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Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, τα Τοπικά Συμβούλια, οι υπάλληλοι του Δήμου και των προγραμμάτων της
Δημοτικής μας Επιχείρησης σας εύχονται Καλά
Χριστούγεννα και μια ευτυχισμένη και δημιουργική νέα χρονιά!
Το νέο έτος ας είναι ακόμη πιο παραγωγικό και
ελπιδοφόρο, φέρνοντας υγεία και ειρήνη σε όλο
τον κόσμο που θα εδραιώσει ένα καλύτερο αύριο
για εμάς και τα παιδιά μας!

Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
• Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας
για πρώτη φορά στην Tήνο
•Eμβολιασμός Hλιωμένων

Ο Δήμος Εξωμβούργου Τήνου
σε συνεργασία με την Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία εξασφάλισε την επίσκεψη της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας στην Τήνο
από 30/10/2009 έως 8/11/2009
προκειμένου να παρέχει δωρεάν
μαστογραφίες στις γυναίκες του
νησιού μας. Οι μαστογραφίες
πραγματοποιήθηκαν στην έδρα
Δήμου μας, στην Ξινάρα, και η
μεγάλη ανταπόκριση του γυναικείου πληθυσμού, με δεδομένη
την έλλειψη μαστογράφου στην
Τήνο, μας έδειξε πως τέτοιου είδους πρωτοβουλίες καθίστανται
απαραίτητες στο νησί. Συνολικά
πραγματοποίησαν την εξέταση
202 γυναίκες ενώ πολλές, παρόλο που προσήλθαν ή έδειξαν

ενδιαφέρον, δεν μπόρεσαν να
κάνουν την εξέταση, αφού αυστηρή αρχή της Αντικαρκινικής
Εταιρείας είναι να ευαισθητοποιεί
συγκεκριμένα γυναίκες από 40
έως 70 ετών. Μια ακόμη σημαντική δράση του Δήμου Εξωμβούργου για την υγεία έδωσε την
δυνατότητα σε πολλές γυναίκες
να έχουν πρόσβαση στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού ενώ
πολλές από αυτές εξετάστηκαν
για πρώτη φορά.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δοθούν σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί
στον Δήμο μας τον Ιανουάριο
με την συμμετοχή ιατρών της
Ελληνικής
Αντικαρκινικής
ΣYNEXEIA ΣTH ΣEΛ. 2...
Εταιρείας.

KOΠH ΠPΩTOXPONIATIKHΣ ΠITAΣ

ΣΦΑΓΕΙΟ
Το νέο Σφαγείο του νησιού μας
έχει μπει στην τελική ευθεία. Στις
3/12/2009 η Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπατζελή υπέγραψε την έγκριση καταβολής
της Β΄ τελικής δόσης της δημόσιας
δαπάνης ποσού 421.825,18 ευρώ, με

το οποίο θα αποπληρωθεί ο εργολάβος. Η δοκιμαστική σφαγή, καθοριστική για την έναρξη λειτουργίας του
σφαγείου, έχει προγραμματιστεί για
τις προσεχείς ημέρες. Νεότερα για
τα εγκαίνια και την λειτουργία του
σφαγείου στο επόμενο φύλλο μας.

Σας προσκαλούμε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Δήμου μας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β΄» στο δημαρχιακό μέγαρο στην Ξινάρα την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010 στις 6:30 το
απόγευμα.
Θα προηγηθεί Αρχιερατική Δοξολογία για το νέο έτος στις
6:00 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Παναγίας του Ροδαρίου.
Η παρουσία σας θα είναι τιμή για μας

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου
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Ο ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
...ΣYNEXEIA ΑΠΟ ΣEΛ. 1

Με σημαντική συμμετοχή
ηλικιωμένων ολοκληρώθηκε
σύμφωνα με το καθορισμένο
πρόγραμμα ο εμβολιασμός
κατά της γρίπης στα χωριά
του Δήμου μας. Κατά την διεξαγωγή των εμβολιασμών δεν
παρατηρήθηκαν προβλήματα,
ενώ στο σύνολό τους οι ενδιαφερόμενοι είχαν φροντίσει
εγκαίρως να προμηθευτούν το
εμβόλιο.
Συνολικά εμβολιάστηκαν 85
άτομα ( 61 γυναίκες – 24 άν-

δρες). Από τα 85 άτομα, τα 31
είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα « βοήθεια στο σπίτι».
30 άτομα εμβολιάστηκαν «κατ’
οίκον» καθώς δυσκολεύονται
στην μετακίνησή τους ενώ 55
προσήλθαν στους προκαθορισμένους χώρους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι 15
άτομα έκαναν φέτος για πρώτη
φορά το εμβόλιο, ενώ εξυπηρετήθηκαν και τέσσερα άτομα
με ειδικές ανάγκες
Η υλοποίηση αυτής της
δράσης δείχνει ότι αρκετοί

κάτοικοι των χωριών επωφελήθηκαν χωρίς να αναγκαστούν να μεταφερθούν εκτός
του οικισμού ή ακόμη και του
σπιτιού τους, ενώ ταυτόχρονα
άτομα που σε διαφορετική περίπτωση δεν είχαν την δυνατότητα ή τα μέσα, εμβολιάστηκαν
για πρώτη φορά. Η εμπειρία
που αποκτήθηκε, σε πρακτικό
επίπεδο, από την δράση αυτή
θα φανεί πιθανόν χρήσιμη σε
περίπτωση διεξαγωγής εμβολιασμών κατά της νέας γρίπης
( ιός H1N1) αλλά σίγουρα θα

είναι και η βάση για τη διεξαγωγή των εμβολιασμών του
χρόνου. Το μεγάλο ευχαριστώ
για την δράση αυτή ανήκει
στους εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει
με αγάπη τους ηλικιωμένους
κατοίκους των χωριών μας και
με μεγάλη προθυμία βρίσκονται πάντα κοντά τους, αλλά
και τους αγροτικούς ιατρούς
και κατοίκους των χωριών για
την αυθόρμητη συνεργασία
τους.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ L’AQUILA ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου
Λυκείου Βριλησσίων, επισκέφθηκαν το νησί μας για να
γνωρίσουν τις ομορφιές του.
Τα παιδιά με τους συνοδούς
τους επισκέφτηκαν τον Δήμο
μας και συναντήθηκαν με
τον Δήμαρχο. Με την βοήθεια του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Νικόλαου ξεναγήθηκαν στους χώρους του
Δημαρχείου και της έδρας
της Καθολικής Αρχιεπισκοπής στην Ξινάρα.

Στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών
του Υπουργείου Παιδείας
το 1ο Λύκειο Βριλησσίων
υλοποίησε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας για δεκαεπτά
μαθητές από το Επαγγελματικό Λύκειο ITASS “Elena di
Savoia” της πόλης L’ Aquila
της Ιταλίας που χτυπήθηκε
από τον καταστροφικό σεισμό. Στα πλαίσια αυτού του
προγράμματος οι μαθητές,
με την βοήθεια του Συλλόγου

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
CAMP ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Το τριήμερο 2-5 Ιουλίου
πραγματοποιήθηκε προπονητικό ποδοσφαιρικό camp στην
Τήνο με τη συνδιοργάνωση του
Δήμου Εξωμβούργου και του
Οργανισμού Νεολαίας Άθλησης Δήμου Τήνου. Νέοι αθλητές
από την Τήνο και όλη την Ελλάδα, λάτρεις του ποδοσφαίρου,

προπονήθηκαν στα γήπεδα του
Δήμου μας και του Δήμου Τήνου από έμπειρους γυμναστές,
ενώ διδάχτηκαν και θεωρία του
ποδοσφαίρου. Τα παιδιά που
επισκέφτηκαν την Τήνο, εκτός
από την προπόνηση, είχαν την
ευκαιρία να ξεναγηθούν και στις
ομορφιές του νησιού μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο
«Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.),
μέλος των διεθνών οργανώσεων
για τον αυτισμό, οργάνωσε επίσκεψη στο νησί μας για τις οικογένειες των παιδιών με αυτισμό.
Ο Δήμος μας χρηματοδότησε
το εκδρομικό λεωφορείο για
την περιήγηση των οικογενει-

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τον περασμένο Ιούλιο οι
Δημοτικοί υπάλληλοι του
Δήμου μας συμμετείχαν στο
πρόγραμμα «Κατάρτιση και
πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»
της Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου. Βασικός στόχος του
έργου ήταν η αναβάθμιση των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού

ών στην ενδοχώρα της Τήνου,
μετά από ανάλογο αίτημα της
εταιρείας, προκειμένου να θαυμάσουν τις ομορφιές του νησιού
μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας ευχαρίστησε θερΗ Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυμά τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την συμβολή ξης Εξωμβούργου και το Κέντρο
τους στην πραγματοποίηση της Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ευχαριστούν θερμά τους
περιήγησης.

και η διαμόρφωση υπαλληλικού προσωπικού, ικανού
να λειτουργήσει στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί η
ανάπτυξη των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε τομείς της δημόσιας
διοίκησης, όπως υπηρεσίες,
φορείς, οργανισμοί, εταιρείες
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Μετά την ολοκλήρωση της
κατάρτισης οι υπάλληλοι συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης και τους χορηγήθηκε
πιστοποιητικό από πιστοποιημένο στον Ο.Ε.Ε.Κ.φορέα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ιωάννα & Ραφαήλ Φυρίγο, Ρίτα &
Αντώνιο Δελατόλα, Τούλα & Νίκο
Βιδάλη για την προσφορά τους εις
μνήμην του Φραγκίσκου Δελατόλα.

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου
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Η ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Η ενδοχώρα του νησιού μας
πρωταγωνίστησε και φέτος το καλοκαίρι στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκτός από τις εκδηλώσεις του
Φεστιβάλ που έδωσαν ζωή στα χωριά μας, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι
με την διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων και την ίδρυση νέων μουσείων και εκθέσεων έφεραν τα χωριά της ενδοχώρας στο επίκεντρο.
Κάθε χωριό και μια γιορτή, κάθε
χωριό και μια εικόνα της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ο Δήμος Εξωμβούργου επικροτεί
κάθε νέα προσπάθεια που γίνεται
με σκοπό την διάσωση και προβολή των πλούσιων χωριών μας και
ενθαρρύνει τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων να κινούνται σε
αυτή την κατεύθυνση.
Κέχρος
Μια μοναδική «Έκθεση Λαϊκών
Αντικειμένων» εγκαινιάστηκε σε
παραδοσιακό κατώι του Κέχρου
από τον Σύλλογο των Απανταχού
Κεχριανών Τήνου «Παναγία η
Ξεσκλαβώτρα» το Σάββατο 1 Αυγούστου με την συνδιοργάνωση
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κυκλάδων – Επαρχείο Τήνου.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε
«Αναβίωση της κατασκευής της
Στρατούρας – Σαμάρι» καθώς ο
Κέχρος στο παρελθόν ήταν ένα
από τα λίγα χωριά που κατασκευάζονταν σαμάρια. Στα πλαίσια των
πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν
και τα εγκαίνια του νέου γηπέδου
μπάσκετ με την οργάνωση του 1ου
τουρνουά μπάσκετ αλλά και ένα
διαφορετικό καλοκαιρινό πάρτι
στην πλατεία του χωριού.
Κώμη
Με πρωτοβουλία του Ενωτικού
Συλλόγου Κώμης- Περάστρας –

Μοναστηρίων πραγματοποιήθηκε
στην πανέμορφη πλατεία του χωριού το βράδυ της Τετάρτης της
5ης Αυγούστου ομιλία από την κ.
Νότα Κούρου, καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
θέμα: «Αναζητώντας την Ιστορία
της Τήνου μέσα από μια αρχαιολογική περιήγηση». Η κ. Κούρου,
υπεύθυνη της ανασκαφής στο
λόφο του Εξώμβουργου, παρουσίασε μέσα από φωτογραφίες και
σχέδια την μακραίωνη ιστορία του
λόφου αλλά και μια σύντομη ιστορία ολόκληρου του νησιού.
Βωλάξ
Ο πολυδραστήριος Σύλλογος
Βωλάξ οργάνωσε και φέτος διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες στο μοναδικό πέτρινο θεατράκι
του χωριού. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η «Γιορτή
ψωμιού».Το χωριάτικο ψωμί ετοιμάστηκε με τον πατροπαράδοτο
τρόπο των νοικοκυρών και ψήθηκε
στον παραδοσιακό φούρνο. Το διήμερο 21 και 22 Αυγούστου μικροί
και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν το κουκλοθέατρο
αλλά και να εκπαιδευτούν σε αυτό.
Στις 12 Αυγούστου στο γραφικό
θεατράκι του χωριού δόθηκε μια
μοναδική παράσταση Καραγκιόζη
από τον μαθητή και συνεργάτη του
Ευγένιου Σπαθάρη Β. Νταγιάκο.
Κολυμπήθρα
Το καθιερωμένο 15ο τουρνουά
beach volley πραγματοποιήθηκε στην πανέμορφη παραλία της
Κολυμπήθρας από τον δραστήριο
Προδρομική Σύλλογο Σκαλάδου
από τις 10 έως 13 Αυγούστου. Η
συμμετοχή φέτος ήταν πολύ μεγάλη, καθώς συμμετείχαν πάνω
από τριάντα ομάδες. Το 16ο όμως

beach party ανήμερα του δεκαπενταύγουστου ήταν μια ξεχωριστή
βραδιά που κορύφωσε τις εκδηλώσεις του Συλλόγου στην παραλία
της Κολυμπήθρας. Σε μια ασφυκτικά γεμάτη παραλία οι φίλου
του beach party απήλαυσαν τους
αγαπημένους τους καλλιτέχνες:
Δέσποινα Βανδή, Goin’ Through,
NEBMA, Θηρίο και Στέλιο Μάξιμο.
Καρδιανή
Ένα νέο μουσείο στην ενδοχώρα
μας εγκαινιάστηκε στην Καρδιανή
στις 16 Αυγούστου από την Αδελφότητα των Τηνίων Καρδινιωτών
«Η Αγία Τριάς». Στο κτίριο του
Πολιτιστικού Κέντρου Καρδιανής
ιδρύθηκε το Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Καρδιανής με παραδοσιακά αντικείμενα από τη
ζωή του χωριού. Στα πλαίσια των
εγκαινίων πραγματοποιήθηκε και
η παρουσίαση του βιβλίου του Δρ.
Λαογραφίας – Εθνολογίας Αλέκου
Φλωράκη «Η τέχνη του μαρμάρου στην Καρδιανή».
Υστέρνια
• Την Τρίτη 11 Αυγούστου,
στην πλατεία Ισμήνης Σκούταρη
– Καραδήμα πραγματοποιήθηκε
η επιστημονική συνάντηση «Μνήμες Υστερνίων 2009» με ομιλητές
τους: Κώστα Δανούση, Κατερίνα
Τζαβελοπούλου, Μαρία Πρωτόπαπα και Σωτήρη Κουρβαρά και
θέμα την καλλιτεχνική παράδοση
και δημιουργία στην Τήνο.
• Από τις 20 έως τις 29 Αυγούστου ο Νικόλαος Κοντογεώργης
υπό τον τίτλο «Νήες 2009» παρουσίασε τα έργα θαλασσογραφίας και ομοιωμάτων πλοίων στο
πρώην Δημοτικό Σχολείο Υστερνίων υπό την αιγίδα του Δήμου
Εξωμβούργου Τήνου. Τα εγκαίνια

της έκθεσης προλόγισε ο Ε.Ν. Δημήτριος Αρτέμης.
Αετοφωλιά
Ένα νέο μουσείο στην ενδοχώρα
μας…
Το Σάββατο 8 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
Μουσείου Παραδοσιακής Κεραμικής στην Αετοφωλιά του Τοπικού
Διαμερίσματος Καλλονής. Το Μου-

σείο Παραδοσιακής Κεραμικής Τήνου ιδρύθηκε από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Αετοφωλιανών με σκοπό
την μελέτη και διάσωση της λαϊκής
τέχνης της αγγειοπλαστικής. Με
την συνδρομή των δραστήριων μελών του Συλλόγου Αετοφωλιάς και
πολλών εθελοντών συγκεντρώθη-

καν αντιπροσωπευτικά αγγεία, τα
οποία, συντηρημένα πια, αποτέλεσαν την βάση της Συλλογής που
περιλαμβάνεται στην έκθεση του
Μουσείου. Το κτίριο που στεγάζεται η έκθεση αποτελεί μουσείο
από μόνο του, καθώς είναι ένα
καλοσυντηρημένο παραδοσιακό
τηνιακό σπίτι. Η κατασκευή ενός
ΣYNEXEIA ΣTH ΣEΛ. 5...

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΦΩΛΙΑΝΩΝ ΤΗΝΟΥ «Η ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ»
Ο πρόεδρος προσωπικά και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αετοφωλιάς Τήνου θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε θερμά όλους
εκείνους για την αμέριστη βοήθεια που μας προσέφεραν όλο
αυτό το χρονικό διάστημα από
την αγορά αυτού του παραδοσιακού κτιρίου μέχρι και την
λειτουργία του Μουσείου παραδοσιακής Κεραμικής της Αετο-

φωλιάς. Η καθοδήγηση και οι
ενέργειές σας συνέβαλλαν καθοριστικά στην υλοποίηση και
την λειτουργία του μουσείου.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε
κατά σειρά τους δωρητές των
κεραμικών αγγείων που αποτελούν την βάση της συλλογής
μας, όλα τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου
Αετοφωλιάς για την έμπνευση
και συλλογικότητα που επέδει-

ξαν όλα αυτά τα χρόνια. Θερμές
ευχαριστίες προς την Καθολική
εκκλησία του Αγίου Ιωάννου
Αετοφωλιάς και προς τον κύριο Ιωάννη Γρέσση για την
παραχώρηση του χώρου όπου
βρίσκεται σήμερα η πλατεία, το
εργαστήριο και το καμίνι.
Επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων-Επαρχείο
Τήνου, τον Δήμο Εξωμβούργου

Τήνου, τον Δήμο Χώρας, την
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. για την σημαντική οικονομική ενίσχυση. Ακόμα
το Κέντρο Νεότερης Κεραμικής
του ιδρύματος Γ. Ψαροπούλου
που συνέβαλε και εργάστηκε για την επίτευξη αυτού του
σκοπού.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Συλλόγου
Ανδρέας Λαμπράκης
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 2009
Για μια ακόμη χρονιά το Φεστιβάλ Εξωμβούργου στέφθηκε
από απόλυτη επιτυχία. Οι ντόπιοι αλλά και οι επισκέπτες του
νησιού, άνθρωποι που έχουν
για χρόνια αγκαλιάσει τον θεσμό, είχαν πάλι τη ευκαιρία να
απολαύσουν μοναδικές θεατρικές παραστάσεις, βραδιές
ελληνικού τραγουδιού, ρεσιτάλ
κλασικής μουσικής, εκθέσεις
ζωγραφικής και φωτογραφίας
Τήνιων αλλά και ξένων καλλιτεχνών, καθώς και τις καθιερωμένες εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την πλούσια πολιτιστική
μας κληρονομιά. Για 9η χρονιά
το Φεστιβάλ Εξωμβούργου
απέδειξε πως έχει εδραιωθεί
σαν θεσμός στα πολιτιστικά

σκολη οικονομική περίοδο που
διανύαμε και διανύουμε, το Φεστιβάλ κατάφερε να παραμείνει
στην κορυφή και να προσελκύει διαρκώς νέους ένθερμους
υποστηρικτές και κοινό. Οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες
του νησιού δέχτηκαν την πρόσκλησή μας και τα χειροποίητα
χωριά της ενδοχώρας μας γέμισαν από κόσμο που ήρθε για
να παρακολουθήσει τα πολιτιστικά δρώμενα. Μερικές φο-

δρώμενα του Αιγαίου αλλά και ρές οι χώροι των εκδηλώσεων
όλης της χώρας. Παρά την δύ- αποδείχτηκαν ανεπαρκείς στην
προσέλευση του κοινού, γεγονός που υποδεικνύει την αθρόα
προσέλευση αφενός και αφετέρου την ανάγκη χρήσης χώρου
ανάλογων διαστάσεων.
Φέτος στοχεύσαμε σε μια ιδιαίτερη αναφορά στην τοπική
κοινωνία και τον πολιτισμό της.

Οι καθιερωμένες «γιορτές»
στην ενδοχώρα, αυτές της αγκινάρας, του ρακιού, του μελιού
αλλά και της αναβίωσης της
τράτας που προωθούν τόσο
την τηνιακή παραγωγή, όσο
και στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ήταν
και είναι αυτές που έχουν αγαπηθεί περισσότερο από κάθε
άλλη εκδήλωση. Η παρουσίαση της τηνιακής καλλιτεχνικής
δραστηριότητας προήγαγε τον
πλούσιο πολιτισμό του νησιού
μας, δίνοντας μια ευκαιρία

στους νέους καλλιτέχνες να
αναδείξουν το ταλέντο τους.
Μοναδική εκδήλωση ο περίπατος γύρω από τα μνημεία
εξαιρετικής Τηνιακής λαϊκής
τέχνης στο Αγάπι. Άγνωστες
πτυχές του αγροτικού πολιτι-
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σμού και της ιδιόμορφης ιστορίας του χωριού και των γύρω
περιοχών ήρθαν στο φως με
πρωτοβουλία του Απανταχού
Συλλόγου Αγαπιανών, που
μετά από την διαμόρφωση της
έκθεσης ιερών κειμηλίων της
ενορίας του Αγίου Αγαπητού,
κινήθηκε γύρω από την ανάδειξη των περιστεριώνων και
νερόμυλων που είχαν διαμορφωθεί στο παρελθόν γύρω από
το Μεγάλο Ποταμό, που άλλοτε αποτελούσε πηγή ζωής. Οι
εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και
τα αμέτρητα ξωκλήσια αποτελούν ένα ακόμα δείγμα της
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ζωής εκείνης της εποχής. Όλα
αυτά είχαν την ευκαιρία να τα
απολαύσουν από κοντά όσοι
βρέθηκαν εκείνο το ξεχωριστό
απόγευμα στο Αγάπι. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η προσπάθεια
αυτή να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών του νησιού που ταυτόχρονα είναι και

λάτρεις της αυθεντικής μας ενδοχώρας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει
σε όλους εκείνους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση ενός
ακόμη Φεστιβάλ στην ενδοχώρα μας. Ευχαριστούμε όμως
ιδιαίτερα όλους εσάς που με
την συμμετοχή σας μας ενθαρ- ρύνετε να συνεχίσουμε…με δεδομένη την πλούσια αυτή καλλιτεχνική δραστηριότητα αλλά
με γνώμονα πάντα την πλούσια
πολιτιστική μας κληρονομιά
συνεχίζουμε να προσπαθούμε
για την εδραίωση μιας αναπτυξιακής πορείας στα ανέγγιχτα
χωριά της ενδοχώρας μας.

Η ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
...ΣYNEXEIA ΑΠΟ ΣEΛ.3

παραδοσιακού καμινιού κοντά στο
Μουσείο είναι καθοριστική για την
κατανόηση του τρόπου δημιουργίας των καλλιτεχνών προγόνων
μας.
Το τριήμερο των εκδηλώσεων
για τα εγκαίνια του Μουσείου –
επιμέλεια του Κέντρου Μελέτης
Νεώτερης Κεραμεικής – μια συνεργασία πολύτιμη για την οργάνωση της έκθεσης του Μουσείου,
περιελάμβανε και εκπαιδευτικά
προγράμματα για παιδιά, σχεδιασμένα κατάλληλα για την απόκτηση γνώσεων στην παραδοσιακή
κεραμική. Τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί έφτιαξαν τα δικά τους

κεραμικά με την καθοδήγηση των
δυο παραδοσιακών αγγειοπλαστών του νησιού μας, οι οποίοι
συνέβαλαν με τις γνώσεις τους
και το έργο τους στην δημιουργία
μιας νέας Συλλογής του Μουσείου,
η οποία εκτέθηκε στην πλατεία με
το καμίνι. Στα πλαίσια των εγκαινίων εκτέθηκαν από το Γεώργιο
Βιδάλη, ως παράλληλη εκδήλωση,
φωτογραφίες με θέμα την τέχνη
της αγγειοπλαστικής κατά μήκος
του χωριού υπό τον τίτλο «…ζωή
πέρασε κάποτε…». Στα εγκαίνια
παρευρέθηκαν όλες οι τοπικές
αρχές του τόπου μας και πλήθος
κόσμου από το νησί και όχι μόνο.
Ο Δήμος Εξωμβούργου χρημα-

τοδότησε την ανέγερση του νέου
αυτού μουσείου στην ενδοχώρα
μας, καθώς πολιτική μας είναι η
στήριξη κάθε πρωτοβουλίας που
προάγει τον πολιτισμό, έχει στόχο
την διάσωση της πλούσιας κληρονομιάς του τόπου μας και δημιουργεί πόλο έλξης τουρισμού για
την ενδυνάμωση της ενδοχώρας
του νησιού.
Ξινάρα
Μια συναυλία με πρωταγωνιστές
τα τηνιακά μουσικά συγκροτήματα
έδωσε ζωή στην Ξινάρα και ξεσήκωσε το νεανικό και όχι μόνο κοινό. Το μικρό θεατράκι του χωριού
γέμισε από κόσμο το Σάββατο 8
Αυγούστου και το ξέφρενο γλέντι

που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ξινάρας κράτησε μέχρι το πρωί.
Ταραμπάδος
Ένα αλλιώτικο πάρτι διοργανώθηκε από τον Εξωραϊστικό &
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπάδου στην πλατεία του ομώνυμου
χωριού και φάνηκε ότι άρεσε στον
κόσμο, καθώς η προσέλευση ήταν
αναπάντεχη.
• Oι καθιερωμένοι καλοκαιρινοί
χοροί των Συλλόγων των χωριών
Φαλατάδου, Kαλλονής, Aγάπης,
Λουτρών, Kώμης, Ποταμιάς, Kαρδιανής, Yστερνίων, Σμαρδακίτου,
Kουμάρου ακόμη έδωσαν την ευκαιρία στον κόσμο να διασκεδάσει
στην όμορφη ενδοχώρα μας.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣYΓXAPHTHPIA ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ
Με την επιστολή αυτή επιθυμώ να σου εκφράσω τα
θερμότερα συγχαρητήρια
μου για την πρόσφατη επιτυχία σου στις πανελλήνιες
εξετάσεις αλλά και την ευχή
η επιτυχία αυτή να είναι μόνο
η αρχή μια επιτυχημένης
πορείας στην επαγγελματική
και προσωπική σου ζωή. Το
αποτέλεσμα των προσπαθειών σου εύχομαι να δικαιώνει
απόλυτα τόσο τις δικές σου
θυσίες, όσο και των γονιών
σου.
Στην παρούσα χρονική
στιγμή χρειάζεσαι μια νέα
ευχή για καλή δύναμη, καθώς καλείσαι να αντιμετωπίσεις μια νέα πραγματικότητα
που θα φέρει μακροπρόθεσμα την καταξίωση που επιδιώκεις. Ελπίζω και εύχομαι

οι γνώσεις και η εμπειρία
που θα αποκτήσεις να αποτελέσουν επένδυση στην
ανάπτυξη του νησιού μας
και όχι μόνο. Η εδραίωση
μιας αναπτυξιακής πορείας
στον τόπο μας άλλωστε έχει
ανάγκη από τις γνώσεις των
νέων ανθρώπων.
Κλείνοντας, και με την
ευχή για καλή σταδιοδρομία,
σε διαβεβαιώνω ότι ο Δήμος
Εξωμβούργου θα βρίσκεται
πάντοτε στη διάθεσή σου
για οτιδήποτε χρειαστείς
σε οποιαδήποτε στιγμή της
φοιτητικής σου πορείας.
Με τιμή,
Ο Δήμαρχος Δήμου
Εξωμβούργου Τήνου
Παναγιώτης Κροντηράς

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΦΙΛΟΥΣ» ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Οι Φίλοι
της Τήνου», στα πλαίσια των
σκοπών του, δώρισε εξοπλισμό αξίας 4.415,00 € στο
Κέντρο Υγείας Τήνου. Αναλυτικά τα είδη που προσφέρθηκαν είναι: 2 ηλεκτρονικοί
καρδιογράφοι, 1 αναπηρικό
αμαξίδιο, 2 ωτοσκόπια και 3
τσάντες πρώτων βοηθειών.

Επιπροσθέτως, καλύφθηκε το
κόστος προμήθειας και εγκατάστασης αλουμινοκατασκευής τοποθέτησης κουρτινών
στην οροφή του εφημερίου.
Συγχαρητήρια αξίζουν στο
πολυδραστήριο Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου για
την πολύτιμη προσφορά του
στο νησί μας.

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου
η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου μας συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχείου για την λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή
προτάσεων για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό και κατάργηση δημοτικών σχολείων και
νηπιαγωγείων για το σχολικό
έτος 2010 –2011. Η Επιτροπή
έλαβε την απόφαση να διατηρηθούν τα σχολεία του Δήμου,
Δημοτικά και Νηπιαγωγεία,
ως έχουν: το 1/θ Νηπιαγω-

γείο Εξωμβούργου Τήνου στην
Καλλονή, το 1/θ Νηπιαγωγείο
Στενής Τήνου, το 4/θ Δημοτικό
Σχολείο Εξωμβούργου Τήνου
στα Λουτρά και το 3/θ Δημοτικό Σχολείο Στενής Τήνου, γιατί
εξυπηρετούν όλα τα χωριά και
τους οικισμούς των Κάτω Μερών και των Πάνω Μερών της
Τήνου αντίστοιχα και προέρχονται από την συγχώνευση
ολιγοθέσιων σχολείων αλλά
και να συσταθεί θέση αγγλικής
γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο
Στενής – Φαλατάδου καθώς
και ένα τμήμα ένταξης.

25η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ PHILOXENIA
Για μια ακόμη χρονιά το νησί
μας συμμετείχε στην διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia που
πραγματοποιήθηκε από τις 29
Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου υπό την εποπτεία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κυκλάδων στη Θεσσαλονίκη.
Το κοινό εντυπωσιάστηκε και

φέτος από το περίπτερο της
Νομαρχίας μας που βρίσκονταν στην είσοδο του κτιρίου.
Υπάλληλοι του Επαρχείου, των
Δήμων, αιρετοί και μέλη του
Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων εκπροσώπησαν το νησί
μας σε μια ακόμη εντυπωσιακή
παρουσίαση του τόπου μας.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Ανήμερα της επετείου της
ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου τα παιδιά του KΔAΠ
και η παιδαγωγός τους οργάνωσαν μια εκδήλωση προς
τιμήν των αγώνων όλων εκείνων που αντιστάθηκαν στο
καθεστώς της Χούντας. Μετά
από την επιμνημόσυνη δέηση
τα παιδιά απήγγειλαν ποιήματα και εναπόθεσαν λουλούδια

στο μνημείο ηρώων της Κώμης,
ενώ στον χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κώμης προβλήθηκε ντοκιμαντέρ σχετικό
με τον Νοέμβρη του 1973. Με
την ευκαιρία αυτή ακολούθησε
συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος του
ΚΔΑΠ μεταξύ του Δημάρχου
και των γονέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2009 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
EKΛOΓIKA
TMHMATA

N.Δ.
2009

ΠA.ΣO.K
2009

K.K.E.
2009

ΣY.PI.ZA.
2009

ΛA.O.Σ.
2009

OIKOΛOΓOI
ΠPAΣINOI 2009

50 KAMΠOY
51 AΓAΠHΣ
52 KAΛΛONHΣ
53 KAΛΛONHΣ
54 KAPΔIANHΣ
55 KTIKAΔOY
56 KΩMHΣ
57 ΣTENHΣ
58 ΣTENHΣ
59 YΣTEPNIΩN
60 ΦAΛATAΔOY

140
39
82
89
62
110
149
114
149
33
114

206
101
118
127
55
151
182
142
133
55
189

12
2
6
5
11
16
22
2
7
32
8

20
1
9
11
9
18
23
7
9
6
24

4
2
4
3
5
10
6
3
3
1
9

14
2
9
8
10
6
13
8
9
4
4

ΣYNOΛA

1082

1459

123

137

50

87
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ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΜΠΟΥ
Δημοπρατήθηκε το έργο της
ασφαλτόστρωσης του δρόμου
ανατολικής πρόσβασης στον
οικισμό Κάμπος με συνολικό
προϋπολογισμό 122.168,45€.
Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση – ασφαλτόστρωση του

αγροτικού δρόμου μήκους 608
μέτρων που συνδέει τον οικισμό με την επαρχιακή οδό Χώρας – Πύργου στην ανατολική
πλευρά του οικισμού, όπως και
του παράπλευρου κλάδου προς
το σχολείο μήκους 94 μέτρων.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔIΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή
2 Οκτωβρίου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Κώμης τα
παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
της Δημοτικής Επιχείρησης
του Δήμου μας παρουσίασαν

στο κοινό τα έργα ζωγραφικής,
χαρτοκοπτικής και χειροτεχνίας
που φιλοτέχνησαν στα πλαίσια
λειτουργίας του Κέντρου υπό
την καθοδήγηση της δασκάλας
τους Ανθής Δεληβού και του
ζωγράφου Κώστα Δεμερτζή.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Ο Πανκυκλαδικός Σύλλογος
ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
«Γλυκιά πορεία», με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα του Σακχαρώδη
Διαβήτη, οργάνωσε το Σάββατο
24 Οκτωβρίου ενημερωτική και
μουσική εκδήλωση. Η κ. Ελιζαμπέτα Μπαλταρέτσου έκανε μια
ιατρική ενημέρωση επί του θέματος στους παρευρισκόμενους ενώ
η κ. Παναγιώτα Βασιλικού, εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ενημέρωσε
για τα δικαιώματα των ατόμων με
σακχαρώδη διαβήτη. Ο Δήμος
Εξωμβούργου ήταν χορηγός της
εκδήλωσης.

• Στο αίθριο του Δημαρχιακού
μας μεγάρου πάπας Ιωάννης
Παύλος Β΄ πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου η τακτική συνάντηση των μελών των
ενοριακών συμβουλίων και επιτροπών της Καθολικής Εκκλησίας της Τήνου. Ο π. Φραγκίσκος
Βιδάλης έκανε μια αναφορά στη

ζωή των ιερέων και στη ζωή του
Αγίου Ιωάννου – Μαρία Βιανέ,
προστάτη των ιερέων, στον οποίο
είναι αφιερωμένο το τρέχον εκκλησιαστικό έτος. Ο σεβασμιότατος
επίσκοπος Νικόλαος, με αφορμή
την συνάντηση αυτή αναφέρθηκε
στην αναδιαμόρφωση – αναδιάταξη των Καθολικών ενοριών της
Τήνου, καθώς η ενεργοποίηση
ομαδοποιημένων ενοριών καθίστανται αναγκαία λόγω έλλειψης
ιερέων αλλά και ενοριτών. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο συμμετείχαν στην συνάντηση.
• Την Παρασκευή 18 Σεπτεμ-

βρίου επισκέφθηκε τα χωριά της
ενδοχώρας και το Δημαρχείο μας
αντιπροσωπεία του Δήμου Άνω
Σύρου με επικεφαλή των δήμαρχο
Φώτη Ξαγοράρη και αντιπροσωπεία της πόλης Γκόλνταπ της Πολωνίας. Η πόλη αυτή έχει αδελφοποιηθεί με τον Δήμο Άνω Σύρου
και συμπεριέλαβε τον Δήμο μας
στο πρόγραμμα της επίσκεψής
της λόγω κοινών χαρακτηριστικών για μια μελλοντική πιθανή
συνεργασία. Οι ενδιαφερόμενοι
αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν επί του θέματος, ενώ αντάλλαξαν και συμβολικά δώρα.

ENTONA KAIPIKA ΦAINOMENA ΣTO NHΣI
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓIA TIΣ KATAΣTPOΦEΣ

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού
εγγράφου μας, το οποίο και σας
κοινοποιήθηκε, σας υπενθυμίζουμε
ότι κατά την Δευτέρα και την Τρίτη
26 και 27 αντίστοιχα του παρελθόντα μήνα, σημειώθηκαν στο νησί
μας και κατ’ επέκταση στον Δήμο
μας «ακραία» καιρικά φαινόμενα
με εντονότατες βροχοπτώσεις και
καταιγίδες, πρωτόγνωρες για τα
χρονικά του Δήμου μας και του νησιού μας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Στον οικισμό Καρδιανή του ομώΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
νυμου Τοπικού Διαμερίσματος και
Ξινάρα 11/11/2009
στον οικισμό Αετοφωλιά του ΤοπιΔΗΜΟΣ
κού Διαμερίσματος Καλλονής, οι
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
χείμαρροι που δημιουργήθηκαν,
Αρ. πρωτ.: 6667
πλημμύρισαν στη κυριολεξία αρκετά σπίτια, σε πολλά από τα οποία
Προς:
1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων χρειάσθηκε η παρέμβαση η δική
μας, όσο και της πυροσβεστικής
2. Επαρχείο Τήνου
του νησιού μας για τον ασφαλή
ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση καταστρο- απεγκλωβισμό των ενοίκων.
φών από τα πρόσφατα ακραία καιΤο δημοτικό και το επαρχιακό
ρικά φαινόμενα.
οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί σε
ΣΧΕΤ: Το 6450/29/10/2009 έγ- αρκετά σημεία από την ορμή των
γραφό μας
όμβριων υδάτων, ενώ από την ίδια
Ο Δήμαρχος, μετά τις πρόσφατες
καταστροφές στα χωριά του Δήμου
μας εξαιτίας των έντονων καιρικών
φαινομένων, απέστειλε επιστολή
στον Νομάρχη και στον Έπαρχο
ζητώντας την άμεση αποκατάσταση
των ζημιών που προκλήθηκαν και
την ουσιαστική παρέμβασή τους
για την αποτροπή παρόμοιων μελλοντικών καταστροφών. Σας κοινοποιούμε αυτούσιο το έγγραφο:

αιτία σημαντικός αριθμός υποδομών όπως δικτύων ύδρευσης και
δικτύων αποχέτευσης έχει καταστραφεί ολοσχερώς.
Μετά από όλα αυτά σας παρακαλούμε για την άμεση κινητοποίηση
των αρμόδιων υπηρεσιών σας, ώστε
να γίνει επεξεργασία και κατάρτιση
σχεδίου για την άμεση αποκατάσταση των καταστροφών που προκλήθηκαν από την ως άνω αιτία,
σύμφωνα με το 7753/5/11/2009
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών.
Το Σχέδιο πρέπει να είναι αναλυτικό και να περιλαμβάνει όλες τις
αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει
να γίνουν άμεσα άλλα και μακροπρόθεσμα προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές παρόμοιες
καταστροφές.
1.Χαρακτηρισμος των συγκεκριμένων περιοχών του Δήμου μας
που έχουν πληγεί ως περιοχών
«πληγέντων από θεομηνία», ώστε

να υπάρξει οικονομική στήριξη με
σκοπό την αποκατάσταση των υποδομών που έχουν υποστεί φθορές
από αυτή την «ακραία» βροχόπτωση, αλλά και αποζημίωση των
νοικοκυριών και των ιδιωτών που
επλήγησαν από τη νεροποντή.
2.Υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων (αντιπλημμυρικών έργων)
στα τμήματα εκείνα του επαρχιακού
οδικού δικτύου τα οποία ευθύνονται
για την απορροή μεγάλων ποσοτήτων όμβριων υδάτων στον οικισμό
της Καρδιανής και όχι μόνο.
Παρακαλούμε για τις δικές σας
άμεσες ενέργειες
Ευχαριστούμε
Ο Δήμαρχος του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου
Παναγιώτης Κροντηράς
Eπίσης, ο Δήμαρχος με το υπ’
αριθμόν πρωτ.: 6450/29-10-09 έγγραφό του προς τον Yπουργό Eσωτερικών Γιάννη Pαγκούση ζήτησε
την συνδρομή του Yπουργείου στην
αντιμετώπιση των καταστροφών.

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ο Δήμος, μας όπως είναι ήδη
γνωστό σε όλους, έχει θέσει ως
κύριο στόχο την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των συμπολιτών
μας και ταυτόχρονα την δημιουργία ενός καλύτερου φυσικού περιβάλλοντος τόσο για το δικό μας
σήμερα, όσο και για το αύριο των
παιδιών μας, καθώς επίσης και την
μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στον χώρο
διάθεσής των. Ο στόχος αυτός
μπορεί να επιτευχθεί πρωτίστως
μέσω της ανακύκλωσης υλικών
που χρησιμοποιούμε καθημερινά
και, επειδή μέχρι σήμερα δεν υπήρξε αποτελεσματική ανταπόκριση
από τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης στα οποία
απευθύνθηκαν τόσο ο Δήμος μας
όσο και οι φορείς του νησιού μας,
ξεκινούμε από την 1η Νοεμβρίου
2009, πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών, για «Χαρτί»,
«Γυαλί» και «Αλουμίνιο».
Στην παρούσα φάση βασιζόμαστε στην οικολογική ευαισθησία
και συνείδηση των συμπολιτών
μας, γιατί χωρίς την βοήθεια τους,
το πρόγραμμα δεν μπορεί να λειτουργήσει αφού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οικειοθελής μεταφορά και προσκόμιση των προς
ανακύκλωση υλικών σε συγκεκριμένο χώρο.

Η όλη προσπάθεια θα επιτύχει
εφόσον λειτουργήσει κάτω από
συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις, ειδικότερα:
Η παραλαβή των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται στις
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του
Δήμου Εξωμβούργου, που βρίσκονται στον οδικό κόμβο του Αγίου
Νικήτα, οι οποίες εγκαταστάσεις
είναι εύκολα και τακτικά προσβάσιμες από όλους.
Η παράδοση και η παραλαβή των
ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται
κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις
12.00 το μεσημέρι μέχρι τις 14.30
από υπάλληλο του Δήμου μας.
Οι εκάστοτε παραδιδόμενες ποσότητες υλικών ανακύκλωσης θα
πρέπει απαραίτητα να είναι συσκευασμένες, δηλαδή δεμένα πακέτα ή τοποθετημένα σε σακούλες.
Πιο συγκεκριμένα ανακυκλώνουμε:
1. Χαρτιά: κουτιά από τσιγάρα,
λογαριασμούς, εφημερίδες, βιβλία,
χαρτοκιβώτια όλων των ειδών, όλα
τα περιοδικά, ακόμα και αυτά με
τις γυαλιστερές σελίδες, όλους
τους φακέλους αλληλογραφίας
2. Όλες τις γυάλινες συσκευασίες: βαζάκια από τρόφιμα, μπουκάλια από ποτά, από αρώματα, από
χυμούς, από φάρμακα κ.λ.π
3. Αλουμινένιες συσκευασίες:

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου
και λειτουργικού Ελαιοτριβείου
στο νησί μας, είναι συνεχείς.
Ήδη ο Δήμος μας προχωρεί
άμεσα στην δημοπράτηση του
κτιριακού έργου του Ελαιοτριβείου, ενώ ανάλογη δέσμευση
ως προς τα ηλεκτρομηχανολογικά έχει αναλάβει ο Δήμος
Τήνου.
Επειδή όμως όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέσα στο τρέχον έτος και
παράλληλα να τεθούν σε λειτουργία, ο Δήμος Εξωμβούργου, σεβόμενος τον μόχθο του
τηνιακού αγρότη και όχι μόνο,
αλλά και επειδή πιστεύει ότι ο
ευλογημένος αυτός καρπός της
ελιάς δεν πρέπει να αφήνεται
να σαπίζει κάτω από τα δέντρα,
πραγματοποίησε από τα μέσα

Οκτωβρίου προγραμματισμένες μεταφορές σε ελαιοτριβείο
της γειτονικής μας νήσου Άνδρου, με φορτηγό όχημα για
όλους τους ενδιαφερόμενους
παραγωγούς των διοικητικών
του ορίων, προκειμένου η όλη
αυτή διαδικασία να αποτελέσει
την αφετηρία ενδιαφέροντος
όλων μας για τα «αγρέλια»
που οι πρόγονοί μας φύτεψαν
και εμείς καλούμαστε να διατηρήσουμε.
Με την ελπίδα και την βεβαιότητα ότι φέτος μεταφέραμε σε γειτονικό Ελαιοτριβείο,
όμως του χρόνου θα στύβουμε σε δικό μας Ελαιοτριβείο,
σας ευχαριστούμε για την
κατανόησή σας και την συμμετοχή σας στην προσπάθεια
διατήρησης των ελαιόδεντρων
του νησιού μας.

κουτάκια από αναψυκτικά και μπίρες, σακουλάκια μέσα στα οποία
αγοράζουμε τον καφέ, αλουμινένια
μπολ μιας χρήσης, τα μεταλλικά
ταψάκια μιας χρήσης, αλουμινόχαρτο κ.λ.π.
Καλούμε όλους τους δημότες
και κατοίκους του Δήμου μας και
του νησιού μας, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, τις εκπαιδευτικές και φροντιστηριακές
μονάδες, τους συλλόγους και τα
κάθε είδους σωματεία αλλά και
κάθε ευαισθητοποιημένο φορέα,
να γίνει συμπαραστάτης σε αυτή
την πιλοτική μας προσπάθεια και
να συμμετέχουν ενεργά, γιατί η
ανακύκλωση υλικών είναι στάση
ζωής.
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης του δήμου μας,
έστω προσκομίζοντας οι ίδιοι τα
υλικά, συμβάλλετε στη μείωση του
όγκου των απορριμμάτων, στην
εξοικονόμηση ενέργειας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο νησί
μας και τελικά στην προστασία του
περιβάλλοντός μας.
Ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο
και συνεχίζουμε τις προσπάθειές
μας ώστε να ενταχθούμε στα συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης
και να τοποθετηθούν οι γνωστοί
ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης σε συγκεκριμένα σημεία σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες του νησιού μας,
στα σχολεία και στις πλατείες και
έτσι το όλο πρόγραμμα της ανα-

κύκλωσης να εφαρμοστεί με τον
πλέον άρτιο και σωστό τρόπο.
Ήδη κάθε εβδομάδα ο Δήμος
μας μεταφέρει περίπου 3-4 τόνους χαρτιού στην γειτονική μας
Σύρο. Μπορεί αυτές οι διαδικασίες ανακύκλωσης να μην είναι
«αξιόπιστες», όπως υποστηρίζουν
κάποιοι φορείς, είναι όμως μια
συντονισμένη προσπάθεια που θα
οδηγήσει σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα για το νησί μας. Άλλωστε ας
μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι τόνοι χαρτιού θα κατέληγαν στην χωματερή!
Οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες
ας μείνουν μακριά από την προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας μας!
Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί σε
αυτό!
Επίσης με την 95/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ο Δήμος μας συμμετέχει
«οργανωμένα» στην Ανακύκλωση των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών σε συνεργασία
με την εταιρεία «Ανακύκλωση
Συσκευών Α.Ε.». Τις προσεχείς
ημέρες θα τοποθετηθούν ειδικοί
κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών
συσκευών σε συγκεκριμένα σημεία της περιφέρειάς μας.
Για κάθε σχετική πληροφορία μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον
Δήμο μας τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο τηλέφωνο 22833 60229,
αρμόδια κ. Πετρίνα Κολλάρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την άμεση ανταπόκρισή τους στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων και των ζημιών που προκλήθηκαν από
την πρωτοφανή καταιγίδα του
φετινού Οκτώβρη. Η άμεση
αποκατάσταση των ζημιών,
που πραγματοποιήθηκε σχεδόν
σε δύο ημέρες, επετεύχθη χάρη
στις παρεμβάσεις του Δημάρχου αλλά και σύσσωμου του
Δημοτικού Συμβουλίου, που
από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στον τόπο των ζημιών και
στο πλευρό των κατοίκων.
Η συνέπειά και το άμεσο ενδιαφέρον όλων αξίζουν συγχαρητήρια, καθώς επιβεβαιώνουν

ότι αντιλαμβάνονται πλήρως
τον ρόλο τους την ώρα που ο
απλός πολίτης πλήττεται ή κινδυνεύει.
Μάρκος Απέργης
Πρόεδρος Τοπικού
Συμβουλίου Καρδιανής
Οριάνος Φίλιππος
Δημοτικός Σύμβουλος
Εξωμβούργου

