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Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Σε όλους τους δημότες του Δήμου Εξωμβούργου αλλά και σάρκωσης και ο ερχομός του νέου έτους ας αποτελέσει μια
σε όλο τον κόσμο εύχομαι ολόψυχα προσωπική και οικογε- νέα αρχή, φέρνοντας ευημερία και πρόοδο σε όλους μας.
νειακή ευτυχία, υγεία, ειρήνη και αγάπη στις καρδιές σας. Η
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
γέννηση του Θεανθρώπου ας φέρει τη γαλήνη και την ευτυχία
στις ψυχές σας και στις οικογένειές σας. Το Μυστήριο της ΕνΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΠAPOYΣIAΣH BIBΛIOY
Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών παρουσιάστηκε σε μια λαμπρή εκδήλωση η νέα έκδοση της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου μας. Ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος, μετά από παρότρυνση του Δημάρχου
κ. Παναγιώτη Κροντηρά και του Προέδρου του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. κ. Αλέκου Αλαβάνου, στην ομιλία
του για το λεύκωμα εκτός των άλλων δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο θα χρηματοδοτήσει την
αγορά μέρους της Σχολής Ουρσουλινών. Αντί δικού μας κειμένου παραθέτουμε τις δημοσιεύσεις των εφημερίδων που έγραψαν για την εκδήλωση

«Τηνιακές κάρτες και καρτ ποστάλ»
Aναδημοσίευση από την «Ελευθεροτυπία» 6/12/2007

«Ενθύμιον Τήνου», ταχυδρομική σφραγίδα 11.8.1903. Αγνώστου εκδότη η πρώτη κάρτα με θέμα το νησί, φέρουσα το όνομα Rudolf Rothrer. Ανήκει στους προδρόμους των ελληνικών καρτ ποστάλ με καθαρή την πίσω πλευρά, χωρίς
τυπωμένες γραμμές και ενδείξεις. Αγνώστου έως και σήμερα φωτογράφου, εκτυπώθηκε στο κατάστημα του Bruckmann στο Μοναχό της Γερμανίας. Χωριά, κτίρια, εκκλησίες, θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, επαγγελματικές δραστηριότητες, η Μεγαλόχαρη, η πανήγυρίς της, η
οικοδόμηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου, οι συνοικίες, το λιμάνι, το υφαντήριο μεταξωτών των απόρων κορασίδων κ.ά., μέσα από το πολυτελές
ΣYNEXEIA ΣTHN EΠOMENH...

Aναδημοσίευση από την «Κοινή γνώμη» 12/12/2007

Ακόμη και οι εκδηλώσεις πολιτιστικού και
ιστορικού ενδιαφέροντος, όταν αυτές παρουσιάζονται από πρόσωπα της πολιτικής μας ζωής,
αποτελούν πηγή πολιτικών ειδήσεων.
Αυτό συνέβη και προχθές, κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης του λευκώματος «Τήνος Ταχυδρομικές Κάρτες 1899-1970». Μετά από παρότρυνση του προέδρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέκου
Αλαβάνου και του δημάρχου Εξωμβούργου
Παναγιώτη Κροντηρά, ο υπουργός Εσωτερικών
Προκόπης Παυλόπουλος δεσμεύθηκε δημόσια
ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να παραμείνει σε κοινή χρήση και να μην περάσει στα
χέρια ιδιωτών το οικόπεδο της Σχολής Ουρ-

Mετά από πρόταση & ενέργειες του ∆ηµάρχου υπουργό να δεσμευθεί για το ιδιοκτησιακό κατου κτήματος που στεγάζεται η Σχολή.
κ. Π. Kροντηρά ο υπουργός Π. Παυλόπουλος θεστώς
Απαντώντας σε ανάλογο χιουμοριστικό ύφος,
δεσµεύτηκε για τη σχολή Oυρσουλινών ο υπουργός υποσχέθηκε ότι θα ικανοποιήσει το
σουλινών που βρίσκεται στα Λουτρά του Δήμου
Εξωμβούργου.
«Είναι ανάγκη να παραμείνει ένα κοινό κτήμα
και να μην περάσει σε κάποια ξενοδοχειακή ή
ιδιωτική εκμετάλλευση η Σχολή Ουρσουλινών»
τόνισε ο κ. Αλαβάνος. Χαριτολογώντας, μάλιστα,
παρότρυνε τον δήμαρχο Εξωμβούργου να καλέσει στην Τήνο τον κ. Παυλόπουλο, να τον κλείσει
στο πειθαρχείο της Σχολής Ουρσουλινών και να
επιστρατεύσει την πιο αυστηρή μοναχή Ουρσουλίνα από το εξωτερικό, για να εξαναγκάσει του

συγκεκριμένο αίτημα, ώστε να μην υποβληθεί σε
τέτοια περιπέτεια η αυστηρή Ουρσουλίνα από το
εξωτερικό και να μη χρειαστεί να μείνει κλεισμένη σε ένα δωμάτιο μαζί του, κάτι που – όπως
είπε – «δεν ξέρω αν θα της το επέτρεπαν οι τυπικότητες».
Ο κ. Παυλόπουλος συμπλήρωσε ότι είναι
υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στην Τήνο
και στην ιστορία αυτής της Σχολής, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του
αιτήματος που τέθηκε.
M.B

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου


...ΣYNEXEIA AΠO THN ΠPOHΓOYMENH

λεύκωμα «Τήνος, ταχυδρομικές κάρτες 1899-1970» των Κωνσταντίνου
Καλαϊτζίδη και Αριστείδη Κοντογεώργη, που εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Εξωμβούργου Τήνου. Πρόκειται για μια φιλόδοξη
και ποιοτική εκδοτική προσπάθεια, «ένας τόμος», όπως σημειώνει ο δήμαρχος Εξωμβούργου Παναγιώτης Κροντηράς, «που αναζητά και επαναπροσδιορίζει τη σχέση εκείνου που αγαπά την Τήνο με το παρελθόν της,
μέσα από στιγμές και άγνωστες πτυχές του τόπου μας».
Με χρονολογική σειρά, οι συγγραφείς παραθέτουν τα ονόματα των εκδοτών επιστολικών δελταρίων μέσα από ταξινόμηση ιστορικών, βιογραφικών και άλλων στοιχείων της εποχής εκείνης. Πρώτος Τηνιακός εκδότης

ήταν ο Μάρκος Κρικελλής το 1890, ο οποίος προσκάλεσε δύο Γερμανούς
φωτογράφους να φωτογραφίσουν τα κατοικημένα χωριά του νησιού. Ο
δεύτερος ήταν ο Γεώργιος Ορειάνος· ακολούθησαν ο Ηλίας Κυριαζόπουλος, που διατηρούσε βιβλιοχαρτοπωλείο στην Ερμούπολη, ο Συριανός
Φραγκούλης Καλουτάς, ο Αριστείδης Τσιροπινάς κ.ά.
Το λεύκωμα παρουσιάζεται τη Δευτέρα, ώρα 8.00 μ.μ. στο Βυζαντινό Μουσείο, Βασιλίσσης Σοφίας 22, Κολωνάκι. Θα μιλήσουν ο υπουργός Εσωτερικών
Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλέκος Αλαβάνος, ο πανεπιστημιακός Μάνος Στεφανίδης, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Βλάσης Κανιάρης και οι δημοσιογράφοι Γιώργος Παπαδάκης και Αντώνης Δελατόλας.

ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Aναδημοσίευση από την «Κοινή γνώμη» 12/12/2007

Παρουσιάστηκε το μοναδικό λεύκωμα
των Ταχυδρομικών Καρτών της Τήνου
«Η νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν
και η συγκίνησή που αναδύεται μέσα απ’
τις παλιές φωτογραφίες και την καταγραφή
της ζωής των κατοίκων, των μαγευτικών
τοπίων, των δρόμων και των κτιρίων, των
προσώπων που χάθηκαν και όλων αυτών
των μοναδικών στιγμών που κατέγραψε ο
φακός σε μια εποχή ανεπανάληπτη».
Το παραπάνω είναι λόγια του συλλέκτη Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη, που μαζί με τον καθηγητή
φωτογραφίας Αριστείδη Κωντογεώργη είναι οι
δημιουργοί της μοναδικής συλλογής «Τήνος Ταχυδρομικές Κάρτες 1899-1970». Ένα μοναδικό
λεύκωμα, αποτελούμενο από παλιές καρτ ποστάλ
που απεικονίζουν την πόλη και το λιμάνι της Τήνου, τα χωριά, στιγμές απ’ τις μεγάλες θρησκευτικές εκδηλώσεις του νησιού, χαρακτηριστικούς
ανθρώπους, φυσιογνωμίες της εποχής.
Οι ταχυδρομικές κάρτες είναι αντίστοιχο με τα
σημερινά εικονομηνύματα της κινητής τηλεφωνίας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του διαδικτύου. Η αξία τους, βέβαια, δε συγκρίνεται με
τις σημερινές μεθόδους της τεχνολογίας για την
αποστολή μηνυμάτων και ευχών. Είναι συλλεκτική και ανεκτίμητη και μας ταξιδεύει στη μοναδικότητα εκείνης της αγνής και αληθινής εποχής.
«Πλήθος κόσμου και επωνύμων»
Στην καλαίσθητη έκδοση αυτού του σπάνιου λευκώματος, προχώρησε η Δημοτική
Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Εξωμβούργου, την οποία και παρουσίασε σε μια
λαμπρή και μεγαλοπρεπέστατη εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε προχθές το βράδυ
στους χώρους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών.
Η ανταπόκριση του κόσμου στην εκδήλωση
ήταν πρωτοφανής, αφού ο χώρος της παρουσίασης κατακλύστηκε από πλήθος επωνύμων,
πολιτικών και τοπικών παραγόντων, Τηνιακών,
φίλων της Τήνου και των Κυκλάδων. Την έκδοση παρουσίασαν υψηλές προσωπικότητες,
όπως ο Τηνιακός πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Αλέκος Αλαβάνος, ο Φίλος της Τήνου, υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, ο
Ιστορικός Τέχνης και καθηγητής ΕΚΠΑ Μάνος Στεφανίδης, ο, γέννημα θρέμμα, Τηνιακός
δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας

τα»Το Ποντίκι» Αντώνης Δελατόλας, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης και
οι συντελεστές του λευκώματος Κωνσταντίνος
Καλαϊτζίδης και Αριστείδης Κωντογεώργης.
Μεταξύ άλλων, την εκδήλωση τίμησαν ο
Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου και νήσων
κ. Δωρόθεος Β’, ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών κ. Νικόλαος, ο Γ.Γ. της Περιφέρειας
Ν. Αιγαίου Χαράλαμπος Κόκκινος, οι βουλευτές Κυκλάδων Άρια Μανούσου - Μπινοπούλου
και Γιάννης Βρούτσης, η βουλευτής ΣY.PI.ZA
Άννα Φιλίνη, ο νομάρχης Aν. Aττικής Λ. Kουρής, ο δήμαρχος Mοσχάτου Tαξ. Παπαντώνης,
οι πολιτευτές του νομού Σταμάτης Μαύρος και
Αγγελική Μωραϊτάκη, εκπρόσωποι της τοπικής
και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικοί
παράγοντες και άλλοι εκπρόσωποι τοπικοί φορέων.
«Κιβωτός μνήμης»
Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, δήμαρχος
Εξωμβούργου Παναγιώτης Κροντηράς χαρακτήρισε το λεύκωμα ως «κιβωτό μνήμης της
Τήνου» και «πολύτιμο εργαλείο» για τους
μελετητές, γιατί όπως είπε: «οι ταχυδρομικές
κάρτες είναι ο καθρέπτης των αλλαγών που
έχει υποστεί σταδιακά το νησί μας».
Ο κ. Κροντηράς έκανε κι έναν σύντομο απολογισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης, για την οποία είπε ότι «με τη νέα έκδοσή
της, κατάφερε και πάλι να ταράξει τα ιστορικά
και πολιτιστικά νερά του τόπου μας».
«Θαυμασμός για το χθες και ανησυχία για
το σήμερα»
Σε δύο βασικές ενότητες στάθηκαν οι ομιλητές της εκδήλωσης. Στην αριστουργηματική έκδοση των ταχυδρομικών καρτών που ξετυλίγει
το κουβάρι της λαμπρής ιστορίας της Τήνου,
αλλά και στον προβληματισμό που υπάρχει για
το σήμερα από τον ανορθόδοξο τρόπο ανάπτυξης και απ’ τις αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο

και καταστρέφουν τον πλούτο του νησιού.
Εξαιρετική χαρακτήρισε την έκδοση ο Αλέκος
Αλαβάνος, τονίζοντας ότι οι ταχυδρομικές κάρτες είχαν ασύλληπτη και αφάνταστη χρησιμότητα παλαιότερα. Εντύπωση προκάλεσε η πρόταση του κ. Αλαβάνου, που κάλεσε όλους όσους
πάρουν στα χέρια τους το λεύκωμα, ν’ αρχίζουν
να το διαβάζουν από το τέλος προς την αρχή,
δηλαδή απ’ τη νεότερη, προς την παλιά εποχή.
«Φοβάμαι τη νέα εποχή και την εξέλιξη της
Τήνου» είπε ο πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., διευκρινίζοντας την προηγούμενη πρότασή του.
‘Όπως υποστήριξε, ο τρόπος ανάπτυξης της
Τήνου είναι καταστροφικός για το νησί και αν
συνεχιστεί, η καταστροφή θα είναι ανεπανόρθωτη. Ο Τηνιακός πολιτικός υπογράμμισε ότι,
με την ευκαιρία αυτής της έκδοσης, θα πρέπει
να ξυπνήσουν οι μνήμες όλων στο νησί, για το
καλό του τόπου και των προγόνων τους.
«Κοσμηματοθήκη του Αιγαίου»
«Η Τήνος είναι η κοσμηματοθήκη του Αιγαίου» είπε ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης
Παυλόπουλος, σημειώνοντας ότι η συλλογή των
ταχυδρομικών καρτών «υπενθυμίζει το χρέος
της Πολιτείας και όλων μας, αυτό το μνημείο
που λέγεται Τήνος και χρόνο με το χρόνο το
βλέπουμε να λλά ζει και να κινδυνεύει».
Ο κ. Παυλόπουλος υποσχέθηκε, ότι όσο βρίσκεται στη θέση του υπουργού Εσωτερικών,
θα υπερασπίζεται το νησί, «για να μη χάσει τη
μοναδικότητά του, για την οποία ο κόσμος είναι υπερήφανος».
«Αν διαβάσει προσεκτικά κάποιος αυτό το
βιβλίο, θα δει την Τήνο που είχαμε και την
Τήνο που χάνουμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο
Γιώργος Παπαδάκης, προσθέτοντας ότι είναι
υποχρέωση όλων να σεβαστούν την ομορφιά
και την ιστορία της Τήνου και να σώσουν ό,τι
υπάρχει στο νησί.
«Να διαφυλάξουμε την Τήνο που υπάρχει,
σε μια ισορροπία του χθες με το σήμερα» είπε
ο Αντώνης Δελατόλας, καταθέτοντας μια πλήρως ρεαλιστική πρόταση και κάλεσε όλους
τους Τηνιακούς, στο βαθμό που μπορεί ο
καθένας, να διατηρήσουν την ιστορία και τις
ομορφιές του νησιού.
Αμέσως μετά το τέλος της παρουσίασης,
ακολούθησε δεξίωση με τοπικά προϊόντα του
νησιού, ενώ οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεφυλλίσουν και να προμηθευτούν το
λεύκωμα με τις ταχυδρομικές κάρτες, πωλούνταν σε stand στους χώρους του Μουσείου.

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου

Απομάκρυνση Μηχανής Παραγωγής Ρεύματος
από τον ΑΗΣ Άνδρου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΙ: ΑΝΔΡΟΥ, ΚΟΡΘΙΟΥ, ΥΔΡΟΥΣΑΣ, ΤΗΝΟΥ, ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ,
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΠΡΟΣ: ΔΕΗ Α.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΝΗΣΩΝ ΚΟΙΝ: 1.Υπουργείο Ανάπτυξης - 2. Βουλευτές Ν. Κυκλάδων 3. ΔΕΗ Α.Ε. Δ/νση Μεταφορών - 4. ΑΣΠ ΔΕΗ Άνδρου
ΘΕΜΑ: Απομάκρυνση Μηχανής Παραγωγής Ρεύματος
από τον ΑΗΣ Άνδρου
Πληροφορηθήκαμε ότι προγραμματίζεται να απομακρυνθεί από τον Α.Η.Σ.
Άνδρου η μηχανή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που είναι τοποθετημένη
στον περίβολο του εργοστασίου της ΔΕΗ στην Άνδρο μειώνοντας κατά 3MW
την διαθέσιμη ισχύ του εργοστασίου. Η μεταφορά της μηχανής προορίζεται
για την κάλυψη άλλης περιοχής του Αιγαίου την ίδια στιγμή που: Η Άνδρος
μαζί με την Τήνο έχουν ανάγκη τη χειμερινή και θερινή περίοδο από 12 έως
23 MW ενώ ο Α. Η. Σ. έχει τη δυνατότητα παραγωγής μόνο 14 MW. Η σύνδεση του νησιού με την Κάρυστο και τον Σταθμό Παραγωγής του Αλιβερίου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
Το διήμερο 21-22/11/2007 επισκέφτηκαν το νησί της Τήνου πέντε
μέλη του διεθνούς συλλόγου «Η πόλις της αγκινάρας» από την πόλη
Ladispoli της Ιταλίας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου του Δήμου
Εξωμβούργου Τήνου κ. Παναγιώτη Κροντηρά.
«Η πόλις της αγκινάρας» είναι ένας διεθνής σύλλογος που σκοπό έχει
την προώθηση του εν λόγω προϊόντος στις χώρες που είναι άγνωστο,
ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης αλλά και ως προϊόν με θεραπευτικές
ιδιότητες. Μέσω συνεντεύξεων και συνεδρίων θα επιτευχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών με την
επακόλουθη αδελφοποίηση και αμοιβαία φιλία μεταξύ των λαών που
θα φέρει την ανάπτυξη του τουρισμού και της ανταλλαγής κουλτούρας.
Τα μέλη του συλλόγου επισκέφτηκαν τη Μονή της Αγίας Πελαγίας, τα
χωριά Βωλάξ και Φαλατάδο, τη Συνεταιριστική μονάδα Τυροκομείου
Τήνου, το Ιερό ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, τα πρότυπα εργαστήρια
παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και εκλεκτών εδεσμάτων «ευ
ζην» και «Της Ελένης» αλλά τον κάμπο της Κώμης για να γνωρίσουν
από κοντά τον τρόπο καλλιέργειας της τηνιακής αγκινάρας.
Την Τετάρτη 21/11/2007 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας
με το Δήμαρχο Εξωμβούργου Παναγιώτη Κροντηρά, το Δήμαρχο Τήνου κ. Σίμο Ορφανό, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πανόρμου κ. Ηλία
Τζαβελόπουλο, μέλη των δημοτικών συμβουλίων των δήμων της Τήνου και επαρχιακού συμβουλίου καθώς και μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών της Τήνου. Στη συνάντηση έγινε μια προσπάθεια γνωριμίας
του τρόπου καλλιέργειας, της παραγωγής, της χρήσης και προώθησης
της αγκινάρας αλλά και της γιορτής της αγκινάρας από τους Δήμους
Εξωμβούργου και Comune di Ladispoli. Οι δύο δήμοι αποφάσισαν από
κοινού να ανοιχτούν οι ορίζοντες της προώθησης της αγκινάρας αλλά
και την αδελφοποίησή τους με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας
τους και ιδιαίτερα του εισοδήματος των μικρών καλλιεργητών από την
καλλιέργεια της αγκινάρας μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών.


πολύ συχνά διακόπτεται την Άνδρο και Τήνο να καλύπτονται μόνο κατά ένα
μέρος από τον Α.Η.Σ. Άνδρου με προγραμματισμένες πολύωρες διακοπές.
Κύριε Διευθυντά,
Η απομάκρυνση της μηχανής από την Άνδρο αποτελεί ενέργεια που με
βεβαιότητα θα προκαλέσει στα νησιά Άνδρο – Τήνο πολύωρες διακοπές
με σοβαρότατες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των νησιών μας, τους
επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, τα εργοστάσια, τα νοικοκυριά, τα Κέντρα
Υγείας και κυρίως κινδύνους στη ζωή εξαρτημένων από το ηλεκτρικό
ρεύμα ασθενών όπως αναπνευστικοί ασθενείς και άλλοι.
Ζητούμε την ακύρωση της απόφασης αυτής. Δεν θα επιτρέψουμε την
απομάκρυνση της μηχανής και κάνουμε σε όλους σαφές ότι η ευθύνη
για όποιες επιπτώσεις υπάρξουν από επιπόλαιες αποφάσεις θα καταλογιστούν όπως πρέπει και όπου πρέπει. Σε αναμονή για τις δικές σας
ενέργειες.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΛΥΝΟΣ / ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΥΡ. ΘΩΜΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σ. ΟΡΦΑΝΟΣ / ΔΗΜΟΣ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΝ. ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟY, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛ. ΤΖΑΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου



ΕΙΔΗΣΕΙΣ–ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήρι Τεχνών Αιγαίου και την κ. Γεωργία Ράπτη
χριστουγεννιάτικη γιορτή αγάπης και
αλληλεγγύης με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων προκειμένου να διατεθούν στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε
ατμόσφαιρα ιδιαίτερης συγκίνησης και
χαράς, τόσο από τα παιδιά που ζωγράφισαν κάρτες για να συνοδεύσουν με
αυτές τα τρόφιμα, όσο και από τους
γονείς. Εντυπωσιακός ήταν ο αριθμός των
τροφίμων που μαζεύτηκαν. Συνολικά μαζεύτηκαν 23 κούτες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η
προσφορά και η συλλογικότητα έχει τη δική
της δυναμική. Με επιστολή της η κ. Γεωργία
Ράπτη ευχαριστεί ιδιαίτερα όλους εκείνους
που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή της: τον
Δήμαρχο Εξωμβούργου κ. Παναγιώτη Κροντηρά, τους δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου
Εξωμβούργου, τον κ. Μανώλη Παλαμάρη που
είναι πάντα παρόν σε τέτοιες προσπάθειες, το
διευθυντή της ALPHA BANK κ. Μιχάλη Δελή,
την κ. Μαρίνα Ορφανού και τον κ. Βαγγέλη
Μπον για τη μεταφορά των πακέτων στην
Αθήνα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Το χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος
με επιστολή του ευχαρίστησε την κ. Γεωργία
Ράπτη για την ευγενική χειρονομία της και την
συνεχάρη για την πρωτοβουλία της αυτή που
αποδεικνύει τα θερμά της αισθήματα απέναντι
στα αδύναμα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Το απόγευμα της Κυριακής 16 Δεκεμβρίου οι ηλικιωμένοι του Κέντρου Ημερή-

σιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων
υποδέχτηκαν τους
καλεσμένους τους
στην καθιερωμένη
Χριστουγεννιάτικη
γιορτή του Κέντρου
με καφέ και μικρά
δώρα που ετοίμασαν ειδικά για το
σκοπό αυτό.
Την Τρίτη 18
Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη εορτή του Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών στην Κώμη με θέμα:
«Άγιος Βασίλης έρχεται από …». Τα παιδιά
παρουσίασαν μέσα από ένα μικρό θεατρικό
την πραγματική ζωή του Άγιου Βασίλη.

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου γιορτάστηκε
και φέτος η επέτειος της διάσωσης της Αγίας
Εικόνας στον Ιερό ναό «Ευγγελιστράκι» στα
Υστέρνια. Η Αγία Εικόνα διέσχισε το νησί για
Πέμπτη συνεχή χρονιά.
Εκδόθηκε το ημερολόγιο του 2008 από
το Δήμο μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος παρουσιάζονται δύο τοπικά διαμερίσματα του Δήμου, τα Τοπικά Διαμερίσματα
της Καλλονής και των Υστερνίων.

ΧΟΙΡΟΣΦΑΓΙΑ

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος τα καθιερωμένα παραδοσιακά χοιροσφάγια στην Καλλονή το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου από το Τοπικό
Συμβούλιο Καλλονής. Οι διοργανωτές ετοίμασαν για τους λάτρεις του χοιρινού όλους που
μεζέδες που συνηθίζονται στα παραδοσιακά,
χωριάτικα χοιροσφάγια. Κρασί και ζωντανή
μουσική συνόδευσαν το λιλιπούτειο γεύμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΕΧΝΗ - Ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης
- κυρίως για τον ίδιο μας τον εαυτό.
Πειραματιζόμαστε, ξεδιπλώνουμε τις ανησυχίες μας, μαθαίνουμε να ακούμε, ενεργοποιούμαστε.
Στόχος μας να μείνουμε κοντά στον άνθρωπο, να μείνουμε κοντά ο ένας στον
άλλο. Το «Καλλιτεχνικό Στέκι» του Δήμου
Εξωμβούργου έχει ένα όραμα.
Ο εντυπωσιακός αριθμός προσέλευσης
μας γεμίζει με θάρρος και δύναμη πως το
όραμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Σας περιμένουμε όλους στην κοπή πίτας
που θα κάνει το Καλλιτεχνικό Στέκι την
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου και ώρα 20:30
στην αίθουσα εκδηλώσεων «πάπας Ιωάννης Πάυλος Β’» στο δημαρχιακό μέγαρο
του Δήμου Εξωμβούργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου μας
που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων « πάπας Ιωάννης Πάυλος Β΄»
του Δημαρχιακού μας μεγάρου στην Ξινάρα
το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2008 στις 6:00 το απόγευμα.
Θα προηγηθεί Αρχιερατική Δοξολογία στις 5:00 για το νέο έτος
στο
Μητροπολιτικό Ιερό ναό της Παναγίας του Ροδαρίου
Στην τελετή θα βραβευτούν για την προσφορά τους
στον τόπο μας όλοι οι εν ζωή πρώην πρόεδροι των κοινοτήτων
που συγχωνεύτηκαν στο Δήμο Εξωμβούργου.
Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερη τιμή για μας αλλά και για τους τιμώμενους
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