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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Την Κυριακή 17/12 έγινε η
ορκωµοσία της νέας ∆ηµοτικής
αρχής. Παρακάτω παρατίθεται
ένα απόσπασµα από τον λόγο του
∆ηµάρχου:
«Είναι νωπό ακόµη το αποτέλεσµα µε το οποίο εσείς, η
πλειοψηφία της τοπικής µας
κοινωνίας, µας αναδείξατε στο
ύψιστο αξίωµα ώστε να είµαστε
εµείς η ∆ηµοτική Αρχή που θα
διαχειριστεί την διοίκηση και
τις υποθέσεις του ∆ήµου και
για την νέα δηµοτική τετραετία
2007 - 2010, που σε λίγες µέρες
θα ξεκινήσει. Γι’ αυτό είµαστε
υποχρεωµένοι να σεβαστούµε την
επιλογή σας αυτή, να ανταποκριθούµε
στις προσδοκίες σας και να κάνουµε
σηµαία µας την ανάπτυξη του τόπου
µας και την περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας της ζωής µας, όλοι µαζί
συµπολίτευση και αντιπολίτευση,
χωρίς δογµατισµούς ή αγκυλώσεις.
Κάθε φορά που σηκώνω το χέρι
και δίνω τον όρκο ενώπιον Θεού και
ανθρώπων, µαζί µε τους συνεργάτες
µου, και σας πληροφορώ ότι είναι
ήδη η Πέµπτη συνεχή φορά που ζω
µια τέτοια στιγµή, νοιώθω πραγµατικά
µεγάλη συγκίνηση εφ’ενός, αλλά
νοιώθω εξ ίσου δυνατό το βάρος της
ευθύνης που αναλαµβάνω, ειδικά
µετά από το ακόµη πιο υψηλό ποσοστό
επιτυχίας, µε το οποίο µας τιµήσατε στις
πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη
της νέας ∆ηµοτικής Αρχής, για το
οποίο άλλη µια φορά σας ευχαριστώ
θερµά τόσο προσωπικά όσο και για
λογαριασµό των συνεργατών µου.
Σήµερα λοιπόν είµαστε εδώ
προκειµένου όλοι µαζί να
συνυπογράψουµε ένα νέο Συµβόλαιο
Τιµής, και να δώσουµε ταυτόχρονα
µε ευθύνη και κύρος, τον όρκο, ότι

θα τηρήσουµε τις δεσµεύσεις και τις
υποσχέσεις που σας δώσαµε κατά την
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
των πρόσφατων δηµοτικών εκλογών
της 15ης του Οκτώβρη που πέρασε.
Είµαστε λοιπόν σήµερα εδώ, έτοιµοι
και προετοιµασµένοι, όχι µόνο να
ανταποκριθούµε αποτελεσµατικά στα
απλά διαχειριστικά και διοικητικά
ζητήµατα της καθηµερινότητας της
νέας τετραετίας, αλλά και για να
δώσουµε συνέχεια στην δηµιουργική
µας πορεία, κάνοντας το όραµα
πραγµατικότητα ώστε τα χωριά µας και
η ενδοχώρα του νησιού µας γενικότερα
να βρίσκονται συνεχώς στον δρόµο της
ανάπτυξης και της προοπτικής,
Είµαστε εδώ σήµερα, φίλες και φίλοι,
για να δηλώσουµε µε δύναµη και µε
αποφασιστικότητα ότι αποτελούµε µια
∆ηµοτική Αρχή που µε την µακρόχρονη

εµπειρία της αλλά και την δυνατή
θέλησή της είναι ικανή και άξια να
συνεχίσει να διοικεί τον ∆ήµο δίνοντας
τις σωστές κάθε φορά λύσεις στα
καθηµερινά προβλήµατα του πολίτη.
Σας κοιτάµε στα µάτια και αντλούµε
δύναµη, σιγουριά και αισιοδοξία για το
σήµερα και για το αύριο, για το µέλλον
του τόπου µας.
ΦίλεςκαιΦίλοι
Πέρασαν κιόλας τέσσερα χρόνια
από τότε που µας είχατε δώσει την
σαφή και δηλωµένη εντολή σε µένα
και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να
κάνουµε πραγµατικότητα ένα σύνολο
από αναγκαίες αλλαγές στο ∆ήµο, να
εργασθούµε µε αποφασιστικότητα,
χωρίς να υπολογίσουµε τίποτε άλλο,
παρά µόνο την συνέπεια απέναντι
στους δηµότες και τον τόπο.
Εκείνη την εντολή µαζί µε το
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ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

∆ηµοτικό Συµβούλιο, πιστεύω ότι
την αξιοποιήσαµε πολύ πιο πάνω
από το µέτρο των δυνατοτήτων
µας. Οι συνεργάτες µου και
εγώ, ολόκληρο το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, λειτουργήσαµε και
δηµιουργήσαµε σηµαντικό έργο,
υπήρξαµε αξιόπιστοι και συνεπείς
στο Πρόγραµµα της τετραετίας
που εκπνέει και γι’ αυτό εξάλλου
µας ανανεώσατε την εντολή και
για την νέα τετραετία. Γίναµε πια
φίλοι, γνωριστήκαµε περισσότερο,
αφουγκραστήκαµε τις ανάγκες
σας, τους προβληµατισµούς σας
και θελήσαµε να συνεργαστούµε
όλοι µαζί, γι’ αυτό πετύχαµε και θα
πετύχουµε ακόµη περισσότερα.
Με µεθοδικότητα, σχέδιο και
προγραµµατισµό εκτελέσαµε ένα
σύνολο από έργα και δράσεις που
άλλαξαν την όψη του ∆ήµου αλλά
και την ποιότητα ζωής των δηµοτών
του, παρά την έντονη και σαφώς
άδικη επίθεση που δεχθήκαµε, µε τις
συνεχείς καταγγελίες και τους συνεχείς
ελέγχους, που το µόνο που απέδειξαν
είναι ότι λειτουργούσαµε τον ∆ήµο µε
νοµιµότητα και σωφροσύνη.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα
συνεχιστεί και στην νέα τετραετία η
ίδια επιθετική αντιπολιτευτική στάση
και τακτική. Είναι αναµφίβολο ότι
η «ποινικοποίηση» των δηµοτικών
υποθέσεων για µη ουσιαστικούς λόγους,
δεν οδηγεί πουθενά αλλά αντίθετα
οξύνει καταστάσεις και δυσχεραίνει την
δηµοκρατική λειτουργία του ∆ήµου.
Επιπρόσθετα δε η «ποινικοποίηση»
αυτή δεν αρµόζει στα Χωριά µας και
στους κατοίκους των, γι’ αυτό και
καταδικάσθηκε έντονα. Ως δηµοτική
αρχή που η πλειοψηφία του εκλογικού
σώµατος ανέδειξε, θα συνεχίσουµε
να διαδραµατίζουµε ρόλο στην
κεντρική σκηνή, θα συνεχίσουµε να
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κερδίζουµε µάχες για τον ∆ήµο µας και αν επιλογή
ορισµένων είναι η συνεχής «ποινικοποίηση» των
δηµοτικών υποθέσεων, δηλώνουµε απερίφραστα
ότι δεν φοβόµαστε την λάσπη απ’ όπου και αν αυτή
προέρχεται.
∆εν θέλω να σας κουράσω όµως πρέπει να
επισηµάνω ότι ο ∆ήµος στην τετραετία που πέρασε
κατάφερε να κάνει πραγµατικότητα σηµαντικά έργα
και µεγάλες θεσµικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις,
έτσι ώστε να γνωρίζει σήµερα µια πρωτόγνωρη
πρόοδο και ανάπτυξη. Ως δηµοτική αρχή από την
πρώτη µέρα που αναλάβαµε την ευθύνη της διοίκησης
του ∆ήµου µας, καθορίσαµε το πλαίσιο εκείνο που
είχε σαν αποτέλεσµα την εντατική και αποτελεσµατική
εργασία. Έτσι ξεκινήσαµε, έτσι από τότε συνεχίζουµε
και έτσι ακριβώς θα συνεχίσουµε στο µέλλον,
στην νέα τετραετία που ανοίγεται µπροστά µας.Το
αποτέλεσµα αυτής της κοινής προσπάθειας σήµερα το
κερδίζει ο ∆ήµος και οι ∆ηµότες του, µε απλά λόγια
ανήκει σε όλους εσάς. Εµείς κερδίζουµε την χαρά της
δηµιουργίας και την ανθρώπινη ικανοποίηση, γιατί
καταφέραµε να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις και
την µεγάλη ευθύνη, που µας ανέθεσε το εκλογικό
σώµα του ∆ήµου πριν τέσσερα χρόνια.
Κυρίες και Κύριοι
Είµαστε σήµερα εδώ και δίνουµε τον όρκο που η
Πολιτεία έχει ορίσει, γιατί εσείς µας εµπιστευθήκατε,
επειδή πεισθήκατε µε το έργο που πραγµατοποιήσαµε
στην τετραετία που πέρασε και γιατί µε το Πρόγραµµα
Προοπτικής που σας παρουσιάσαµε στις πρόσφατες
εκλογές πεισθήκατε και πάλι πως µπορούµε να
συνεχίσουµε την αναπτυξιακή πορεία του ∆ήµου και
για την νέα τετραετία που σε λίγο θα ανατείλει.
Ξέρουµε πολύ καλά, ότι ο ∆ήµος Εξωµβούργου
και τα όµορφα χωριά του, δικαιούνται και πρέπει να
γίνουν γι’ αυτά, ακόµη περισσότερα και καλλίτερα
πράγµατα. Βεβαίως και δεν είµαστε αλάνθαστοι. ∆εν
ισχυριζόµαστε πως καταφέραµε το τέλειο. Τολµούµε
όµως να πούµε ότι προσπαθούµε για το τέλειο.
Ξέρουµε πολύ καλά, πως στην τετράχρονη δύσκολη
πορεία µας, κάποια πράγµατα δεν έγιναν όπως θα
θέλαµε. Όµως σήµερα πλέον βρισκόµαστε µπροστά,
στη νέα τετραετία, σαφώς πιο έµπειροι, σαφώς
πιο ώριµοι και σαφώς πιο έτοιµοι να βοηθήσουµε
τοντόποµας.
Ήδη µε την νέα χρονιά ξεκινά και το ∆’ Κ.Π.Σ, που
θα είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για την υλοποίηση
σηµαντικών δράσεων. Επίσης ευέλικτο εργαλείο
συνεχίζει να είναι το πρόγραµµα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ του οποίου τα ευεργετικά
αποτελέσµατα είναι ήδη ορατά και συγκεκριµένα.
Ενώ µε την αρχή του νέου χρόνου τίθεται σε πλήρη
ισχύ ο νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας,
ο οποίος έχει µια µεγάλη γκάµα από καινοτοµίες
όπως η καθιέρωση τοπικών δηµοψηφισµάτων
για τοπικές υποθέσεις, ο περιορισµός της Κρατικής
εποπτείας, η καθιέρωση της «Χάρτας του ∆ηµότη»,
η δυνατότητα εκπόνησης τετραετούς Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, η σύσταση δηµοτικών γραφείων

ενηµέρωσης για την απασχόληση, η αλλαγή του
νοµικού πλαισίου για τις δηµοτικές επιχειρήσεις,
οι συµπράξεις ιδιωτών µε τον δηµοτικό τοµέα, η
προσπάθεια αναβάθµισης του ρόλου των Τοπικών
Συµβουλίων, η δηµιουργία τοπικών συµβουλίων
πρόληψης της παραβατικότητας και τόσα άλλα
µεταξύ των οποίων τονίζω, λόγω του νησιωτικού
µας χαρακτήρα και των προβληµάτων που συνεχώς
ανακύπτουν στις ακτοπλοϊκές µας συνδέσεις, την
δυνατότητα σύστασης και επιχορήγησης από τους
∆ήµους εταιρειών για την διεξαγωγή θαλάσσιων
µεταφορών και επικοινωνιών.
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 ∆ιαµερισµάτων 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 συνεχίσουµε ακόµα καλύτερα
και αποτελεσµατικότερα το έργο µας, για να είναι
τελικά νικητής, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο ∆ήµος
Εξωµβούργου, οι δηµότες, οι πολίτες, η Ανάπτυξη
και η προοπτική 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 Αυτοδιοίκησης, του Επαρχείου µας, του ∆ήµου
Τήνου, της κοινότητας Πανόρµου, του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου,
των Συλλόγων του ∆ήµου µας, 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.
Στο σηµείο αυτό όµως θέλω να αναφερθώ κατά
πρώτον στους ∆ηµοτικούς και Τοπικούς Συµβούλους
µε τους οποίους συνεργασθήκαµε άριστα, πλην όµως
δεν συνεχίζουν στην νέα δηµοτική περίοδο, τους
οποίους ευχαριστώ θερµά για την συνεργασία τους
αυτή και τους δηλώνω ότι κρατώ πολύ όµορφες
και δηµιουργικές στιγµές από την συνεργασία
µας αυτή και τους διαβεβαιώνω ότι συνεχίζω να
τους θεωρώ πολύ χρήσιµους, ανεξάρτητα αν δεν
µετέχουν στο νέο δηµοτικό σχήµα. Κατά δεύτερον
καλωσορίζω τους νέους ∆ηµοτικούς και Τοπικούς
Συµβούλους, στους οποίους εύχοµαι καλή δύναµη,
γιατί είναι βέβαιο ότι την έχουν ανάγκη προκειµένου
να ανταποκριθούν στις αυξηµένες υποχρεώσεις τους
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ή τα Τοπικά
Συµβούλια των επί µέρους Τοπικών ∆ιαµερισµάτων
του και τέλος σ’ αυτούς που συνεχίζουν ακάθεκτοι
από την προηγούµενη δηµοτική αρχή στην νέα, έχω
να πω ότι η ανιδιοτελής προσφορά στα κοινά είναι το
οµορφότερο πράγµα που θα στολίζει την ζωή τους
για πάντα.
Ας προχωρήσουµε µαζί, Ας δουλέψουµε µαζί
Ας κάνουµε µαζί πραγµατικότητα το όραµα µας για
τον ∆ήµο µας.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήµαρχος και το Δηµοτικό Συµβούλιο
µε την ευκαιρία έναρξης της νέας Δηµοτικής Περιόδου 2007-2010 και του
νέου έτους, σας προσκαλούν στις 2 Ιανουαρίου 2007, ηµέρα Τρίτη :
• Στις 5:00 µ.µ. στην επίσηµη Δοξολογία για τον ερχοµό του νέου χρόνου,
στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου, στην Ξινάρα
• Στις 5:30 µ.µ. στη τελετή εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων
της νέας Δηµοτικής Αρχής του Δήµου µας, που θα πλαισιωθεί
από τον καθιερωµένο αγιασµό και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Δήµου, στο Δηµαρχιακό Μέγαρο.
Τέτοιες στιγµές η παρουσία σας είναι για µας ιδιαίτερη τιµή.
Δήµος Εξωµβούργου Τήνου
Υ.Γ. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει µικρή δεξίωση,
προσφορά του «Συλλόγου Επαγγελµατιών Δήµου Εξωµβούργου Τήνου»
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»
Τ.Σ. ΑΓΑΠΗΣ 67,25 %
Τ.Σ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 57,57 %
Τ.Σ. ΚΑΜΠΟΥ 68,66 %
Τ.Σ. ΚΑΡ∆ΙΑΝΗΣ 42,68 %
Τ.Σ. ΚΤΙΚΑ∆ΟΥ 57,89 %
Τ.Σ. ΚΩΜΗΣ 50,96 %
Τ.Σ. ΣΤΕΝΗΣ 68,11 %
Τ.Σ. ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ 39,75 %
Τ.Σ. ΦΑΛΑΤΑ∆ΟΥ 69,55 %

ΣΩΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ»

ΨΗΦΟΙ: 115
ΨΗΦΟΙ:289
ΨΗΦΟΙ: 276
ΨΗΦΟΙ: 67
ΨΗΦΟΙ: 187
ΨΗΦΟΙ: 212
ΨΗΦΟΙ: 440
ΨΗΦΟΙ:64
ΨΗΦΟΙ:249

Τ.Σ. ΑΓΑΠΗΣ 28,07 %
Τ.Σ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 38,25 %
Τ.Σ. ΚΑΜΠΟΥ 24,88 %
Τ.Σ. ΚΑΡ∆ΙΑΝΗΣ 52,23 %
Τ.Σ. ΚΤΙΚΑ∆ΟΥ 33,44 %
Τ.Σ. ΚΩΜΗΣ 43,99 %
Τ.Σ. ΣΤΕΝΗΣ 25,23 %
Τ.Σ. ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ 57,14 %
Τ.Σ. ΦΑΛΑΤΑ∆ΟΥ 23,46 %

ΣΥΝΟΛΟ: 64,09 %
ΨΗΦΟΙ: 2010
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ΨΗΦΟΙ:84

ΣΥΝΟΛΟ: 35,91%
ΨΗΦΟΙ: 1126
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Στο νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέχτηκαν από τον συνδυασµό «ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» µε υποψήφιο
∆ήµαρχο τον κ. Κροντηρά Παναγιώτη οι: 1.Ξενόπουλος Αντώνιος ( 468 ΨΗΦΟΥΣ) • 2.Ζαλώνης Ιωάννης (391 ΨΗΦΟΥΣ) • 3.Βιδάλης
Ιωάννης (293 ΨΗΦΟΥΣ) • 4.Βιδάλης Αντώνιος (257 ΨΗΦΟΥΣ) • 5.Φώσκολος Νικόλαος (229 ΨΗΦΟΥΣ) • 6.Κουκουλάς Πέτρος (227 ΨΗΦΟΥΣ)
• 7.Φώσκολος Μάριος (194 ΨΗΦΟΥΣ) • 8.Τριαντάφυλλος Νικόλαος (193 ΨΗΦΟΥΣ) και από τον συνδυασµό « Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ
ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ» µε υποψήφιο ∆ήµαρχο τον κ. Σώχο Εµµανουήλ οι: • 1.Σώχος Εµµανουήλ • 2.Οριάνος Φίλιππος (229 ΨΗΦΟΥΣ) •
3.Ρουγγέρη Ελένη (185 ΨΗΦΟΥΣ) • 4.Αρµάος Λορέντζος (153 ΨΗΦΟΥΣ) • 5.Ζαλώνης Νικόλαος (145 ΨΗΦΟΥΣ)
Τ Ο Π Ι Κ Α

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α

Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ω Ν

Τοπικό Συµβούλιο Αγάπης
Τοπικό Συµβούλιο Καλλονής
Τοπικό Συµβούλιο Κάµπου
Τοπικό Συµβούλιο Καρδιανής
Τοπικό Συµβούλιο Κτικάδου
Τοπικό Συµβούλιο Κώµης
Τοπικό Συµβούλιο Στενής

• 1.∆ελατόλας Πολύκαρπος • 2.Φιλιππούση Φραγκίσκα • 3.∆ελατόλας Ελευθέριος
• 1.Στεργιώτης Γεώργιος • 2.Εξιλζές Χρήστος • 3.Αρµάος Θωµάς
• 1.Φιλιππούσης Γεώργιος • 2.Κρητικός Ιωσήφ • 3.∆ελατόλας Νικόλαος
• 1.Απέργης Μάρκος • 2.Οριάνος Γεώργιος • 3.Τσουµπός Οδυσσέας
• 1.Βιδάλη Ιωσηφίνα • 2.Μπον Ευάγγελος • 3.Χατζίρης Αλέξανδρος
• 1.∆ενεκαρία Μαρία • 2.∆ελατόλας Ιωάννης • 3.Φώσκολος Γεώργιος
• 1.Ζαλώνης Στέφανος • 2.∆αρµής Στανίσλαος • 3.Μωραίτης Γεώργιος
• 4.Ρουγγέρης Νικόλαος • 5.Βιδάλης Φραγκίσκος
Τοπικό Συµβούλιο Υστερνίων • 1.Πρωτόπαππας Μιλτιάδης • 2.Παρασκευάς Κύριλλος • 3.Ρήγος Νικόλαος
Τοπικό Συµβούλιο Φαλατάδου • 1.Μέγκουλας Αλέξανδρος • 2.Λεβαντίνος Μάρκος • 3.Μωραίτης Ιωάννης

EOPTEΣ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
«ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ»

Την ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 τίµησαν οι µαθητές των ∆ηµοτικών σχολείων και των Την Κυριακή 12 Νοεµβρίου στο νέο Μουσείο
Νηπιαγωγείων του ∆ήµου µας µε εορταστικές εκδηλώσεις Ο ∆ήµος Εξωµβούργου τίµησε την ηµέρα της Μπενάκη πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση του
εθνικής επετείου µε καταθέσεις στεφάνων στα Μνηµεία Πεσόντων όλων των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων βιβλίου - αντικειµένου «Αντανακλάσεις», ένας
του.
πρόλογος και επίλογος συγχρόνως της καλλιτεχνικής
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ∆ηµοτικής µας Επιχείρησης πραγµατοποίησε στις 17
Νοεµβρίου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Κώµης µια εκδήλωση εορτασµού της ιστορικής επετείου της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου. Τα παιδιά παρουσίασαν ένα δρώµενο µε θέµα τη ζωή των φοιτητών στο Πολυτεχνείο
και έκαναν µια αναπαράσταση της στιγµής της επέµβασης του τάνκς προκειµένου να τους αποδώσουν
φόρο τιµής.
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 163ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

Στον Ιερό Ναό «Ευαγγελιστράκι» στα Υστέρνια µετά από αίτηµα του ∆ήµου Εξωµβούργου και της
Κοινότητας Πανόρµου, την ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου γιορτάστηκε µε ιδιαίτερα αθρόα προσέλευση πιστών
και φέτος η εκατοστή εξηκοστή τρίτη επέτειος της διάσωσης της Αγίας Εικόνας από τα χέρια ενός επίδοξου
ληστή. Για τέταρτη συνεχή χρονιά το ιερό εικόνισµα της Μεγαλόχαρης διέσχισε κατά µήκος το νησί µας.

επέµβασης που πραγµατοποίησαν οι: Κώστας
Τσόκλης, Γιώργος Τριανταφύλλου και Νίκος Ξυδάκης
φέτος το καλοκαίρι στο ερειπωµένο χωριό του ∆ήµου
µας «Μοναστήρια». Οµιλητές της εκδήλωσης ήταν
οι: Τάκης Μαυρωτάς, Θεωρητικός Τέχνης, Σεραφείµ
Φυντανίδης, ∆/ντης «Ελευθεροτυπίας», ∆ηµήτρης
Φιλιππίδης, Αρχιτέκτων, ∆ηµήτρης ∆ιαµαντόπουλος,
Αρχιτέκτων και ο Κώστας Τσόκλης. Παράλληλα
προβλήθηκε ένα βίντεο - ντοκουµέντο της επέµβασης
το οποίο συνόδευσε ζωντανά στο πιάνο ο Νίκος
Ξυδάκης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο
∆ήµαρχος Εξωµβούργου κ. Π. Κροντηράς.

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου

4

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Προληπτικός Έλεγχος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Β’ΤΟΜΟΥ:
«ΤΗΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου
2006 στις 8.00 το βράδυ, στο
αίθριο του ∆ηµαρχιακού µας
Μεγάρου, πραγµατοποιήθηκε η
παρουσίαση του Β’ τόµου του
δίτοµου έργου «Τήνος: Ιστορία
και πολιτισµός», έκδοση της
∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου
µας. Την έκδοση παρουσίασαν
οι: κ. Γιακουµάκη Ελευθερία,
∆ρ. Γλωσσολογίας, ∆ιευθύντρια
Κέντρου Ερεύνης Νεοελληνικών
διαλέκτων και ιδιωµάτων,
Ακαδηµία Αθηνών,ο κ. Σιώτης
Ντίνος, εκδότης του λογοτεχνικού
περιοδικού (∆Ε)ΚΑΤΑ και ο κ.
Στεφανίδης Μάνος, Καθηγητής
πανεπιστηµίου, Ιστορικός της

Τέχνης. Την εκδήλωση προλόγισε
ο ∆ήµαρχος κ. Π. Κροντηράς.
Μετά την παρουσίαση ακολούθησε
µικρό κέρασµα.
Επιµελητής και του δεύτερου
τόµου του έργου είναι ο π. Μάρκος
Φώσκόλος. Με αυτή την δεύτερη
προσπάθεια
καταγράφονται
σηµαντικά στοιχεία που αφορούν
επιµέρους τοµείς του πολιτισµού
του νησιού µας. Ευχαριστούµε
ιδιαίτερα τον π. Μάρκο Φώσκολο
για την συνεργασία και την
πολύτιµη προσφορά του αλλά
και όλους τους ερευνητές που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα για
την καταγραφή της ιστορίας και
του πολιτισµού µας.

στο Κέντρο Ηµερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωµένων
(ΚΗΦΗ), στον Άγιο
Φραγκίσκο, στο ∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα Στενής.
Η προσέλευση του κόσµου
ήταν µεγάλη. Μέσα σε αυτές
τις δυο µέρες εξετάστηκαν
115 άτοµα, πράγµα που
αποδεικνύει ότι ο κόσµος
είναι ευαισθητοποιηµένος
και ενήµερος σχετικά µε το θέµα της
οστεοπόρωσης.
Ένα ιδιαίτερο Ευχαριστώ οφείλουµε
να εκφράσουµε στην κ. Πανταζή
Ανδριάνα, Αντιπρόσωπος Ιατρικών
Μηχανηµάτων και στην κ. Λουλουδάκη
∆έσποινα, Επιστηµονική ∆ιευθύντρια
του Κέντρου Υγείας Τήνου για την
πολύτιµη βοήθειά τους.

Στις 19 και 20 Σεπτεµβρίου, ύστερα από
πρωτοβουλία του ∆ήµου Εξωµβούργου
Τήνου, πραγµατοποιήθηκε «µέτρηση
οστικής πυκνότητας», για όλους τους
κατοίκους των οικισµών του ∆ήµου. Η
µέτρηση αυτή στόχο έχει την πρόληψη
της οστεοπόρωσης, µια ασθένεια η
οποία συναντάται κυρίως σε γυναίκες
µετά την εµµηνόπαυση. Ο έλεγχος έγινε

Εγκαίνια Περιφερειακού Δρόµου
Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006 πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του περιφερειακού
δρόµου της Χώρας της Τήνου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών
κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο Περιφερειάρχης κ. Χαράλαµπος Κόκκινος, ο Νοµάρχης
κ. ∆ηµήτρης Μπάϊλας, ο Έπαρχος Tήνου κ. Pαφήλ Mωραϊτης, ο ∆ήµαρχος Τήνου
κ. Κωνσταντίνος Αθηναίος, ο ∆ήµαρχος Εξωµβούργου κ. Παναγιώτης Κροντηράς,
καθώς και πλήθος κόσµου, τόσο από το νησί της Τήνου, όσο και επισκέπτες.

Επίσκεψη του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλου στην Τήνο
Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2006, στα πλαίσια
Προσκυνηµατικού ∆ιάπλου στα νησιά Κύθηρα,
Πάρο και Τήνο, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη του
Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλου στο ιερό µας νησί.. Η
επίσκεψη έγινε προς τιµή των συντελεστών του
Πανελληνίου Μαθητικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: «Ο

ΧΡΙΣΤ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ». Ο Αρχιεπίσκοπος
συνοδεύονταν από τις κ. κ. Υπουργούς Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Μαριέττα Γιαννάκου,
και Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά,
στελέχη της Εκκλησίας και της Πολιτείας και 500
Εκπαιδευτικούς. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και

ΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ Ε

ΡΤΕΣ Έ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η.
Την Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου οι συµµετέχοντες
στο Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων
πραγµατοποίησαν χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
στο ∆ηµοτικό σχολείο Φαλατάδου. Οι ηλικιωµένοι
παρουσίασαν ένα µικρό δρώµενο µε θέµα τον Άγιο

απεύθυναν σύντοµους χαιρετισµούς οι Βουλευτές του
Νοµού, ο Έπαρχος Τήνου κ. Ρ. Μωραίτης, ο ∆ήµαρχος
Τήνου κ. Κ. Αθηναίος, ο ∆ήµαρχος Εξωµβούργου
κ. Π. Κροντηράς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Πανόρµου κ. Π. Σαλταµανίκας και ο Αντιπρόεδρος
της ∆ιοικούσης Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού
Ιδρύµατος Ευαγγελιστρίας Τήνου κ. Ι. Πολατσίδης.

Βασίλη και τα παιδιά και τραγούδησαν τα κάλαντα µε
τη συνοδεία της κιθάρας του Παναγιώτη Τζανουλίνου
και του Παπαγιαννόπουλου Ιωάννη. Μετά τη γιορτή ο
Συλλόγος Φιλοπροόδων Φαλατάδου πρόσφερε στους
παρευρισκόµενους παραδοσιακά εδέσµατα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Π.
Τα παιδιά του Κ.∆.Α.Π. µε τη βοήθεια των παιδαγωγών το Σάββατο 16/12 παρουσίασαν στην ενοριακή αίθουσα
της Κώµης µια θεατρική παράσταση βασισµένη στο οµώνυµο διήγηµα του Ευγένιου Τριβιζά «Φρικαντέλα:Η
Μάγισσα που µισούσε τα κάλαντα». Η µικρή αυτή γιορτή µας θύµισε την παιδαγωγική δράση του προγράµµατος,
το οποίο συµβάλλει ενεργά στην δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών.
Οι νοσηλεύτριες του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µοίρασαν δώρα και ευχές στους
εξυπηρετούµενους από το πρόγραµµα και τους έδωσαν έτσι την ευκαιρία να γιορτάσουν
τις χαρούµενες αυτές µέρες.

K Θ E Σ H
Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α

Επιτυχηµένη ήταν η παρουσία της Τήνου
στην ετήσια καθιερωµένη ∆ιεθνή Τουριστική
Έκθεση Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» που
πραγµατοποιήθηκε στις 19 και 20 Νοεµβρίου.
Σε αυτή συµµετείχαν όλοι οι Ο.Τ.Α της Τήνου
µε θέµα τη φύση της Τήνου και τα αγαθά που
αυτή προσφέρει.
∆IEYΘYNΣH
ΞINAPA THNOY • THNOΣ 84200
THΛ: 22830.51801 - 3 - 4
FAX: 22830.51802
e-mail: exombourgo@thn.forthnet.gr

∆IMHNIAIA ENHMEPΩTIKH EK∆OΣH

KΩ∆IKOΣ APIΘMOΣ 6956
I∆IOKTHTHΣ
∆HMOΣ EΞΩMBOYPΓOY THNOY

EΠIMEΛEIA - EKTYΠΩΣH
TPOXANH 7 • THNOΣ 84200
THΛ: 22830.25727 • FAX: 22830.23726
e-mail: typostou@otenet.gr

EK∆OTHΣ
∆HMOΣ EΞΩMBOYPΓOY THNOY
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