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Τα Νέα
της Καρδιανής

Θάνατοι 
Έφυγαν από κοντά μας τον Μάρτιο 
ο Ηλίας Μπερδέσης και η Μαριέττα 
Οριάνου. Ευχόμαστε στους συγγενείς 
τους θερμά συλληπητήρια.

Λειτουργίες- Πανηγυράκια
Της Αγ. Φωτεινής (Σαμαρείτιδος) 
Λειτούργησε το ομώνυμο εκκλησάκι.
Του Ευαγγελισμού Λειτούργησε το 
εκκλησάκι του Αγ. Νεκταρίου (στου 
Γιαννάκη) της οικογένειας Καραΐ-
σκου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ-
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ 

Αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν 
στην Αδελφότητα των Τηνίων εν 

Αθήναις την Κυριακή στις 16 Μαρτίου 
2014. Τα αποτελέσματα των εκλογών 
έχουν ως εξής:
Εκλέγονται με σειρά ψήφων για το Διοι-
κητικό Συμβούλιο:
1. Παπαδημητρίου Ιωάννης
2. Καραΐσκος Κωνσταντίνος
3. Χατζής Νικόλαος
4. Κελαδίτου Φωτεινή
5. Περγάλης Δημήτριος
6. Κουρβαράς Σωτήριος
7. Καγιώργης Μιχαήλ

Στις 23 Φεβρουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε στο κτίριο της Αδελφό-

τητας των Τηνίων εν Αθήναις η καθι-
ερωμένη Γενική Συνέλευση του Συλ-
λόγου μας. Ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Μηνάς Τσουμπός έκανε έναν 
απολογισμό των πεπραγμένων της 
διετίας του Συλλόγου μας και ο οι-
κονομικός απολογισμός από τον τα-
μία Κώστα Καραΐσκο. Στην συνέχεια 
προχωρήσαμε στην εκλογή νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου, όπου άπαντες 
οι παρόντες συμφώνησαν για συντο-
μία, να μην διεξαχθούν εκλογές με 
σταυρό, μιας και το ψηφοδέλτιο είχε 
επτά υποψήφιους κι έτσι όλοι εκλέ-
γονται. Χαιρετισμό και ευχές απηύ-
θυναν ο Πρόεδρος της Αδελφότητας 
Τηνίων εν Αθήναις κος Ιωάννης Πα-
παδημητρίου, ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Υστερνιωτών κος Σωτήρης 
Κουρβαράς, ο πρόεδρος του συλλό-
γου Μαρλά-Μαμάδου κος Εμμμα-
νουήλ Σκαρής, ο Τοπικός Σύμβου-
λος Καρδιανής Νίκος Πανώριος και 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τή-
νου κος Παντελής Αρμάος.  Επί-
σης παρευρέθησαν μέλη του ΔΣ του 
αδελφού Σωματείου της Καρδιανής, 
η αντιπρόεδρος κα Φωτεινή Κελαδί-
του και ο γεν. γραμματέας κος Νίκος 
Χατζής της Αδελφοτητας των Τηνίων 
και ο πρώην Πρόεδρος του Συλλό-
γου Κυκλαδιτών Πεντέλης, κος Δη-
μήτρης Περγάλης.  Επιστολές με ευ-
χές έστειλαν ο Δήμαρχος Τήνου και οι 
βουλευτές Κυκλάδων κοι Παναγιώ-

της Ρήγας και Ιωάννης Βρούτσης. 
Στην συνέχεια ακολούθησε το κόψιμο 
της πίτας και η εκδήλωση έκλεισε με 
το καθιερωμένο γλέντι  στο Τηνιακό 
Καφενείο με τους ήχους του βιολιού 
του Γιώργου Γαΐτη και της κιθάρας 
του Αντώνη Τουρουντού, προσφορά 
όπως πάντα του Συλλόγου μας. Ευχα-
ριστούμε τους Καρδιανιώτες και τους 
φίλους  που μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους, αλλά ιδιαίτερα τον Πρόε- 
δρο κο Μηνα Τσουμπό που βρήκε 
όλους τους χορηγούς των δώρων για 
την λαχειοφόρο, τον Ιωσήφ Απέρ-
γη που μας προσέφερε το γούρι για 
το φλουρί της πίτας και τους συγχω-
ριανούς μας κα Μαρία Αβραάμ Αζου-
στά, κα Φιλιώ Πανωρίου Τουρου-
ντού, κο Αντώνη Β. Βαμβακάρη και 
κο Νικο Αβραάμ οι οποίοι μας προ-
σέφεραν επίσης δώρα για την ενίσχυ-
ση της Λαχειοφόρου μας. Τέλος ευχα-
ριστούμε θερμά το μέλος του ΔΣ μας 
Αντώνη Τουρουντού για το κέφι που 
μας προσέφερε για μία ακόμη φορά 
αφιλοκερδώς, στηρίζοντας τις προ-
σπάθειες του Διοικητικού μας Συμ-
βουλίου. 
Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου το ΔΣ 
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρό-
εδρος: Μηνάς Τσουμπός, Αντιπρόε-
δρος: Νίκος Αβραάμ, Γεν. Γραμματέας: 
Φρατζέσκα Τσιχλιά, Ταμίας: Κώστας 
Καραΐσκος, Κοσμήτορας: Γεσθημανή 
Κομνούλια, Μέλη: Γιώργος Μαρκά-
κης και Αντώνης Τουρουντούς.

Και του χρόνου. 

Αναπληρωματικά Τακτικά μέλη
8. Χαλάς Πέτρος
9. Περράκης Αλέξανδρος
10. Μιχελής Μαρίνος
11. Αλβέρτης Μάρκος
12. Κρητικού Αικατερίνη
Εκλέγονται 
για την Εξελεκτική Επιτροπή 
1. Σκαρής Εμμανουήλ
2. Αλεξόπουλος Χρήστος
3. Μιχελής Παναγιώτης
Αναπληρωματικό μέλος
4. Καραΐσκου Μαρία

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτή-
θηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Παπαδημητρίου Ιωάννης
Αντιπρόεδρος : Κελαδίτου Φωτεινή
Γενικός Γραμματέας: Χατζής Νικόλαος
Ταμίας : Καραΐσκος Κωνσταντίνος
Κοσμήτορας: Περγάλης Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας: Καγιώργης Μιχαήλ
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: Κουρβαράς Σω-
τήριος
Ευχόμαστε στο νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο δύναμη για να συνεχίσει το σπουδαίο 
έργο που παράγει το Ιστορικό αυτό σω-
ματείο του νησιού μας.

Aρχαιρεσίες στην Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις
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Προσπαθώντας για το μεγάλο αγκάθι που 
μας επιφύλαξε το ΥΠΕΚΑ, με το ζήτημα 

των «αιολικών πάρκων» (για να λέμε τα πράγ-
ματα με το όνομά τους, των μεγαθήριων που 
ετοιμάζεται να στήσει στο σώμα της Τήνου, 
ερήμην της Τήνου και χωρίς κανένα όφελος 
για την ίδια), ανέτρεξα στους ογκώδεις φακέ-
λους της υπόθεσης των πυλώνων, 20 χρόνια 
πριν, για να βοηθηθεί και το δικηγορικό γρα-
φείο που θα εκπροσωπήσει το Δήμο Τήνου.
Διαβάζοντας την 39/1993 (23 Αυγούστου 
1993) απόφαση του τότε Κοινοτικού Συμβου-
λίου Κτικάδου, σκέφτηκα ότι αξίζει να τη θυ-
μηθούν όλοι. Για δύο λόγους: Πρώτα για να 
εμπεδώσουμε για μια ακόμη φορά ότι διαχρο-
νικά ο μεγάλος αντίπαλος της νησιωτικότη-
τας αναδεικνύεται το ίδιο το κεντρικό κράτος 
(και κανένας δεν είχε αναδείξει τότε την θλιβε-
ρή αυτή αντίφαση όσο η Κοινότητα Κτικάδου). 
Και έπειτα διότι η συνέπεια λόγων και έργων 
και οι σταθερές αξίες κάποιων ανθρώπων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να επισημαίνε-
ται. Είτε αρέσει είτε όχι.
Σήμερα καλείται η Τήνος, με μπροστάρη το 
Δήμο και τον τότε 25άρη Πρόεδρο της Κοινό-
τητας Κτικάδου, να υπερασπιστεί, στην ουσία, 
το πνεύμα και το γράμμα εκείνης της απόφα-
σης μιας μικρής Κοινότητας, που για τα δεδο-
μένα του 1993, υπήρξε εξαιρετική.
Γιάννης Σαλταμανίκας (με την όποια σχέση 
είχε ως «ΟΦΙΟΥΣΑ» και ως άνθρωπος, με την 
υπόθεση των πυλώνων και μόνο)
 Θέμα: «Λήψη απόφασης καθορισμού ενεργει-
ών για την προστασία της υγείας και του περι-
βάλλοντος από επιπτώσεις εγκατάστασης από 
την ΔΕΗ γραμμών υψηλής τάσης μέσα στα δι-
οικητικά όρια της Κοινότητας και της νήσου 
Τήνου γενικώτερα»
 “Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Θάνατος από καρκίνο και λευχαιμία, οικονομι-
κή και πολιτιστική υποβάθμιση καθώς και αλ-
λοίωση όλων εκείνων των χωροταξικών στοι-
χείων τα οποία χαρακτήρισαν ως παραδοσια-
κούς δεκάδες οικισμούς του νησιού μας θα ση-
μάνει σύμφωνα με πληροφόρησή μου η εκτέ-
λεση του προγράμματος μεταφοράς ηλεκτρι-
κού ρεύματος υψηλής τάσης από την ΔΕΗ 
σε ορισμένα νησιά των Κυκλάδων και συ-
γκεκριμένα από Εύβοια (Αλιβέρι) μέσω Άν-
δρου και Τήνου σε Μύκονο και Σύρο.Η διάβα-
ση των καλωδίων θα γίνει με πυλώνες ύψους 
30-35 μέτρων και θα διασχίσει το νησί μας 
από το Στενό Άνδρου – Τήνου μέχρι την πε-
ριοχή «Παχειά Άμμο» για την ηλεκτροδότη-
ση της Μυκόνου με παράκαμψη της διάβασης 
αυτής της γραμμής για την μεταφορά ηλεκτρι-
κού ρεύματος στην Σύρο για την ηλεκτροδό-
τησή της.Η εγκατάσταση της γραμμής μετα-
φοράς υψηλής τάσης (150 KV) σε Άνδρο και 
Τήνο από την ΔΕΗ αποφασίσθηκε με βάση 
την 1035078/2651/0010/14-4-1992 κοινή από-
φαση Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχα-
νίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου 
(που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις των άρ-
θρων 9 Ν. 1633/1951, 14 και 25 ΑΝ 1672/51 

1993 – Πυλώνες, 2014 – Αιολικά πάρκα
και ΝΔ 797/71 και που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
413/29-4-1992, τεύχος Δ).Ήδη η ΔΕΗ απαλ-
λοτριώνει εκτάσεις που αφορούν την σύστα-
ση αναγκαστικής δουλείας εναέριας διέλευ-
σης καλωδίων σε εδαφική λωρίδα μήκους 33 
χιλιομέτρων και πλάτους 40 μέτρων δηλαδή 
20 μέτρων δεξιά και 20 μέτρων αριστερά από 
την προβολή στο έδαφος του άξονα της γραμ-
μής και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατα-
σκευής των ανάλογων υποσταθμών.Στο ση-
μείο αυτό αξίζει να τονισθεί η παντελής έλλει-
ψη συντονισμού, αφού την στιγμή που η ΔΕΗ 
αρχίζει να εκτελεί το έργο το ΥΠΕΧΩΔΕ εκπο-
νεί την μελέτη που του έχει ανατεθεί στα πλαί-
σια του κοινοτικού Προγράμματος ENVIREG 
(Πρόγραμμα Περιβαλλοντολογικής Προστα-
σίας Νήσων και Παράκτιων περιοχών). Έτσι η 
εκτέλεση αυτή στην ολοκλήρωσή της θα έφερ-
νε βέβαια προ τετελεσμένου γεγονότος την 

μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ.Από την νομική τώρα 
άποψη το έργο αυτό της ΔΕΗ ανήκει στην κα-
τηγορία εκείνη των έργων που σύμφωνα με 
την απόφαση 69269 (ΦΕΚ 678 Δεύτερο μέρος 
25-10-90) πρέπει να συνοδεύεται από περι-
βαλλοντολογική μελέτη η οποία δεν έχει γίνει 
και δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής στο ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ ενώ η εκτέλεσή του έχει ήδη αρχίσει.
Από την οικονομική και αναπτυξιακή άποψη 
είναι καταφανές ότι η επίπτωση στην οικονο-
μική και τουριστική ανάπτυξη της Κοινότητάς 
μας και του νησιού μας γενικότερα θα είναι με-
γάλη αφού θα υποβαθμίσει ουσιαστικά την αι-
σθητική του τοπίου με την τοποθέτηση των 54 
και πλέον πυλώνων, όπως επίσης και ο γεωργι-
κός τομέας θα υποστεί την μείωση της γεωργι-
κής γης μέσα από την σύσταση δουλείας των 
ιδιοκτησιών.
Το χαρακτηριστικό Τηνιακό τοπίο με τις ξε-
ρολιθιές, τις σκάλες, τις λαγκαδιές, τους περι-
στεριώνες, τα αναρίθμητα γραφικά εξωκκλή-
σια, την αρμονία των φυσικών γραμμών, προ-
ϊόντα όλα της ακούραστης εργασίας των προ-
γόνων μας, μέσα από το πέρασμα των αιώνων 
που αποτελούν μεταξύ άλλων και την πολιτι-
στική και αρχιτεκτονική μας κληρονομιά θα 
υποστούν ανεπανόρθωτη καταστροφή από 
την εμφύτευση των γιγάντιων αυτών μεταλ-
λικών τυποποιημένων στοιχείων, με τις ανά-

λογες επιπτώσεις στο τουριστικό και όχι μόνο 
ρεύμα που τελευταία γνωρίζει το νησί μας.
Ακόμη υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για σχέση 
ανάμεσα στην ακτινοβολία που εκπέμπουν τα 
μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται στους 
αγωγούς που διαρρέονται από ρεύμα υψηλής 
τάσης και στην συχνότητα εμφάνισης περιστα-
τικών παιδικής λευχαιμίας και καρκίνου του 
εγκεφάλου σύμφωνα με σχετικές μελέτες.Ειδι-
κότερα δε η διέλευση των πυλώνων και καλω-
δίων στον οικισμό της Κοινότητάς μας Κτικάδο 
γίνεται στο βόρειο τμήμα του και σε απόστα-
ση περίπου 150 μέτρων από το τελευταίο σπίτι 
που κατοικείται και με δεδομένο το γεγονός ότι 
η επέκταση των ορίων του συγκεκριμένου οικι-
σμού είναι δυνατή στο νότιο τμήμα του για την 
προστασία της υπάρχουσας ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους ρεματιάς, αποκλεισθεί έτσι και η δυ-
νατότητα επέκτασής του και στο βόρειο τμήμα 
του με την εγκατάσταση των πυλώνων, γίνε-
ται πασιφανής η πλήρης υποβάθμισή του αφού 
δεν θα του δίνεται η δυνατότητα της μελλοντι-
κής του επέκτασης και ανάπτυξης αντίστοιχα. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι είναι γνω-
στοί ακόμη οι περιορισμοί που ανακύπτουν για 
λόγους ασφαλείας στην επίγεια και υπέργεια 
λωρίδα διέλευσης των πυλώνων και των κα-
λωδίων που εκτός της στέρησης του αντίστοι-
χου τμήματος της ιδιοκτησίας στην οποία το-
ποθετούνται αξιώνουν την υποχρεωτική ανοχή 
εργασιών, επισκευών, αντικαταστάσεων, επι-
θεωρήσεων, κλπ από το προσωπικό της ΔΕΗ, 
την υποχρέωση διατήρησης του υψηλότερου 
κτίσματος κατάληξης κλιμακοστασίου, κλπ σε 
απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από τον πυ-
λώνα ή το καλώδιο.Τελειώνοντας ο Πρόεδρος 
την εισήγησή του είπε ότι υπάρχει αναμφισβή-
τητα η ανάγκη και η απαίτηση αντίστοιχα σω-
στής ηλεκτροδότησης των νησιών μας σύμφω-
να με τις σύγχρονες ανάγκες και προδιαγραφές 
αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει όλα να θυσι-
αστούν γι αυτό όταν μάλιστα οι εναλλακτικές 
λύσεις είναι εφικτές.Παράλληλα ο Πρόεδρος 
εξέφρασε την απορία του, γιατί η ΔΕΗ δεν επι-
λέγει μια άλλη εναλλακτική λύση για την με-
ταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στα νησιά 
όπως η υπόγεια διέλευση έστω και αν έχει υψη-
λότερο κόστος που όμως δεν θα έχει τέτοιες 
καταστροφικές επιπτώσεις στο νησιωτικό πε-
ριβάλλον, στην υγεία των κατοίκων αυτών των 
νησιών και την ανάπτυξή των.
Πώς προχώρησε η ΔΕΗ στην εκτέλεση του έρ-
γου χωρίς την γνωμοδότηση των άμεσα έστω 
εμπλεκόμενων φορέων.
Πώς γίνεται η εκτέλεση του συγκεκριμένου έρ-
γου ενώ δεν έχει εκπονηθεί ανάλογη μελέτη 
των περιβαλλοντολογικών του επιπτώσεων ει-
δικά στον ευαίσθητο χώρο των Κυκλάδων Νή-
σων.
Πώς στήνονται πυλώνες ύψους 30-35 μέτρων 
(περίπου όσο δεκαόροφη πολυκατοικία) την 
στιγμή που σε παραδοσιακούς οικισμούς το 
ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος δεν ξεπερνά τους 
δύο και μόνο ορόφους.
Είναι σε θέση η ΔΕΗ να μας εγγυηθεί ότι από 

Από την οικονομική και ανα-
πτυξιακή άποψη είναι καταφα-
νές ότι η επίπτωση στην οικο-
νομική και τουριστική ανάπτυ-
ξη της Κοινότητάς μας και του 
νησιού μας γενικότερα θα είναι 
μεγάλη αφού θα υποβαθμίσει 
ουσιαστικά την αισθητική του 
τοπίου
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την εκτέλεση του έργου όπως την έχει προ-
γραμματίσει δεν υπάρχουν περιβαλλοντολο-
γικές επιπτώσεις ή άλλες δυσμενείς συνέπειες 
στην υγεία των κατοίκων της Κοινότητάς μας 
και του νησιού μας γενικότερα.
 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κάλεσε το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον 
Πρόεδρο στην εισήγησή του και αφού έλαβε 
γνώση της πορείας διέλευσης των πυλώνων 
και καλωδίων από την νήσο μας και την Κοινό-
τητά μας ειδικότερα σύμφωνα με την πληρο-
φόρηση του Προέδρου, έκανε μακρά και δια-
λογική συζήτηση με την συμμετοχή και κατοί-
κων της Κοινότητας και αφού είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 80 του ΔΚΚ αποφάσισε ομόφωνα.
1.    Διαφωνεί με την εγκατάσταση πυλώνων 
και καλωδίων για την μεταφορά ηλεκτρικού 
ρεύματος υψηλής τάσης και καλεί την ΔΕΗ να 
επανεξετάσει το όλο θέμα της μεταφοράς ηλε-
κτρικού ρεύματος στα νησιά, καθότι οι πυλώ-
νες – καλώδια διέρχονται πολύ κοντά από τον 
οικισμό μας Κτικάδος ενώ θα υποβαθμισθούν 
όλοι οι οικισμοί της Κοινότητάς μας που είναι 
χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί με Προε-
δρικό Διάταγμα.
2.    Διαμαρτύρεται έντονα για την πλήρη αδια-
φάνεια των ενεργειών της ΔΕΗ και την παντε-
λή έλλειψη πληροφόρησης στους ΟΤΑ διέλευ-
σης των εναέριων καλωδίων και πιστεύει στην 
εξεύρεση μιας άλλης εναλλακτικής και κοινά 
αποδεκτής λύσης για την μεταφορά του ηλε-
κτρικού ρεύματος υψηλής τάσης.
3.    Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Κοινότη-
τας για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια που 
θα διασφαλίζει τα συμφέροντα της Κοινότη-
τας είτε με επίκληση ασφαλιστικών μέτρων 
είτε με έγερση δικαστικού αγώνα είτε με ανά-
θεση του όλου συγκεκριμένου θέματος σε πλη-
ρεξούσιο δικηγόρο.
4.    Προσυπογράφει σύσσωμο την από 18-8-
1993 διαμαρτυρία των κατοίκων της Κοινό-
τητάς μας σχετική με το όλο θέμα των εγκα-
ταστάσεων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος της ΔΕΗ.
5.    Να προβεί η ΔΕΗ στην άμεση σύνταξη Με-
λέτης των Περιβαλλοντολογικών επιπτώσε-
ων του συγκεκριμένου έργου της, όπως αυτές 
επέρχονται στα ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 
τοπία της Τήνου και την αρχιτεκτονική κληρο-
νομιά της, αναστέλλοντας μέχρι την εκπόνησή 
της κάθε σχετική εργασία.
6.    Να γίνει ενημερωτική και αποφασιστι-
κή συγκέντρωση των φορέων και κατοίκων 
της νήσου Τήνου, πάνω στο όλο θέμα, ώστε 
να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της καταστρο-
φής που θα επιφέρει στον τόπο μας η εν λόγω 
εγκατάσταση των γραμμών μεταφοράς ηλε-
κτρικού ρεύματος υψηλής τάσης, ώστε τελι-
κά να μην υποθηκευθεί η μελλοντική διαβίωση 
των παιδιών μας στον τόπο που μεγαλώνουν 
και θα ζήσουν.
7.    Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε 
όλους τους τοπικούς και κρατικούς φορείς για 
την επανεξέταση του όλου θέματος από την 
ΔΕΗ και όχι μόνο, και να δημοσιευθεί με κάθε 

πρόσφορο μέσο για την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης πάνω στην υποβάθμιση που θα 
επιφέρει στον τόπο μας η εγκατάσταση γραμ-
μών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής 
τάσης, αφού αγγίζει ζητήματα δημόσιας υγεί-
ας, προστασίας του περιβάλλοντος και οικο-
νομικής ανάπτυξης του τόπου μας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρα-
κτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Παναγιώτης Κροντηράς
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε. Καλογήρου
ΤΑ ΜΕΛΗ Λαυρέντιος Φώσκολος, Ηλίας 
Φώσκολος, Ιωάννης Α. Βιδάλης, Παντελής 
Βιδάλης, Ευάγγελος Κρητικός
 

Τήνος – Γύρος 
της πόλης
Μετά την επιτυχημένη διοργά-

νωση των kidsathletics την πε-
ρασμένη Κυριακή στο παλιό λιμάνι 
της Τήνου, μια αθλητική διοργάνω-
ση για τους μαθητές των δημοτικών 
σχολείων με τη συνεργασία του ΣΕ-
ΓΑΣ Κυκλάδων, η πόλη της Τήνου θα 
φιλοξένησε το Σάββατο 1 Φεβρουα-
ρίου 2014 τον 2ο Γύρο των πόλεων 
του ΣΕΓΑΣ.
Οι Γύροι των Πόλεων με την επωνυ-
μία “Μιχάλης Κούσης” διεξάγονται 
κάθε χρόνο από τον ΣΕΓΑΣ σε δι-
άφορες πόλεις της Ελλάδας. Ο ΣΕ-
ΓΑΣ έκανε αποδεκτό το αίτημα του 
Δήμου Τήνου και του ΣΕΓΑΣ Κυκλά-
δων για την ανάληψη της διοργά-
νωσης και είναι η πρώτη φορά στην 
σχεδόν δεκαετή ιστορία του θεσμού 
των Γύρων των Πόλεων που ένα νησί 
των Κυκλάδων αναλαμβάνει τη συ-
γκεκριμένη διοργάνωση.
Έτσι, η Τήνος υποδέχτηκε  μεταξύ 
άλλων δέκα Έλληνες πρωταθλητές 
και δέκα Ελληνίδες πρωταθλήτρι-
ες, οι οποίοι μαζί με πλήθος άλλων 
αθλουμένων γνώρισαν τρέχοντας 
την πόλη της Τήνου.  Η απόσταση 
την οποία έτρεξαν οι άντρες είναι 
6.000 μέτρα, ενώ οι γυναίκες έτρεξαν 
3.500 μέτρα. Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν όχι μόνο αθλητές και αθλή-
τριες με δελτίο του ΣΕΓΑΣ αλλά και 
δρομείς χωρίς δελτίο.  Παράλληλα, 
θα διεξήχθηκαν και αγώνες για τους 
μαθητές των γυμνασίων και των δη-
μοτικών σχολείων με επίσης ελεύθε-
ρη συμμετοχή. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΝΟΥ 
(και στην πορεία και πλήθους οικισμών 
Ανατολικά και Δυτικά αυτής) 

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ

Το έργο του Βιολογικού καθαρι-
σμού της πόλης της Τήνου εισέρ-

χεται πλέον στη τελική ευθεία. Μετά 
από μια χρονοβόρα και επίπονη δια-
δικασία, υπό την αυτονόητη συνεχή 
πίεση από πλευράς Δήμου, δόθηκε 
η απαιτούμενη έγκριση των τευχών 
δημοπράτησης από την Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος “Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013” του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε», φορέας υλοποίη-
σης του έργου ζωής για την Τήνο, θα 
προχωρήσει πλέον στην δημοπράτη-
ση του Βιολογικού Καθαρισμού, που 
περιλαμβάνει δύο υποέργα: 
α. “Κεντρικός Αποχετευτικός Αγω-
γός και Αγωγός Μεταφοράς Επεξερ-
γασμένων Λυμάτων Δήμου Τήνου”, 
προϋπολογισμού 1.589.200.00 ευρώ 
β. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυ-
μάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός 
Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Τήνου”, 
προϋπολογισμού 4.785.000.00 ευρώ.  
Ο Δήμος Τήνου κατάφερε (πρόκει-
ται περί επιτεύγματος, με βάση τα 
όσα βρήκε μπροστά του από το στά-
διο της εξασφάλισης των απαλλοτρι-
ώσεων μέχρι τις τεχνικές μελέτες και 
τα σοβαρά σφάλματά τους) να προ-
χωρήσει με γοργούς ρυθμούς τη δια-
δικασία. Μια διαδικασία που προσέ-
κρουε διαρκώς και σε όλα τα στάδια, 
σε σοβαρές παραλείψεις και σφάλμα-
τα και είχε ως αναγκαία συνέπεια κα-
θυστερήσεις στις απαραίτητες κάθε 
φορά εγκρίσεις.
Τέλος καλό, όλα καλά. Η δημοπρά-
τηση του έργου του Βιολογικού Κα-
θαρισμού, αναμένεται να έχει ολο-
κληρωθεί την επόμενη εβδομάδα.
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Ο Δήμος Τήνου παρουσίασε την 
31-1-2014, στο Ίδρυμα Τηνιακού 

Πολιτισμού, τον απολογισμό λειτουρ-
γίας επί ένα χρόνο (όλο το 2013) της 
υπηρεσίας παροχής ιατρικής βοήθει-
ας (σε έκτακτες ανάγκες) προς τους 
κατοίκους της Τήνου και παράλλη-
λα το ιστορικό της δημιουργίας αυ-
τού του Προγράμματος, από το Δήμο. 
Ενός Προγράμματος που έχει συμπλη-
ρωματική – επικουρική λειτουργία ως 
προς το ΕΚΑΒ και που βρήκε μιμη-
τές μια σειρά νησιωτικών και όχι μόνο 
Δήμων, που κινήθηκαν με βάση την 
εμπειρία του Δήμου Τήνου. Παράλλη-
λα με το Δήμαρχο Τήνου, οι κ.κ. Γεώρ-
γιος Κώτσαλος, Γεώργιος Μαυρέλης 
και Γεώργιος Σκαρμούτσος, από πλευ-
ράς ασφαλιστικής εταιρείας, αναφέρ-
θηκαν στην εμπειρία του πρώτου αυ-
τού χρόνου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο οικονομικό μέρος του απολογι-
σμού εντύπωση προκάλεσε το ουσια-
στικό (μετά την αφαίρεση των χορη-
γιών και της έκπτωσης που προβλέ-
φθηκε από την σύμβαση ως επιστρο-
φή ασφαλίστρου) κόστος της πρώτης 
χρονιάς, μόλις στα 18.000 ευρώ.
Στο ουσιαστικό μέρος, οι πολίτες πλη-
ροφορήθηκαν ότι με βάση τις παροχές 
της υπηρεσίας, κατά το 2013:
63 Τηνιακοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές 
εξετάσεις στην Αθήνα.
479 Τηνιακοί έκαναν χρήση της τηλε-
φωνικής υπηρεσίας που παρέχει συμ-
βουλές επί ιατρικών ζητημάτων.
12 συνάνθρωποι μεταφέρθηκαν με 
πτητικό μέσο στην Αθήνα και αντιμε-
τώπισαν με επιτυχία το σοβαρό πρό-
βλημα υγείας που είχε προκύψει. Οι 9 
από την Τήνο με υγειονομικό ελικό-
πτερο και οι 3 μέσω Μυκόνου με υγει-

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΤΗΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΡΥΑΣ, 
ΜΟΥΝΤΑΔΟΥ, ΤΖΑΔΟΥ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ εσείς με δημόσιες δηλώσεις σας που 

είδαν το φως της δημοσιότητας στον 
Τηνιακό Τύπο αλλά και από το βήμα 
της καλοκαιρινής εκδήλωσης Καρυ-
άς.
Επειδή η υλοποίηση των δεσμεύσεών 
σας καθυστερεί, τα διοικητικά συμ-
βούλια των συλλόγων Καρυάς, Μου-
ντάδου, Τζάδου και Τριποτάμου σας 
παρακαλούν να προβείτε στην πραγ-
ματοποίηση αυτών προς όφελος των 
χωριών μας αλλά και της Τήνου γε-
νικότερα.  
Πιστεύουμε ότι έχετε και τη βούλη-
ση και τη δυνατότητα να το πράξετε. 
Θα είμαστε αρωγοί σας σε αυτήν την 
προσπάθεια. 

Αθήνα 9/1/2014
Με εκτίμηση για τα ΔΣ των συλλό-
γων
Οι Πρόεδροι:
Καρυάς, Μ. Ποτήρης, Μουντάδου, 
Η. Σιγάλας, Τζάδου, Μ. Βάσιλα 
(α.α.) Τριποτάμου, Ι. Σιώτος
(ακολουθούν υπογραφές)»

Είναι γνωστή, πλέον, σε όλους 
τους Τηνίους η προσπάθεια που 

ξεκίνησε ο σύλλογος της Καρυάς 
πριν από 15 χρόνια για τη σωτηρία 
του δημοτικού σχολείου μας. Αρω-
γούς σ’ αυτήν την προσπάθεια είχα-
με τους δημάρχους κ Σάββα Απέργη, 
τον αείμνηστο Κών/νο Αθηναίο και 
τους κκ Σίμο Ορφανό και Παν. Κρο-
ντηρά. Ύστερα από δική μας πρωτο-
βουλία προτείναμε στο δήμαρχο να 
γίνει Κέντρο Ανάδειξης Περιστερι-
ώνων Τήνου. Ενώ έχει ολοκληρωθεί 
η επισκευή του, η «Φωνή της Καρυ-
άς» διερωτάται γιατί δεν προχωρεί η 
υλοποίηση των επανειλημμένων δε-
σμεύσεων για την ίδρυση του ως άνω 
κέντρου, μοναδικού στο είδος του σ’ 
ολόκληρη τη χώρα.
Οι σύλλογοι Καρυάς, Μουντάδου, 
Τζάδου και Τριποτάμου απέστειλαν 
στο Δήμαρχο Τήνου και το Δημοτικό 
Συμβούλιο κοινή επιστολή, η οποία 
έχει ως εξής:

«Προς τον κ Παν. Κροντηρά,  Δήμαρ-
χο Τήνου
 και το Δημοτικό Συμβούλιο
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε και μέλη του 
δημοτικού συμβουλίου,
Στο χωριό Καρυά βρίσκεται το Δημο-
τικό Σχολείο που στέγασε για πολλές 
δεκαετίες τους μαθητές των χωριών 
μας Καρυάς, Μουντάδου, Τζαδου και 
μερικές φορές φιλοξενούσε μαθητές 
και από τον Τριπόταμο. Σε αυτό το 
σχολείο μαθήτευσαν όχι μόνο οι γο-
νείς μας, αλλά και πολλοί από τους 
σημερινούς συγχωριανούς μας και τα 
περισσότερα μέλη των συλλόγων μας. 
Με την ανάληψη των καθηκόντων 
σας ο σύλλογος της Καρυάς σας ενη-
μέρωσε για την απόφασή μας για με-
τατροπή του δημοτικού σχολείου του 
χωριού μας σε Κέντρο Ανάδειξης Πε-
ριστεριώνων Τήνου. 
Την πρόταση αυτή είχε δεχτεί με εν-
θουσιασμό τόσο ο προηγούμενος δή-
μαρχος κ Σίμος Ορφανός, όσο και 

ονομικό αεροπλάνο. Έτσι δοκιμάστη-
καν και στην πράξη όλες οι δυνατότη-
τες που παρέχει η σύμβαση και μάλι-
στα σε χρόνους πολύ καλύτερους από 
τους προβλεπόμενους. 
Το Πρόγραμμα συνεχίζεται για δεύτε-
ρο χρόνο, με την προσθήκη της ασφα-
λιστικής κάλυψης όλων των αθλη-
τών της Τήνου, κατά τους εκτός έδρας 
αγώνες τους. Επίσης, με την διενέργεια 
εκδηλώσεων με ομιλητές ιατρούς ειδι-
κοτήτων που δεν υπάρχουν στην Τήνο 
και όπου είναι εφικτό, με δωρεάν ιατρι-
κές εξετάσεις από τους αντίστοιχους 
ιατρούς, στην Τήνο.
Η υγεία και το αίσθημα ασφάλειας των 
Τηνιακών στον τόπο τους, είναι διαρ-
κείς και ανεξίτηλοι στόχοι και η προ-
σπάθεια συνεχίζεται.

Τήνος, 3/2/2014  /ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΤΗΝΟ

ΜΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΩΝΙΑ 
ΚΥΠΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ 
ΕΟΡΤΑΣΕ ΗΛΙΟΕΣΣΑ Η ΤΗΝΟΣ ΤΗΝ 
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Με την ευλογία του Σεβ. Ποιμε-
νάρχου μας κ. Δωροθέου Β΄, 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 
Μαρτίου, στην ιερά νήσο Τήνο, δια-
νομή νωπων αλιευμάτων σε εμπερί-
στατες και άπορες οικογένειες, Τηνί-
ων και μεταναστών, στα πλαίσια του 
προγράμματος της Ιεράς μας Μητρο-
πόλεως «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑ».
Συγκεκριμένα, προσεφέρθησαν, με 
νόμιμα παραστατικά, 90 κιλά σαφρί-
δια μηχανότρατας από τον κ. Κων-
σταντίνο Σπυράκη (Α/Κ ΚΗΡΥΚΑΣ) 
εις μνήμην του πατρός του καπετάν-
Γιάννη.
Επίσης προσεφέρθησαν, νωπά κοτό-
πουλα συνολικού βάρους 17,9 κιλών 
από τον κ. Μάρκο Αλβέρτη, καθώς 
και 23 λίτρα λάδι, 10 κιλά πορτοκάλια 

και 10 κιλά ζυμαρικά από τους κ.κ. Γε-
ώργιο Κορωναίο και Παναγιώτη Τσο-
ρομώκο.
Επίσης συνεχίζεται καθημερινά, με 
την ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτου 
Σύρου-Τήνου κ. Δωροθέου Β’, διανο-
μή τροφίμων και ιματισμού, σε ανα-
ξιοπαθούντες και πολυμελείς οικο-
γένειες στα πλαίσια του προγράμμα-
τος της Ιεράς μας Μητροπόλεως «ΕΙ-
ΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» τις ημέ-
ρες του Αγίου Δωδεκαημέρου.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ευ-
χαριστεί τους ανωτέρω επώνυμους 
καθώς και όλους τους ανώνυμους δω-
ρητές για την προσφορά των τροφί-
μων για τους εμπεριστάτους της Ιε-
ράς μας Μητροπόλεως και της ιεράς 
νήσου.
Επιτροπή Κληρικών και Λαϊκών, υπό 

Με την συνευχητική συμμετοχή 
πλήθους προσκυνητών τελέ-

σθηκε σήμερα το πρωί η Θεία Λειτουρ-
γία στον Πανίερο Ναό της Ευαγγελι-
στρίας, υπό του Σεβ. Σύρου και Τήνου 
κ. Δωροθέου Β’.  
Μετά την Δοξολογική δέηση για την 
Εθνική Επέτειο ακολούθησε η λιτά-
νευση της αγίας Εικόνος, από δε τη 
μαρμαρίνη εξέδρα της Παντανάσσης ο 
Σεβ. κ. Δωρόθεος Β’ αναφέρθηκε στην 
καθιερωμένη πανηγυρική ομιλία για 
το κοσμοσωτήριο γεγονός του Ευαγ-
γελισμού και την Εθνική Επέτειο με 
ιδιαίτερη αναφορά στην ταύτιση της 
Παναγίας με την Εκκλησία και στους 
λόγους του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 
ότι “ο τόπος χρειάζεται ομόνοια, θρη-
σκεία και φρόνιμη ελευθερία”. Ιδιαίτε-
ρα συγκινητική ήταν η πρόσκληση του 

Μητροπολίτη προς τους μαθητές των 
Δημοτικών Σχολείων και η εισόδευση 
της αγίας Εικόνος στον Ναό δια χει-
ρών δύο μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού.
Στην από άνδρες των Σωμάτων Ασφα-
λείας βασταζομένης αγίας Εικόνος λι-
τάνευση συμμετείχαν, ο Ιερός Κλή-
ρος της ιεράς νήσου, ο Δήμαρχος και 
Αντιδήμαρχοι Τήνου και μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος 
και τα μέλη της Διοικούσης το ΠΙΙΕΤ 
Επιτροπής, οι Διευθυντές της ΕΛ.ΑΣ., 
του Λιμενικού Σώματος και της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος και 
μέλη της Αδελφότητος των εν Αθή-
ναις Τηνίων, Πρόεδροι και μέλη τοπι-
κών Οργανώσεων και Φορέων, Διευ-
θυντές, Δάσκαλοι και Καθηγητές της 
Εκπαίδευσης του νησιού και πλήθος 
πιστών, προπορευομένων των μαθη-

την εποπτεία και καθοδήγηση του 
Αρχιερατικού Επιτρόπου της ιεράς 
νήσου Πρωτοπρ. Γεωργίου Φανερού, 
διένειμαν τα τρόφιμα με διάκριση και 
εχεμύθεια στους αναξιοπαθούντας 
συνανθρώπους μας. 

τών των Σχολείων της πόλεως Τήνου 
και της Φιλαρμονικής του Ιερού Ιδρύ-
ματος.
Τους ύμνους της πανηγύρεως απέδω-
σαν οι χοροί των Ιεροψαλτών του Ιε-
ρού Ιδρύματος υπό την χοραρχία του 
Πρωτοψάλτου κ. Στυλ. Κοντακιώτη.
Την ευθύνη και το συντονισμό των εκ-
δηλώσεων είχε ο Αρχιερατικός Επίτρο-
πος της ιεράς νήσου Τήνου, Αιδεσιμολ. 
Πρωτοπρ. Γεώργιος Φανερός. 

Φωτογραφίες: Photogonia και Γεώργιος Πολυκαν-
δρίτης
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Θέματα 
Υδατικής 
& Οικολογικής 
Πολιτικής

Σχετικά με την ανακοίνωση του κ. 
Χαράλαμπου Κόκκινου και για 

την πληρέστερη ενημέρωση των συ-
μπατριωτών μας αναφορικά με την 
ισόρροπη ανάπτυξη και το «άλλα λέω 
κι άλλα εννοώ» της ανακοίνωσης  κα-
θώς και την έγκριση των προγραμμα-
τικών συμβάσεων έχουμε να επισημά-
νουμε τα εξής:  

Το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο 
στη Σύρο απασχόλησαν πρωτίστως 
δύο σημαντικά θέματα που αφορούν 
όντως την ανάπτυξη της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.

Έγινε παρουσίαση των κατευθύνσε-
ων του νέου Χωροταξικού Σχεδίου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τους 
εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ και τους 
ανάδοχους μελετητές και είναι η δεύ-
τερη φορά που λαμβάνει χώρα αυτή 
η ενημέρωση στην έναρξη εκπόνησης 
της μελέτης.

Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλο-
γος και κατατέθηκαν συγκεκριμένες 
προτάσεις που θα λάβουν υπόψη οι με-
λετητές.

Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε το 
Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν η ενη-
μέρωση από την ΕΔΑ (Ενδιάμεση Δι-
αχειριστική Αρχή) του ΕΣΠΑ για τη 
Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020  που αφορά τους άξονες και τις 
δράσεις του νέου προγράμματος κα-
θώς και την κατανομή των πόρων και 
τους θεματικούς στόχους που πρέπει 
να επιτευχθούν με το νέο πρόγραμμα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως από 
τους πόρους που θα διατεθούν άμε-
σα για διαχείριση στην Περιφέρεια, το 
32% θα διατεθεί για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέ-
μηση της φτώχειας ήτοι 55.317.506,00€ 
και το 27,6% για την προαγωγή των 
βιώσιμων μεταφορών. Οι υπόλοιποι 
πόροι θα αφορούν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων και  του γεωργικού 
τομέα ύψους 14.013.562,00€, τις υπο-
δομές περιβάλλοντος, υγείας, παιδεί-
ας, δράσεις πολιτισμού, τουρισμού 
κ.λ.π.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 25 Φεβρουαρίου 2014 

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ»

Τονίστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή 
το ότι παρά τη μείωση των ευρωπαϊ-
κών πόρων προς τη χώρα μας κατά 
20% η Περιφέρειά μας κατόρθω-
σε τα ποσά που θα εισπράξει να εί-
ναι ίδια με αυτά που είχε στην παρού-
σα προγραμματική περίοδο πάνω από 
600.000.000€.

Σε ότι αφορά δε τις προγραμματικές 
συμβάσεις, οι περισσότερες αφορούν 
έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια 
από ίδιους πόρους, τα οποία βρίσκο-
νται σε εξέλιξη και δίνεται χρονική πα-
ράταση για την ολοκλήρωσή τους. 

Επίσης  προγραμματικές συμβάσεις 
που αφορούν  συντηρήσεις  δημόσι-
ων κτηρίων καθώς και αποκατάσταση 
μνημείων πολιτιστικής και θρησκευτι-
κής κληρονομιάς. 

Οι νέες συμβάσεις αφορούν προμή-
θεια υλικών για τη συντήρηση αθλητι-
κών εγκαταστάσεων που κατασκευά-
στηκαν κατά τα προηγούμενα έτη από 
το θεσμό της  Νομαρχιακής Αυτοδιοί-
κησης όπως και συμμετοχή σε κατα-
σκευές νέων εγκαταστάσεων από τους 
αντίστοιχους Δήμους. 

Είναι γνωστό πως με το ισχύον θε-
σμικό πλαίσιο η χρηματοδότηση έρ-
γων προς τους άλλους φορείς είτε εί-
ναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
είτε φορείς του δημοσίου γίνεται μόνο 
μέσω προγραμματικών συμβάσεων.
Τέλος, το γεγονός πως η παράταξη 
«Νέα Εποχή για τα Νησιά μας» ψη-
φίζει τις προγραμματικές συμβάσεις 
αναγνωρίζει την αναπτυξιακή τους δι-
άσταση καθώς αποτελούν έργα πνοής 
που αν δεν τα χρηματοδοτήσει η Πε-
ριφέρεια με δικούς της  πόρους δεν 
έχουν τη δυνατότητα να υλοποιηθούν 
και ως εκ τούτου τα νησιά μας θα στε-
ρηθούν αυτά τα έργα.
Η Περιφερειακή Αρχή κινείται με γνώ-
μονα το συμφέρον των νησιών χωρίς 
διαχωρισμούς, διακρίσεις και αντιθέ-
σεις.
Το ότι συνδράμει τους Δήμους αλλά 
και τους άλλους φορείς στην υλοποίη-
ση έργων νομίζουμε πως θα πρέπει να 
αξιολογηθεί θετικά.

Oι Εκδόσεις Δίαυλος παρουσίασαν 
το βιβλίο του Γεώργιου Κ. Στουρ-

νάρα, Ομότιμου Καθηγητή του Πανε-
πιστημίου Αθηνών «Θέματα Υδατι-
κής και Οικολογικής Πολιτικής Υδρο-
σχιζοφρένεια, Υδροηγεμονία, Υδροδι-
πλωματία» την Τετάρτη 5 Φεβρουαρί-
ου 2014, στο Αμφιθέατρο Α. Αργυριά-
δη, του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Την παρουσίαση του βιβλίου  έκαναν 
οι:
Χρήστος Ζερεφός, Ομότιμος Καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Ακαδημαϊκός, Ανδρέας Καραμάνος, 
Ομότιμος Καθηγητής, πρώην Πρύτα-
νης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Μιχαήλ Σκούλλος, Καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Έδρα 
UNESCO Διαχείρισης και Εκπαίδευ-
σης για την αειφόρο ανάπτυξη στη 
Μεσόγειο Γεώργιος Σταμάτης, Καθη-
γητής του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Επιτροπής Υδρογεωλογίας.
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Ενημέρωση από τον Δήμο Τήνου

“Διεθνείς Εθελοντικές δράσεις 
στην Τήνο

ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
- ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ, 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Baby Trio στην Τήνο

«Άσματα υπό 
παίδων αδόμενα»
Ένα εξαιρετικής σημασίας μουσικό διήμερο 

πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 
με τη συμμετοχή 2 νεανικών συνόλων. Το «Άσματα 
υπό παίδων αδόμενα» άνοιξε με μαθητές και καθη-
γητές του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου και 
Λυκείου Παλλήνης, που  ταξίδεψαν την κατάμεστη 
κεντρική αίθουσα του Ι.ΤΗ.Π. στην λαϊκή και λόγια 
ρωμαίικη μουσική παράδοση της Ανατολικής λεκά-
νης της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου, ακο-
λουθώντας τα θαλάσσια μουσικά ρεύματα του κάθε 
τόπου, σε έναν «Ιωνίας περίπλου». Όπως τόνισε ο 
μουσικοσυνθέτης κ. Γ. Κουμεντάκης στο χαιρετι-
σμό του εκ μέρους του Δ.Σ. του Ι.ΤΗ.Π.:
«Η προσπάθεια που γίνεται στο συγκεκριμένο σχο-
λείο, αλλά και στα υπόλοιπα μουσικά σχολεία ανά 
την επικράτεια, έχει ήδη δώσει σπουδαία δείγματα 
για το πως η μουσική μπορεί να λειτουργήσει όχι 
μόνον ως αισθητική απόλαυση, αλλά και ως αγω-
γή του σώματος και του πνεύματος. Αυτός ο σημα-
ντικός θεσμός μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει μόνο 
μέσα στην κοινωνία και με την στήριξη των πολι-
τών. Με λίγα λόγια ο θεσμός των μουσικών σχολεί-
ων πρέπει να διατηρηθεί και να συνεχίσει το έργο 
του, ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης. Εάν θέλου-
με ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας, θα πρέπει 
να αφήσουμε τη μουσική και τις υπόλοιπες τέχνες 
να διαπλάσουν δημιουργικούς πολίτες, ικανούς να 
αντιμετωπίζουν κάθε είδους κρίσεις.»
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέ-
ντρο του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελι-
στρίας Τήνου χορός 70 μαθητών σχολείων της Τή-
νου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και 8μελής ορχήστρα  υπό τη διεύθυνση του 
μουσικού κ. Αλεξάνδρου Χατζίρη ενθουσίασαν κοι-
νό πλέον των 500 ατόμων με δημοτικά, λαϊκά και 
ρεμπέτικα τραγούδια, που σφράγισαν τη μουσική 
του εικοστού αιώνα στην πατρίδα μας. Ο Αντιπρόε-
δρος του Ι.ΤΗ.Π. κ. Ευάγγελος Γκίζης στο χαιρετι-
σμό του εξήρε τις προσπάθειες που κάνει ο κ. Χατζί-
ρης και κατορθώνει να «φέρνει στην ίδια σκηνή παι-
διά και εφήβους διαφορετικών ηλικιών και σχολεί-
ων, που τους  ενώνει η αγάπη για τη μουσική και ο 
σεβασμός προς το δάσκαλο. Η Τήνος δεν έχει μου-
σικά σχολεία, διαθέτει όμως μουσικούς: ανθρώπους 
ικανούς να ευαισθητοποιήσουν τη νεολαία του νη-
σιού και να της δώσουν εναύσματα για το μέλλον. 
Διαθέτει επίσης το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, 
που δεν σταματά να φέρνει, ακόμα και μέσα στο χει-
μώνα, μουσικά σχήματα και καλλιτεχνικές προτά-
σεις υψηλού επιπέδου, ώστε όλες οι γενιές των Τη-
νίων να οικειοποιηθούν και να γίνουν γνώστες των 
καλλιτεχνικών τάσεων που επικρατούν στην Ελλά-
δα και την Ευρώπη γενικότερα.»

Το Baby Trio του Γιώργου Κοντραφούρη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολι-
τισμού

Το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 και 
στο πλαίσιο των χειμερινών πολιτιστικών του εκδηλώσεων παρουσίασε 
στο κοινό της Τήνου το Baby Trio του Γιώργου Κοντραφούρη σε μια βρα-
διά γεμάτη Τζαζ, όπως μόνο ο Γιώργος Κοντραφούρης με το Hammond 
του μπορεί να αποδώσει μαζί με τον Κων/νο Στουραΐτη στην κιθάρα και 
το Γιάννη Παπαδούλη στα τύμπανα.
Η βραδιά ήταν αφιερωμέμη στην ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Τήνου. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη,  διατέθηκαν  όμως κουπόνια προς ενίσχυση του 
Κέντρου Υγείας Τήνου.
Το πρωί της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Κοντραφούρης μίλησε 
σε μαθητές των Λυκείων της Τήνου για τη μουσική Τζαζ και με την ιδιότη-
τα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα τους παρουσιάσει το πρόγραμμα του 
6ου Φεστιβάλ Τζαζ της Τήνου.
Η ακδήλωση πραγματοποιήθηκε με  την υποστήριξη της Fast Ferries.

Σεργιάνι στην Παράδοση
Χοροί και Τραγούδια από τη Δυτική Θράκη 
και τη Μακεδονία με την Εστία Πιερίδων Μουσών

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσικοχορευτική εκδή-
λωση “Σεργιάνι στην Παράδοση”, που οργάνωσε το Ι.ΤΗ.Π. στις 

22 Μαρτίου με προσκεκλημένη τη Χορευτική Ομάδα της Εστίας Πιερί-
δων Μουσών. Στην αποστολή εκτός από τους τριάντα χορευτές και μουσι-
κούς συμμετείχαν μέλη του Δ.Σ. με επικεφαλής τον πρόεδρό της κο Κων-
σταντίνο Κωνσταντινίδη και αρκετοί φίλοι της Εστίας. Η εκδήλωση έλα-
βε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., στην πόλη της Τήνου πα-
ρουσιά των αρχών του νησιού και πλήθους κόσμου. Το μουσικοχορευτι-
κό σχήμα της Εστίας παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια 
της Δυτικής Θράκης και της Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα της εκδήλω-
σης συμμετείχε και η Χορευτική Ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Τήνου με 
παρουσίαση χορών από το Αιγαίο. Οι χορευτές της Εστίας παρουσίασαν, 
υπό την  καλλιτεχνική επιμέλεια των δύο χοροδιδασκάλων Μοσχίδη Ιω-
άννη και Δημόπουλου Γεώργιου, αρχικά χορούς και τραγούδια από τη Δυ-
τική Θράκη  και έπειτα από την περιοχή της Μακεδονίας. Μουσική έπαι-
ξαν ο Βαγγέλης Γεωργούλης (κλαρίνο), Νίκος Μούμος (τουμπερλέκι) και 
ο Γιώργος Στοφορίδης (λαούτο). Τραγούδησε ο Ηλίας Παπάζογλου. 
Υποστηρικτές Εκδήλωσης: Π.Ι.Ι.Ε.Τ., Σύλλογος Γυναικών Τήνου, Fast 
Ferries, Golden Star Ferries, Alimonos Hotels.

Με αφορμή την επίσκεψη 30 εκπροσώπων από οργανώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών από την Ελλάδα, την Εσθονία, την Τουρκία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, την Ιταλία και τη Σερβία πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση «Διεθνείς εθελοντικές δράσεις στην Τήνο» το Σάβ-
βατο 5 Απριλίου. Έγινε προβολή Ντοκιμαντέρ, παρουσίαση παραδειγμά-
των καλής πρακτικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την το-
πική ανάπτυξη, τα παραδοσιακά επαγγέλματα και τον εθελοντισμό, ανοι-
χτή συζήτηση.
Η επίσκεψη των εκπροσώπων των οργανώσεων στο νησί, πραγματοποι-
ήθηκε στα πλαίσια προγράμματος δια βίου μάθησης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, με θέμα τις παραδόσεις και τον πολιτισμό των παράκτιων περιο-
χών “Adult learning for coastal heritage revival and exchange”.Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του Δήμου Τήνου και της εθελο-
ντικής οργάνωσης νέων «Citizens in Action», η οποία έχει υλοποιήσει μια 
σειρά από εθελοντικές δράσεις στην Τήνο από το 2012.


