Αναστασία 
Πλυτά) 4) η Δέσποινα Λου-
λουδάκη, (αναπληρώτρια η 
Κατερ. Αλβέρτη). 5) η Λου-
κία Φωσκόλου, (αναπληρώτ. 
η Φραγκ. Πετροπούλου). 

Νέο Δ.Σ. 
στο ΚΑΠΗ

Δήµου Τήνου

Το δηµοτικό συµβούλιο τρο-
ποποίησε τη συστατική πρά-

ξη του Δηµοτικού Οργανισµού 
Νεολαίας Άθλησης του Δήµου 
Τήνου και όρισε τα 
µέλη του Δ. Σ. του.
1) Πρόεδρος, ο 
δηµοτικός σύµ-
βουλος Περιάλης 
Βαγγέλης (αναπλη-
ρωτής ο πρόεδρος 
του δηµοτικού 
συµβουλίου Μηνάς 
Άσπρος) 2) ο δη-
µοτικός σύµβουλος 
Γιάννης Ψάλτης, (αναπληρωτής 
ο δηµοτ. σύµβουλος Βαγγέλης 
Κανακάρης), 3) ο δηµοτικός 
σύµβουλος Λούβαρης, Μανώλης 
(αναπληρ. ο δηµοτικός σύµβου-
λος Στέφανος Λαγουρός), 4) ο 
Αργύρης Βελαλόπουλος, (αναπλ. 

ο Γιώργος Βελαλόπουλος) 
5) η Βαλεν. Γαβριελάτου, (ανα-
πληρώτρια η Παρασκ. Οικο-
νόµου), 6) η Μαριάννα Βιδάλη, 

(αναπληρώτρια η 
Μαρία Κοντιζά), 7) 
η Μαρουλιώ Γκίζη, 
(αναπληρώτρια η 
Αλεξάνδρα Παλα-
µάρη), 8) η Ιωάννα 
Άνδροβιτς, (ανα-
πληρώτρια η Σω-
τήρα Κόγκου), 9) ο 
Κώστας Αρµάος, 
αντιπρόεδρος του 

Δ.Ο.Ν.Α. (αναπληρωτής Ανδρέ-
ας Μινάρδος) 10) ο Αντώνης 
Ασηµοµύτης, (αναπληρωτής ο 
Γιώργος Βουδούρης), 11) ο Γιώρ-
γος Ψαραδέλης, (αναπληρ. ο 
Δηµήτρης Βέρσαλης).

Με νέα µέλη ο ΔΟΝΑ Δήµου Τήνου

Με νέα συστατική πράξη 
θα διοικείται ο Παιδικός 

Σταθµός του Δήµου Τήνου. 
Το δηµοτικό συµβούλιο όρι-
σε τα µέλη του Δ.Σ. 
Είναι τα εξής: 
1) Πρόεδρος του Δ. Σ. ο Δή-
µαρχος Σίµ. Ορφανός, (ανα-
πληρωτής ο αντιδ. Βαγγέλης 
Κανακάρης), 
2) αντιπρόεδρος του Δ. Σ. ο 
Στέφανος Λαγουρός δηµο-
τικός σύµβουλος, (αναπλη-
ρωτής ο Μαν.  Λούβαρης), 
3) Παναγιώτα Βαρβέρη, 
(αναπληρώτρια Λουκία Φω-
σκόλου), 
4) Κατερίνα Βουδούρη, 
(αναπληρώτρια Μαριέτα 
Ασηµοµύτη), 
5) Τριάδα Ζέρβα, (αναπλη-
ρώτρια Σοφία Κολοβού). 

Συνάντηση Δηµάρχου 
µε Κυβερνητικά Στελέχη

Η χορωδία
του ΚΑΠΗ

Στις 17 Φεβρουαρίου 
2007, ηµέρα Σάββατο, 

η χορωδία του ΚΑΠΗ Δή-
µου Τήνου µε την κ. Γιάννα 
Ακριβοπούλου, Μαέστρο, 
επισκέφτηκε την Μονάδα 
Φροντίδας Ηλικιωµένων – 
«Η Μεγαλόχαρη Τήνου» και 
διασκέδασε τους γέροντες, 
µε καντάδες και παλιά τρα-
γούδια. Μαζί µε τη χορωδία 
απόλαυσαν µεζέδες και γλυ-
κά αποκριάτικα.

Ανανεωµένο το Δ.Σ. και 
στον Παιδικό Σταθµό

Ο Δήµαρχος Τήνου κ. Ορ-
φανός παραχώρησε συ-

νέντευξη στις 23/2/2007, στην 
ειδικό συνεργάτη για την υλοποί-
ηση του ευρωπ. προγράµµατος 
Hadriamed, στο οποίο συµµε-
τέχουν η Κύπρος η Ελλάδα, και 
η Ιταλία. Η Νοµαρχία Κυκλάδων 
αποτελεί µέλος αυτής της δια-
κρατικής οµάδας.  Σκοπός του 
προγράµµατος είναι ο εµπλου-

τισµός και η µετατροπή των νη-
σιωτικών περιοχών, σε περιοχές 
µε νέους κοινωνικοοικονοµικούς 
πόλους ανάπτυξης. Ο δήµαρ-
χος κ. Ορφανός µε τις απαντή-
σεις του: αξιολόγησε το τωρινό 
στάδιο ανάπτυξης της Τήνου, 
τις τρέχουσες πρωτοβουλίες, τα 
αναπτυξιακά προγράµµατα και 
τις πιθανές αναπτυξιακές πρω-
τοβουλίες για το µέλλον.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το πανηγύρι του 
Αγίου Χαραλάµπους 

στη Γύρλα

Την Κυριακή 11-2-2007 
πανηγύρισε το Δηµοτικό 

Ίδρυµα Αγίας Τριάδας στην 
περιοχή «Γύρλας» Τήνου, 
την εορτή του Αγίου Χαρα-
λάµπους. Μετά τη Λειτουρ-
γία προσφέρθηκε κέρασµα, 
γλυκά καφέ φαγητό και ποτό, 
στους προσκυνητές και επι-
σκέπτες, από την Επιτροπή 
του Δηµοτικού Ιδρύµατος 
Α. Τριάδας. Παραβρέθηκαν, 
ο Δήµαρχος Τήνου, Δηµο-
τικοί Σύµβουλοι, ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Γεωργ. 
Συνεταιρισµών, οικογένειες 
γεωργών της περιοχής, που 
τιµούν τον Προστάτη τους 
και αρκετοί φιλέορτοι. 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.



4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 

ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ
ΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 

ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία το 
Καρναβάλι στην Τήνο την  Κυριακή µε-

σηµέρι στις 18 Φεβρουαρίου 2007, τελευταία 
ηµέρα της Αποκριάς.  
Με την πρωτοβουλία του Δήµου Τήνου, (ο 
οποίος χρηµατοδοτεί το κυρίως πρόγραµµα 
και µερικώς  οµάδες και άρµατα), τη συµµετο-
χή του Δήµου Εξωµβούργου Τήνου, των Σχο-
λείων όλων των βαθµίδων και ελεύθερων οµά-
δων, απολαύσαµε το Καρναβάλι στην παραλία 
της πόλης µας.
Κατάφεραν να δώσουν κέφι, γέ-
λιο και ικανοποίηση, σε µικρούς 
και µεγάλους κατά την διάρ-
κεια µιας όµορφης µέρας, µέσα 
στην χειµωνιάτικη περίοδο.   
Συµµετείχαν πολλά άρµατα, 
οµάδες µε λαµπιρίζουσες φο-
ρεσιές, µικροί και µεγάλοι, σο-
βαροί και αστείοι, µε θέµατα 
που «παρότρυναν» και που 
«ενοχλούσαν». 
Ωραίο θέαµα. Διάθεση καλή. 
Ευχαριστηµένος ο κόσµος. 

Το απόγευµα ο Δήµος Εξωµ-
βούργου «έκαψε» τον Καρ-
νάβαλο στον πλατεία του 
Κτικάδου και συνεχίστηκε το 
γλέντι.  
Το καρναβάλι παρακολούθη-
σε πολύς κόσµος, επίσηµοι, 
αρχές και εξουσίες.  

Να Χαµογελάτε!

Όπως λέει και ο Δήµαρχος 
Τήνου.

Το Καρναβάλι στην Τήνο

...τα καταστήµατα της Τήνου 
που πρόσφεραν από τα είδη 
τους: 
Τα Ζαχαροπλαστεία: 
ΜΕΣΚΛΙΕΣ, ΝΟΥΦΑΡΑ, 
ΣΕΜΠΟΛΙΑ, ΒΙΔΑΛΗΣ, 
ΧΑΛΑΡΗΣ.
Τα Σούπερ Μάρκετ: 
ΒΙΔΑΛΗΣ, ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ.
Τους Φούρνους: 
ΒΟΔΑΣ, Αφοι ΔΕΛΑΤΟΛΑ, 
ΜΑΝΕΛΑΣ, ΣΠΙΤΙΚΟ. 
Τις Καφετερίες: 
ΕΠΙΛΕΚΤΟ, ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ, 
ΜΟΥΡΑΓΙΟ.
Το τυπογραφείο - γραφικές 
τέχνες: ΤΥΠΟΣ

Μέσα στην αποκριά 
έγιναν χοροεσπερί-

δες µε πολύ κέφι και χορό 
από φορείς, συλλόγους, 
και σχολικές τάξεις, για 
να ενισχύσουν το ταµείο 
τους και για να διασκεδά-
σουν. 
Το Σάββατο στις 17 Φε-
βρουαρίου 2007 στην 
Ανατολή του Πόρτο, δι-
ασκέδασαν οι νέοι της 
Α΄ Ενιαίου Λυκείου, µε 
πλούσιο µενού και δώρα, 
παρέα µε την Τηνιακή Κο-
µπανία. 
 Με την ευκαιρία της χο-
ροεσπερίδας τους στις 
18/2/2007 η Ένωση Γεωργ. 
Συνεταιρισµών «χόρε-
ψε» στον Αρνάδο, στου 
Διαµαντόπουλου µε πολύ 
κέφι και παρέα την Τηνια-
κή Κοµπανία. 
Την Κυριακή 18/2/2007 
πραγµατοποίησαν τον 
χορό τους τα µέλη και οι 
φίλοι της Βουρνιώτισσας. 

Αποκριάτικοι 
χοροί

Ευχαριστούµε για την 
ευγενική προσφορά 

τους στο καρναβάλι...
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Την Πέµπτη 7-2-2007, έγινε 
συνάντηση από φορείς και 

παράγοντες στο Δηµαρχιακό 
Μέγαρο του Δήµου Τήνου, µε 
θέµα: «Βελτιστοποίηση έργων 
λιµένα Τήνου».
Η συνάντηση έγινε µετά από 
παραίνεση του Υ.Ε.Ν. και την 

συγκάλεσε ο Νοµάρχης Κυ-
κλάδων κ. Μπάιλας, για να 
συγκεραστούν οι αντιρρήσεις 
που προέβαλαν εκπρόσω-
ποι της Ένωσης Πλοιάρχων 
Εµπορικού Ναυτικού και η 
Ένωση Εφοπλιστών. 
Εκτός των ανωτέρω συµµετεί-

χαν: ο Δήµαρχος Τήνου κ. Σί-
µος Ορφανός, (του οποίου η 
παρέµβαση ήταν καθοριστική 
στην εξεύρεση λύσης και στο 
ποιος κάνει τι), ο Έπαρχος 
Τήνου κ. Ρ. Μωραΐτης, ο µέχρι 
τότε πρόεδρος του Λιµενικού 
Ταµείου, κ. Γ. Γιαγιάς, ο νέος 
πρόεδρος του Λιµενικού Τα-
µείου Τήνου – Άνδρου κ. Λάζ. 
Βιδάλης, ο προϊστάµενος και 
υπάλληλοι της Δ. Τ. Υ. Ν. Α. Κ. 
οι µηχανικοί του Επαρχείου 
Τήνου και του Δήµου Τήνου, 
εκπρόσωποι φορέων και εν-
διαφερόµενοι για το θέµα. 
Συζητήθηκαν θέµατα που 
αφορούσαν την επέκταση 
του µόλου στο έξω λιµάνι 
της πόλης Τήνου στην πε-
ριοχή «Καλάµια» και λύσεις 
για την καλλίτερη κυκλοφο-
ρία & πρόσδεση των πλοίων 
που φθάνουν στο λιµάνι της 
Τήνου, µε κάθε κατεύθυνση 
ανέµου. 

Συνάντηση για το Λιµάνι Τήνου

ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΕΡΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

Συνεχίζονται οι εργασίες 
επισκευής στο Δηµοτικό 

κτίριο «Βλαχάκη», επί της 

οδού Ευαγγελιστρίας. 
Το κτίριο αυτό βρίσκεται 
στο κέντρο της πόλης και 
αναµένεται να τεθεί εκεί 
το Αρχείο του Δήµου 
Τήνου, έτσι ώστε να είναι 
προσιτό στους ερευνητές 
και στο ισόγειο θα λει-
τουργήσει σύγχρονο γρα-
φείο πληροφόρησης των 
επισκεπτών της Τήνου. 
Μπροστά του βρίσκεται 
η µαρµάρινη βρύση, ένα 

καλλιτέχνηµα του νεοελληνι-
κού πολιτισµού που αξίζει της 
προβολής του.

Κτίριο «Βλαχάκη»

Το Δηµοτ. Συµβούλιο Τή-
νου έκανε αποδεκτές 

τις µελέτες της ΤΥΔΚ για 
την Συντήρηση του πρώην 
Δηµοτικού Σχολείου Αρ-
νάδου και για την διαµόρ-
φωση του Δηµοτικού Κτιρί-
ου «Πολύκεντρο Ιωάννης 
Ορφανός» σε χώρο Υπη-
ρεσιών του Δήµου.

Μελέτες για 
δηµοπράτηση έργων 

στο Δήµο Τήνου

Την εργολαβία της δια-
µόρφωσης του Πολύκε-

ντρου σε χώρο υπηρεσιών 
του Δήµου Τήνου ανέλαβε 
µετά από διαγωνισµό, η 
κοινοπραξία Μαζαράκης - 
Πουλάκος.
Ο προϋπολογισµός του έρ-
γου είναι 428.939,98€ και η 
έκπτωση που έδωσε η κοι-
νοπραξία είναι 3%.

Το Πολύκεντρο

Δηµοτικό Σχολείο 
Αρνάδου

Η πολεοδοµική άδεια για 
τη συντήρηση του πρώην 
Δηµοτικού Σχολείου Αρνά-
δου έχει εκδοθεί. Για να γίνει 
ο διαγωνισµός του έργου, 
αναµένονται τα τεύχη δη-
µοπράτησης. 

Σε µεγάλο µέρος της πα-
ραλίας της Τήνου έγιναν 

επεµβάσεις διόρθωσης και 
αντικατάστασης των πεζο-
δροµίων, όπου αυτό κρίθηκε 
απαραίτητο.  Έτσι παραδίδο-
νται καλαίσθητα και σταθερά 
προς χρήση των πεζών. 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
«Στην παραλία της πόλης»
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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το τε-
λευταίο δίµηνο στα καταστήµατα υγειο-

νοµικού ενδιαφέροντος της πόλης (καφετε-

ρίες, εστιατόρια, κλπ.) µετά από καταγγελίες 
επώνυµες και ανώνυµες. 
Η Δηµαρχιακή Επιτροπή και ο Δήµαρχος 
Τήνου προσωπικά, έδειξαν αρκετή αντοχή 
– ανοχή και αντιµετώπισαν το θέµα µε ιδιαί-
τερη σοβαρότητα, σε συνεργασία πάντα µε 
τις υπόλοιπες εµπλεκόµενες Υπηρεσίες. 
Στα πλαίσια αυτά και καθώς η πεποίθηση 
µας είναι, ότι η σωστή ενηµέρωση και συ-
νεργασία βοηθούν στην επίλυση των προ-
βληµάτων, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων 
προσκλήθηκαν από τον Δήµαρχο Τήνου σε 
ενηµερωτική συνάντηση στις 22/2/2007 στο 
Δηµαρχιακό Κατάστηµα, παρόντος και του 
κ. Επάρχου, οπού συζητήθηκαν οι όροι λει-
τουργίας των καταστηµάτων. 
Πρέπει να γίνει σαφές ότι η εφαρµογή της 
νοµοθεσίας περί λειτουργίας καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος δεν είναι δια-
πραγµατεύσιµη, ούτε από τον κ. Εισαγγελέα 
και βεβαίως ούτε από τις εµπλεκόµενες υπη-
ρεσίες. 
Για τον λόγο αυτό απευθύνεται έκκληση 
προς τους συµπατριώτες µας καταστηµα-
τάρχες, να τηρούν την νοµοθεσία και να µην 
επιτρέπουν, λόγω εποχικότητας, στον έντο-
νο ανταγωνισµό να δηµιουργεί προβλήµα-
τα τόσο στις µεταξύ τους σχέσεις, όσο και 
στην τουριστική εικόνα του νησιού.

Περί εφαρµογής της Νοµοθεσίας στα 
καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ  

Μεγάλο πρόβληµα έχει δηµιουργήσει 
και στην Τήνο  η έλλειψη  βροχής. Έχει 

φύγει σχεδόν ο χειµώνας και τα νερά είναι 
πολύ λίγα. 
Οι δήµαρχοι των νησιών, ο νοµάρχης Κυ-
κλάδων, ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας  
Νοτίου Αιγαίου, έχουν κινητοποιηθεί και 
αναζητούν λύσεις για το σοβαρό πρόβληµα 
της έλλειψης νερού.
Ο Δήµος της Τήνου έχει κάνει προτάσεις 
στην Περιφέρεια για να προωθηθούν στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. 
Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου κ. Χαράλαµπος Κόκκινος και η 
ΤΕΔΚ είχαν συνάντηση µε τον υφυπουργό 
κ. Νάκο, στο υπουργείο Εσωτερικών, για το 

ανωτέρω θέµα. 
Στη συνάντηση αυτή, στην οποία συµµε-
τείχαν και εκπρόσωποι του Υπ. Αιγαίου και 
µε την παρουσία και του Δηµάρχου Τήνου, 
αποφασίσθηκε να καταγραφούν όλα τα αι-
τήµατα των Δήµων για την υδροδότηση των 
νησιών και να παρθούν τα κατάλληλα µέτρα 
για την αντιµετώπιση του σοβαρού προβλή-
µατος.   
Ο Δήµος Τήνου εισηγήθηκε τις εξής προτά-
σεις για την αντιµετώπιση των άµεσων ανα-
γκών, λόγω της ανοµβρίας:  - Άµεση µεταφο-
ρά νερού 100.000κµ. µε πλοίο. - Προµήθεια 
2 µονάδων αφαλάτωσης 1000κµ η κάθε µία. 
- Διάνοιξη γεωτρήσεων. - Κατασκευή δεξα-
µενής.- Προµήθεια Υδροφόρου Οχήµατος. 

Πραγµατοποιήθηκε στην 
Άνδρο από την Ελληνική 

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης, σεµινά-
ριο για τους εκλεγµένους 
και τους υπαλλήλους της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Άν-
δρου και Τήνου, στις 15 και 
16 Φεβρουαρίου 2007. 
Τα θέµατα ανέπτυξαν στελέ-
χη του ΥΠΕΣΔΑ, της ΕΕΤΑΑ 
κλπ. Οι εισηγήσεις αφορού-
σαν: τον νέο Δηµοτικό Κώ-
δικα, την Διοίκηση Λιµενικών 
Ταµείων, την Λειτουργία δη-
µοτικών επιχειρήσεων, την 
Αδειοδότηση καταστηµά-
των, κλπ. 
Από τον Δήµο Τήνου συµ-
µετείχε ο Δήµαρχος κ. Σίµος 
Ορφανός, ο οποίος χαιρέ-
τησε τους συνέδρους, τόνι-
σε τον αυξηµένο ρόλο της 
Τ.Α. και τον ρόλο που πρέ-
πει να έχει στον σχεδιασµό 
και την υλοποίηση των προ-
γραµµάτων.
Συµµετείχαν ακόµη µέλη 
του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Τήνου, υπάλληλοι οικονοµι-
κοί, διοικητικοί και τεχνικών 
υπηρεσιών. 
Σίγουρα η συµµετοχή τους, 
πρόσθεσε γνώση στο αντι-
κείµενό µε το οποίο ασχο-
λούνται. 

Σεµινάριο
στην Άνδρο

Από την ΕΕΤΑΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στις 20 Φεβρουαρίου 2007 
σε συνεδρίαση του το Δη-

µοτικό Συµβούλιο Τήνου έλα-
βε αποφάσεις σε διάφορα 
θέµατα. 
Αυτό που ξεχώρισε, ήταν το 
Τεχνικό Πρόγραµµα. 
Σ’ αυτό προβλέπονται τα µε-
γάλα τεχνικά έργα που προ-
γραµµατίζονται να γίνουν στο 
Δήµο. Φέτος προτεραιότητα 
έχει δοθεί στα µεγάλα έργα 
που είναι σε εξέλιξη, που πρέ-
πει να ολοκληρωθούν και στο 
θέµα επάρκειας νερού κυρίως 
κατά τους καλοκαιρινούς µή-
νες.


