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Γάμος
Το Σάββατο 2 Μαΐου ένας υπέροχος 
γάμος έγινε στο χωριό μας. Οι αγαπη-
μένοι μας Μάρκος και Δήμητρα Δελ-
λατόλα, πάντρεψαν την μονάκριβή 
τους κόρη Μάγδα με τον αγαπημένο 
της Γιάννη Μιχαήλ από τον Πύργο 
Τήνου. Πρώτα στον Καθολικό ναό της 
Κιουράς και έπειτα στον Ορθόδοξο 
ναό της Αγίας Τριάδας. Μετά με συνο-
δεία πάντα από βιολί και λαούτο συ-
γκεντρώθηκαν όλοι στην πλατεία του 
χωριού όπου ευχήθηκαν στο ζευγάρι 
και στους γονείς τους και προσφέρθη-
καν πλούσια κεράσματα. Ακολούθησε 
γλέντι σε κέντρο στην Χώρα της Τή-
νου. Να ζήσουν ευτυχισμένοι και κα-
λούς απογόνους. 

Βάφτιση
Την Κυριακή 28 Ιουνίου στον Άγιο 
Φανούριο Λειβαδιάς ο Νίκος Λεοντό-
πουλος και η Μαρία Δελλατόλα (κόρη 
του Νίκου Δελλατόλα, αντιπροέδρου 
του συλλόγου μας) βάφτισαν το κο-
ριτσάκι τους. Το όνομα αυτής Δανάη. 

Απ’ την καλή
κι απ’ την ανάποδη μας με τη φροντίδα πάντα της Στα-

μάτας Στεφανή Δελλατόλα.      
•  Στις 13 Ιουνίου ο Μπόρτολας και η 

Κατίνα Παλαμάρη, το εκκλησάκι 
των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρ-
νάβα στην θέση Πηγαδάκια. 

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας 
προσφέρθηκαν πλούσια κεράσματα 
και φαγητά.

Μνημόσυνο 
Στις 6 Ιουνίου Ψυχοσάββατο, λειτούρ-
γησε το εκκλησάκι του Αγίου Νικοδή-
μου και ακολούθησε μνημόσυνο για 
όλους όσους έχουν φύγει από κοντά 
μας.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας 
συμπαραστάθηκαν στην απώλεια της 
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και 
προγιαγιάς Ειρήνης Δελλατόλα (το 
γένος Οριάνου). Τα παιδιά, τα εγγόνια 
και δισέγγονά της.    
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Στους γονείς, παππούδες και ιδιαίτερα 
στην προγιαγιά Μαρίκα Δελλατόλα 
τους ευχόμαστε να τους ζήσει.

Επιτυχίες 
Η Παραδείση Αιμιλία εγγονή του Πα-
ντελή και της Αιμιλίας Παραδείση, 
αποφοίτησε από το Λύκειο με άριστα, 
συγκεντρώνοντας 19.544 μόρια. 
Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 

Πανηγύρια
•  Λειτούργησαν το εκκλησάκι του 

Αγίου Κωνσταντίνου στην Πάνω 
Καρδιανή, ο Γιακουμής και η Άννα 
Καλουμένου.

•  Της Αγίας Φωτεινής λειτούργησε το 
ομόνυμο εκκλησάκι του συλλόγου 

P  Ένα όνειρο χρόνων γίνεται 
πραγματικότητα φέτος το 

καλοκαίρι με τα εγκαίνια του 
Ιστορικού Λαογραφικού Μου-
σείου της Καρδιανής στον ει-
δικά διαμορφωμένο χώρο κάτω 
από την αίθουσα εκδηλώσεων 
στο Πολιτιστικό μας κέντρο.
Έναν  αγώνα  τον  οποίο ξεκί-
νησαν  πριν από μερικά χρόνια 
η Φρατζέσκα Δελαβόγια και ο 
Δημήτρης Καραΐσκος και ολο-
κληρώνει το σημερινό Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα 
μέλη του Συλλόγου, αλλά και 
όλους τους συγχωριανούς που 
άνοιξαν τα σπίτια τους και μας  
προσέφεραν εκθέματα. 

P  Στα πλαίσια της προσπά-
θειας  του Συλλόγου  για 

την διάσωση και προβολή της 
λαϊκής παράδοσης και κληρονο-
μιάς του τόπου μας, προχωρή-
σαμε στην έκδοση του βιβλίου 
του κου Αλέκου Φλωράκη με 
τίτλο «Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡ-
ΜΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝΗ» 
το οποίο και θα παρουσιάσουμε 
στα εγκαίνια του Ιστορικού Λα-
ογραφικού Μουσείου της Καρ-
διανής την Κυριακή 16 Αυγού-
στου 2009 και ώρα 11.00 π.μ.

Κ.Κ.
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Αγία Τριάδα 
Καρδιανής

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
γιορτάσαμε στην αγαπημένη μας 

Καρδιανή, παρουσία συγχωριανών, 
μελλών, φίλων και μελλών του Δ.Σ. 
της Αδελφότητάς μας, την Ευεργέτιδά 
μας Αγία Τριάδα. 
Πολλά μπράβο αξίζουν, πρώτα στον 
δραστήριο εφημέριο μας Παπά-Στάθη 
Σαντοριναίο και σε όλες τις γυναίκες 
που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους 
να καθαρίσουν την εκκλησία, να τρί-
ψουν τα μανουάλια και τόσα άλλα που 
χρειάστηκε τόσος κόπος για να γί-
νουν. Αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ 
χρωστάμε στους υπέροχους φίλους 
μας Τάκη και Φραντζέσκα Πετρίδη. 
Χάρη στην ευγενική προσφορά τους 
με πολλά και θαυμάσια λουλούδια, 
(χρόνια τώρα) η εκκλησία μας έλαμψε 
και μοσχομύρισε σαν ένας ωραίος αν-
θόκηπος.
Το πρωινό της Πεντηκοστής με την 
ακολουθία της Γονυκλισίας, μας συ-
γκινεί όλους! 
Το βράδυ ο Μέγας Εσπερινός ήταν 
Θεία Μυσταγωγία με τόσους ιερείς και 
καλλίφωνους ψαλτάδες. Η φεγγαράδα 
στην μεγάλη μαρμάρινη αυλή, πάντα 
μένει αξέχαστη! 
Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, έγινε 
η λαμπρή περιφορά της Αγίας Εικόνας. 
Λάβαρα, εξαπτέρυγα, ανάμεσα στα 
γραφικά και φρεσκοασπρισμένα δρο-
μάκια, μέχρι την εκκλησία της Κιου-
ράς. Σήμαναν χαρμόσυνα οι καμπάνες 
κι έγινε Δέηση. 
Η επιστροφή ήταν λίγο δύσκολη (για 
κάποιους) στην ανηφόρα και κάτω από 
τον καυτό μεσημεριάτικο ήλιο. Όμως 
όλοι αποζημιώθηκαν όταν κάθισαν 
γύρω από τα λευκοστρωμένα τραπέ-
ζια, γεμάτα με πλούσιες πολλών ειδών 
λιχουδιές, στον χώρο του παλιού σχο-
λείου. Όλα καλομαγειρεμένα, έτοιμα 
στην ώρα τους, από τις γυναίκες άλλα 
και από τον ακούραστο και πρόθυμο 
Γιακουμή Καλούμενο.
Η Αγία Τριάδα ας τους έχει πάντα 
καλά, όπως και όλους όσους προσφέ-
ρουν την βοήθειά τους, με κάθε τρόπο, 
για την επιτυχία του πανηγυριού μας.        

Δεκαπέντε μέρες μετά το πανηγύ-
ρι στο χωρίο μας, έγινε και η κα-

θιερωμένη μας εκδήλωση στο εκκλη-
σάκι της Αγίας Τριάδας στην Πεντέ-
λη. Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε 
που αποφασίστηκε από το Δ.Σ., η εκ-
δήλωση αυτή. Γίνεται Θεία Λειτουρ-
γία, Αρτοκλασία υπέρ υγείας όλων 
μας, αλλά και μνημόσυνο για όλους 
όσους δεν είναι πια κοντά μας. Ιερέα 
είχαμε τον θαυμάσιο Πατέρα Λάμπρο 
Ξεσφύγγη που μας συγκίνησε όλους, 
ψάλτης ο δικός μας Δημήτρης Ιωάν. 
Σκούταρης (από τα Ιστέρνια) μαζί με 
την Λουκία Δημητρακοπούλου. 

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας 
περάσαμε όλοι στο γνωστό κέντρο 
απέναντι από την εκκλησία. Μοιρά-
σαμε τους Άρτους (και από την Αγ. 
Τριάδα Καρδιανής) και κεράστηκαν 
όλοι καφέ, βουτήματα και αναψυκτι-
κά. Κατόπιν, προσφορά πάντα του 
συλλόγου μας, προσφέρθηκαν φαγη-
τά και κρασί. 
Έφυγαν όλοι ευχαριστημένοι και χα-
ρούμενοι από την ωραία αυτή συνά-
ντηση, μα μια πίκρα ΠΑΝΤΑ μένει 
από την μεγάλη απουσία συγχωρια-
νών, μελλών του συλλόγου.                      

Αγία Τριάδα Πεντέλης

Σε όλα τα χωριά μας απλώνεται το 
δίκτυο της ΔΕΗ, για να τα ηλε-

κτροδοτήσει και να τα καταστήσει 
λειτουργικά.
Ένα «δάσος» από ξύλινες κολώνες 
και συρμάτινες γραμμές μεταφοράς 
ρεύματος, μοιραία καταπνίγει την μο-
ναδική νησιωτική αρχιτεκτονική των 
οικισμών μας και αλλοιώνει την φυσι-
ογνωμία και τα χαρακτηριστικά τους 
(δρόμοι, καμάρες, πλατείες, βρύσες, 
εκκλησίες, αυλές κοκ). Η διοίκηση της 
ΔΕΗ στην προσπάθειά της, αφ ενός 
γιά να βελτιώσει ποιοτικά τα δίκτυά 
της και αφ εταίρου για να συνεισφέρει 
στην αποκατάσταση της αισθητικής 
του τοπίου των δομημένων χώρων 
των παραδοσιακών οικισμών εφαρ-
μόζει ένα προοδευτικό και δυναμικό 
πρόγραμμα, υπογειοποίησης των δι-
κτύων της, (εντός των οικισμών), με 
συμμετοχή 50% της ΔΕΗ και 50% των 
ΟΤΑ. Η προμελέτη και η μελέτη του 
έργου γίνεται από τους τεχνικούς της 
ΔΕΗ δωρεάν. Το πρόγραμμα αυτό της 
ΔΕΗ έχουν σπεύσει να υιοθετήσουν με 
στόχο την υλοποίησή του οι οικισμοί: 

Τριαντάρος, Μπερδεμιάρος, (συμμε-
τοχή ΟΤΑ 103.850) Αγάπη (προμε-
λέτη 209.000) Καρδιανή (προμελέτη 
372.000) Κώμη (ένα μικρό τμήμα, συμ 
5.000) και Υστέρνια (οριστική μελέτη, 
υπογειοποίησης όλου του κεντρικού 
δρόμου του χωριού, συμμετοχή ΟΤΑ 
47.000). Ας σπεύσουν τα τοπικά δι-
αμερίσματα και οικισμοί του νησιού 
μας να εφαρμόσουν το πρόγραμμα 
της ΔΕΗ, ζητώντας τη συμμετοχή των 
ΟΤΑ της Τήνου.
Ονειρευτείτε τα χωριά μας, χωρίς ξύ-
λινες κολώνες και εναέρια συρμάτινα 
καλώδια. Φανταστείτε τα χωριά μας 
να φωτίζονται από παραδοσιακά με-
ταλλικά φώτα και χελώνες. 
Τι ομορφιά και αναβάθμιση της αισθη-
τικής του τοπίου. 
Μπορούμε να τα καταφέρουμε !!!!! 

Εμμανουήλ Σώχος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
Δήμου Εξωμβούργου 

Πρόγραμμα 
υπογειοποίησης 
των δικτύων 
της ΔΕΗ
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Τα  έργα, εμπνευσμένα από θέματα 
της αρχαιοελληνικής τέχνης, δί-

νουν πνοή σε μορφές όπως αυτές μιας 
Καρυάτιδας, της Αφροδίτης ή της Νί-
κης της Σαμοθράκης. Η λιτότητα των 
γραμμών, η καθαρότητα του σχεδίου 
αλλά και η διαφάνεια του χρώματος, 
συνιστούν τα κύρια χαρακτηριστικά 
της τεχνικής της Ο. Αναστασιάδου.
Ωστόσο, o συνεχής διάλογος που 
αναπτύσσεται μεταξύ των αέρινων 
υδατογραφιών και των φημισμένων 
πρωτοτύπων τους, μας οδηγεί να ανα-
καλύψουμε λεπτομέρειες της αρχικής 
τους προέλευσης: αγάλματα, κεραμι-
κά, τοιχογραφίες, κοσμήματα. Ο επι-
σκέπτης της έκθεσης συχνά θεωρεί 
ότι εισέρχεται στο ατελιέ της ζωγρά-
φου καθώς περιδιαβαίνει ανάμεσα σε 
καβαλέτα και πίνακες, παρελθόν και 
παρόν. Θεοί, μαινάδες, νίκες, σώματα, 
βλέμματα και λεπτομέρειες πλέκουν 
ένα χορό σχημάτων και χρωμάτων. 
Όπως υποστηρίζει ο δρ Ιστορίας – Αρ-
χαιολογίας, κ. Κώστας Σουέρεφ, «η ζω-
γράφος Όλγα Αναστασιάδου συσπει-
ρώνει με διακοσμητικές λεπτομέρειες 
εικόνες του αρχαίου κόσμου, τις οποίες 
οικειοποιείται. Οι εμπνεύσεις της από 

το προχριστιανικό ελληνικό παρελθόν 
υπερβαίνουν το υπαρκτό των απεικο-
νίσεων και εκτοξεύονται στα όρια του 
εξωτικού και του ονειρικού. Ο καλλιτε-
χνικός σκοπός της αναδύεται εύστοχα 
από τη διαχρονική γοητεία του ανθρω-
ποκεντρικού πνεύματος της τέχνης 
των αρχαίων. Αλλεπάλληλες  αναγεν-
νήσεις μορφών από τα μινωικά, τα μυ-
κηναϊκά, τα γεωμετρικά, τα αρχαϊκά, 
τα κλασικά και τα ελληνιστικά χρόνια 
παρελαύνουν στους ζωγραφικούς πί-
νακες με χρώματα ακουαρέλας, δίχως 
το πέπλο του χρόνου και του πρωτο-
γενούς πλαισίου τους σε ό,τι αφορά τα 
τυπολογικά στοιχεία. Ίσως απολαμβά-
νουμε μια κορυφαία φωτεινή ηλιαχτίδα 
στην παγιωμένη συλλογική αίσθηση 
περί αρχαίου.»
Η έκθεση «Διάλογοι με την αρχαιότη-
τα»  εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 29 
Μαΐου, στις 7:00 μ.μ. και διήρκεσε έως 
την Κυριακή 5 Ιουλίου.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Πύργος, 84 201 Πάνορμος Τήνου
Τηλ.: 22830 31290, 210 3256921-29.
www.piop.gr

Έκθεση

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
παρουσιάσε την έκθεση υδατογραφιών 
της Όλγας Αναστασιάδου με τίτλο 
«Διάλογοι με την αρχαιότητα», στο 
Μουσείο Μαρμαροτεχνίας της Τήνου.

Έγινε στις 6 Ιουνίου 2009, στον 
Πύργο, η παρουσίαση του βιβλί-

ου «Ο Πάνορμος της Τήνου. Ανα-
φορά στο χώρο και το χρόνο» του 
κ. Κώστα Δανούση, το πρώτο της 
σειράς με το γενικότερο τίτλο «Ανα-
φορές στο χώρο» που εγκαινίασε η 
Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθή-
ναις. 
To ΔΣ της Αδελφότητας αποφάσισε 
την έκδοση έξι συνολικά —δύο για 
κάθε χρόνο της θητείας του— μι-
κρών βιβλίων, τα οποία θα αναφέρο-
νται σε περιοχές για τις οποίες η βι-
βλιογραφία σιωπά ή είναι ιδιαιτέρως 
ισχαιμική. Για φέτος θα ακολουθήσει 
μία ακόμη έκδοση με τίτλο «Τα λιμά-
νια της Τήνου».
Την παρουσίαση έκανε η δ. Ζέφη Πο-
τήρη, αρχαιολόγος – μουσειολόγος, 
η οποία μίλησε για τους στόχους 
του βιβλίου, ενώ χαιρετισμούς απεύ-
θυναν ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Πανόρμου κ. Ηλίας Τζαβελόπουλος 
και ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. 
Γιάννης Παπαδημητρίου. Τελευταίος 
μίλησε ο συγγραφέας του βιβλίου, ο 
οποίος εξήγησε τους βασικούς κα-
τευθυντήριους άξονες της εργασίας 
του, τονίζοντας το ρόλο του χώρου 
στη συγκρότηση του πλαισίου των 
«υλικών συνθηκών της ζωής», απέ-
ναντι τους οποίους οι άνθρωποι εί-
ναι υποχρεωμένοι να τοποθετηθούν, 
γράφοντας έτσι την Ιστορία τους.
Η εκδήλωση απέσπασε τη ζωηρή επι-
δοκιμασία του ακροατηρίου.
Στο τέλος διανεμήθηκε το βιβλίο, κα-
θώς και το τεύχος «Μνήμες Πανόρ-
μου - Ι», το οποίο εξέδωσε το Πνευ-
ματικό Κέντρο της Κοινότητας Πα-
νόρμου. Στο τεύχος αυτό φιλοξενού-
νται οι εισηγήσεις της επιστημονικής 
συνάντησης που έγινε στον Πύργο 
στις 9.8. 2008 με τη συνεργασία της 
Κοινότητας Πανόρμου και του περι-
οδικού «Τηνιακά Σύμμεικτα».
Θερμά, λοιπόν, συγχαρητήρια στους 
συντελεστές της εκδήλωσης και ιδι-
αίτερα στην Αδελφότητα για την 
εμπνευσμένη αυτή πρωτοβουλία 
της. 

Ο  ΠΑΝΟΡΜΟΣ 
ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
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Ο Δήμος Εξωμβούργου θα συνεργα-
στεί και φέτος με την μη κυβερνη-

τική οργάνωση ΕΛΙΞ - Προγράμματα 
Εθελοντικής Εργασίας για την συντή-
ρηση των αρχαίων μονοπατιών της εν-
δοχώρας του νησιού μας. Η ΕΛΙΞ θα 
συντονίσει την διεθνή ομάδα εθελοντών 
με στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του τόπου και την προστα-
σία του περιβάλλοντος. Οι εργασίες που 
θα πραγματοποιηθούν έχουν στόχο τον 
καθαρισμό, τη συντήρηση και τη σημα-
τοδότηση των αρχαίων μονοπατιών του 
νησιού.
Ο Δήμος Εξωμβούργου  θα φιλοξενήσει 
τρεις ομάδες νέων εθελοντών από όλο 
τον κόσμο οι οποίοι θα εργάζονται κα-
θημερινά σε τρία προγράμματα. Το πρώ-
το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει και θα 
διαρκέσει έως τις  8 Ιουλίου. Οι εθελο-
ντές φιλοξενούνται στο  Δημοτικό σχο-
λείο του Φαλατάδου και ασχολούνται με 
την συντήρηση του δικτύου μονοπατιών 
του Τοπικού Διαμερίσματος.  Το δεύτερο 
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Τοπικό 
Διαμέρισμα Στενής από 9 Ιουλίου έως 
και 24 Ιουλίου. Τέλος, στο δίκτυο μο-
νοπατιών της Καρδιανής η εθελοντική 
ομάδα θα εργαστεί από 12 Ιουλίου έως 
29 Ιουλίου. 
Ο Δήμος Εξωμβούργου έχει 35 χωριά, 30 
παραδοσιακά και 5 παραλιακά και κατα-

Ο Δήμος Εξωμβούργου και η Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης  σε συνερ-

γασία με το Τοπικό Διαμέρισμα Κώμης, 
τους κατοίκους και παραγωγούς του χω-
ριού διοργανώνουν για 4η συνεχή χρονιά 
την «Γιορτή της Αγκινάρας» το Σάββατο 
2 Μαΐου στην παραδοσιακή πλατεία της 
Κώμης. Παραδοσιακοί μεζέδες με βάση 
την αγκινάρα θα περιμένουν τους επισκέ-
πτες και λάτρεις του προϊόντος από τις 
09:00μ.μ. στην γραφική πλατεία, όπου με 
την συνοδεία ζωντανής μουσικής θα γιορ-
τάσουν την παραγωγή της αγκινάρας στο 
λιβάδι της Κώμης. Οι προετοιμασίες για 
την γιορτή έχουν ξεκινήσει ένα μήνα πριν 
με τον καθαρισμό 8.000 αγκινάρων που 
προσέφεραν αφιλοκερδώς οι παραγωγοί 
του χωριού, ενώ δεκάδες διαφορετικές συ-
νταγές με μεζέδες της τηνιακής αγκινάρας 

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΤΗΝΟ 
λαμβάνει τα 2/3 του νησιού. Είναι η λιγό-
τερο τουριστικά ανεπτυγμένη Τήνος και 
περισσότερο η αγροτική και ημιορεινή 
περιοχή της. Όμως είναι η περιοχή με τα 
πλέον ομορφότερα και παρθένα τοπία, 
που οι κάτοικοί της κρατούν τις παραδό-
σεις και τα έθιμα τους. Σε όλη την περιο-
χή του Δήμου Εξωμβούργου υπάρχει ένα 
πολύ ανεπτυγμένο δίκτυο μονοπατιών, 
που έχει σηματοδοτηθεί και χαρτογρα-
φηθεί από τη Νομαρχία Κυκλάδων και 
το Δήμο. Περιπατητές ντόπιοι αλλά και 
ξένοι κάνουν συχνή χρήση αυτού του 
δικτύου μονοπατιών, μιας και η διαμόρ-
φωση του εδάφους στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν επιτρέπει τη δημιουργία 
αμαξιτών δρόμων. Οι εργασίες των εθε-
λοντών θα είναι ο καθαρισμός, η διάνοι-
ξη και η σήμανση των πιο σημαντικών 
μονοπατιών του Δήμου. 
Στον ελεύθερο χρόνο τους οι εθελοντές 
της ΕΛΙΞ θα έχουν τη δυνατότητα να 
έρθουν σε επαφή με την καθημερινή ζωή 
του νησιού, να γνωρίσουν τις ομορφιές 
του τόπου, τον πολιτισμό, τις παραδό-
σεις, την ιστορία του και φυσικά τους 
φιλόξενους κατοίκους του. Η διεθνής 
ομάδα θα απαρτίζεται συνολικά από 45 
εθελοντές από διάφορες χώρες ενώ τις 
δράσεις της ομάδας θα συντονίσουν 6 
ομαδάρχες-συντονιστές εκπαιδευμένοι 
από την ΕΛΙΞ. 

Ο ΔΗΜΟΣ 
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Δήμος Εξωμβούργου με την 
191/2008 απόφαση του Δημοτι-

κού του Συμβουλίου αποφάσισε την 
συμμετοχή του στο Εθνικό Δίκτυο 
Δήμων Προαγωγής Υγείας. Το Εθνι-
κό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας 
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης με την επιστημονική υποστήριξη 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, ενώ σε αυτό συμμετέχουν 
σαράντα και πλέον Δήμοι από όλη την 
χώρα. Τα οφέλη που θα προκύψουν 
από την συμμετοχή του Δήμου μας 
στο Εθνικό Δίκτυο θα είναι πολλαπλά 
καθώς μεταξύ των δράσεων του προ-
γράμματος είναι: η έκδοση ενημερω-
τικών φυλλαδίων για θέματα υγείας, 
ενημερωτικές ομιλίες, διενέργεια προ-
ληπτικών ιατρικών ελέγχων από ειδικά 
κλιμάκια επιστημόνων κ.α.  Οι δημότες 
και κάτοικοι του Δήμου μας θα έχουν 
την ευκαιρία να ενημερώνονται για τις 
πρακτικές που θα βελτιώσουν την ποι-
ότητα ζωής τους αλλά και να επωφε-
ληθούν από την παρουσία εξειδικευμέ-
νων επιστημόνων στο νησί. Υπεύθυνος 
για την υλοποίηση του Προγράμματος 
στον Δήμο μας ορίστηκε ο Κοινωνι-
κός Λειτουργός του Προγράμματος 
«Βοήθεια Στο Σπίτι» της Δημοτικής 
Επιχείρησης του Δήμου μας, Αντώνιος 
Δελατόλας.
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα η 2η ετήσια 
συνέλευση του Εθνικού Δικτύου με 
την παρουσία όλων των εκπροσώπων 
των Δήμων που συμμετέχουν στο Πρό-
γραμμα. Ο Εκπρόσωπος του Δήμου 
μας συμμετείχε στην συνάντηση στην 
οποία συζητήθηκαν μεταξύ των άλλων 
οι δράσεις για την νέα χρονιά οι οποίες 
κινούνται σε τρεις άξονες: Εκστρατεία 
για την πρόληψη των οδικών ατυχη-
μάτων, Διατροφικά προγράμματα προ-
αγωγής και αγωγής υγείας παιδιών και 
εφήβων, Εκστρατεία για την κατάθλι-
ψη και το άγχος – η οποία θα αρχίσει 
πιλοτικά στους δήμους των Κυκλάδων 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ετοιμάζονται για να προσφερθούν στον 
κόσμο προκειμένου να γίνει γνωστή η 
γεύση της. Παράλληλα, θα εκτεθούν το-
πικά παραδοσιακά προϊόντα από τις βιο-
τεχνίες και τους παραγωγούς του νησιού. 
Ο Δήμος Εξωμβούργου με την εκδήλωση 
αυτή στοχεύει στην πανελλήνια προβολή 
και όχι μόνο των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών του τόπου μας, που μαζί με την 
πλούσια παράδοσή του, μπορεί να διεκδι-
κήσει μια καλή θέση στους ανά την Ελλά-
δα παραδοσιακούς Δήμους και μπορεί να 
ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητι-
κό επισκέπτη. Σε συνδυασμό με την προ-
βολή και κάνοντας γνωστή την τηνιακή 
αγκινάρα, σε συνεργασία με διεθνείς ορ-
γανισμούς και συλλόγους της Ελλάδας, 
ελπίζουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
παραγωγής των αγροτών μας.

4η ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΜΗ
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Το πρόγραμμα της εκδρομής 
προέρχεται από το αρχείο του 
προέδρου της Αδελφότητας 

Τηνίων εν Αθήναις, κο Ιωάννη 
Παπαδημητρίου, τον οποίο 

και ευχαριστούμε.

Eκδρομή το

1938


