
«Χαίρε Κεχαριτωµένη 
ο Κύριος µετά 

σου Ευλογηµένη συ εν 
Γυναιξί...»
Ήταν ο χαιρετισµός του 
Αρχαγγέλου Γαβριήλ 
στην Παρθένο Μαρία και 
Ευαγγελισµός για «την 
άσπορο σύλληψη» του Λόγου 
του Θεού και Σωτήρα του 
κόσµου. Ήταν η ελπίδα να 
ξανακερδίσει ο άνθρωπος τη 
χαµένη του µακαριότητα. 
Και η Παρθένος µετά την 
πρώτη έκπληξη συγκατανεύει 

µε ταπείνωση «Ιδού η Δούλη 
του Κυρίου γένοιτό µοι κατά 
το ρήµα σου». Και η Μητέρα 
του Θεού γίνεται Μητέρα της 
ανθρωπότητας, «ελπίς των 
απελπισµένων».
Το υπέρτατο µυστήριο του 
Ευαγγελισµού το βιώνουν και 
το γιορτάζουν οι Έλληνες ίσως 
περισσότερο από κάθε άλλο 
έθνος κι οι σκλαβωµένοι των 
τετρακοσίων χρόνων Έλληνες 
το συνύφαναν µε την ύπαρξη 
της ζωής τους. Έδεσαν την 
ιστορία του έθνους τους 

µε την κοσµοϊστορία του 
ανθρώπου.
«ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 
ΜΑΡΙΑ»
 Σταθµός ξεχωριστός για να 
παραµερίσουµε τα καθηµε-
ρινά και να πλησιάσουµε το 
µυστήριο που ξεκίνησε µε τον 
Ευαγγελισµό της Θεοτόκου.
«ΧΑΙΡΕ Ω ΧΑΙΡΕ 
ΕΛΕΥΤΕΡΙΑ» 
Σταθµός ξεχωριστός για να 
φέρουµε στη µνήµη το θαύµα 
του ’21 και την Ανάσταση του 
Γένους µας. 

ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 25η Μαρτίου
στα σχολεία
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Την Παρασκευή 23/3/
2007, άρχισαν οι εκδηλώ-

σεις στα Σχολεία της Τήνου, 
µε οµιλίες, θεατρικά, απαγ-
γελίες, πανηγυρικούς και 
καταθέσεις στεφάνων στα 
µνηµεία των Ηρώων. Συµµε-
τείχαν στις εκδηλώσεις εκ-
παιδευτικοί, γονείς µαθητές, 
εκπρόσωποι των Δήµων και 
του Επαρχείου. 

Ο Δήµαρχος Τήνου παρευ-
ρέθη στις Σχολικές γιορτές 
του Παιδικού Σταθµού, του 
Β’ Δηµοτικού Σχολείου και 
των Λυκείων του νησιού µας, 
όπου στον χαιρετισµό του 
προς τους µαθητές, το µήνυ-
µα του για τη φετινή γιορτή 
της 25ης Μαρτίου, ήταν τα 
λόγια του Ρήγα Φεραίου: 
«Όποιος συλλογάται ελεύ-
θερα, συλλογάται καλά.» 

Συνέχεια σελ. 3

Φωτογραφία: To φωτογραφείο
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Ο Ειδικός 
Συνεργάτης

Στις 23/3/2007, το Δηµοτ. Συµ-
βούλιο Τήνου συµφώνησε 

οµόφωνα, για την συµµετοχή 
του στις ενέργειες αφαίρεσης 
των πυλώνων της ΔΕΗ από το 
γη της Τήνου µετά από αίτηση 
της Ένωσης Πολιτών Τήνου. Το 
Συµβουλίου της Επικρατείας µε 
απόφαση του έχει  ακυρώσει 
την εκτέλεση του έργου αυτού. 

Οι πυλώνες της ΔΕΗ 

Για την πρόσληψη Ειδι-
κών Συνεργατών του 

Δηµάρχου, ο νόµος ορί-
ζει ότι: 
Ο Δήµαρχος έχει το από-
λυτο δικαίωµα να επιλέξει 
αυτόν που επιθυµεί και 
θεωρεί ικανό για τις ερ-
γασίες που θέλει να του 
αναθέσει.
Έτσι και έπραξα.
Η επιλογή του κ. Νίκου 
Φώσκολου δεν είναι τυ-
χαία. Έχει εµπειρία και 
µεράκι µε την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και τη δηµοσι-
ογραφία. 
Κάτι που γνωρίζουν πολύ 
καλά όσοι ασχολούνται µε 
τα κοινά. Εκτός και αν ορι-
σµένοι απ’ τους παλιούς 
συντρόφους ξέχασαν τον 
«ικανό εργάτη» της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και 
ότι «το ήθος, η πείρα και 
οι αγώνες πρέπει να επι-
βραβεύονται», όπως έλε-
γαν γι’ αυτόν παλιότερα.
Πρέπει επιτέλους να κα-
ταλάβετε και να συνειδη-
τοποιήσετε, ότι λειτουργώ 
ως Δήµαρχος όλων των 
Τηνίων, χωρίς εµπάθειες 
και µικροκοµµατικά συµ-
φέροντα, αλλά σε ανοιχτό 
ορίζοντα, για ένα καλλί-
τερο µέλλον του νησιού 
µας. ΚΑΙ ΩΣ... ΤΕΛΕΙΑ. 
Τα δηµόσια πρόσωπα 
κρίνονται για τις επιλογές 
τους και το έργο τους, 
από το Λαό και όχι ευτυ-
χώς από λίγους µίζερους. 

Ο Δήµαρχος Τήνου 
Σίµος Ορφανός

Το Επαρχ. Συµβούλιο Τήνου 
συνεδρίασε στις 27 Μαρτίου 

2007 και µε την παρουσία του 
Δηµάρχου Τήνου. 
Θέµα είχε την Σχολική Στέγη 
στην Τήνο. Την εισήγηση έκανε ο 
Έπαρχος, ο οποίος είχε έλθει σε 
επαφή προηγουµένως µε τους 
Διευθυντές Σχολείων της Τήνου 
και διαµόρφωσε την πρόταση 
του. Η πρόταση αναφέρονταν 
στην κατάρτιση προγράµµατος 
Σχολικής Στέγης 2008-2012. 
Στην συνέχεια έγινε συζήτηση για 
το πρόγραµµα Δηµοσίων Επεν-
δύσεων 2007 και κατατέθηκαν 
οι προτάσεις του Επαρχιακού 
Συµβουλίου. Επίσης συζητήθη-
κε το έργο του φράγµατος της 
Βακέτας. Τα έργα της Β΄ φάσης 
ανατέθηκαν σε εργολάβο. 

Συνεδρίαση του νέου 
Επαρχιακού Συµβουλίου

Έγινε συνάντηση στο Δη-
µαρχιακό Μέγαρο Τήνου 

στις 28 Μαρτίου 2007 µε θέµα 
το κυκλοφοριακό στην πόλη.
Συµµετείχαν στη συνάντηση ο 
Δήµαρχος Τήνου, ο Έπαρχος 
Τήνου, ο Διοικητής του Αστυ-
νοµικού Τµήµατος Τήνου, ο 
Λιµενάρχης Τήνου και λοιποί 
παράγοντες. Στη συνάντηση 
αυτή έλαβαν αποφάσεις για την 
καλλίτερη κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων στην πόλη.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
της Πόλης

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ
Στο Δήµο Τήνου, στη Χώρα 

και στα χωριά, συνεχίζονται 
τα έργα: 

Ολοκληρώνεται το έργο δια-
πλάτυνσης της Παραλίας στο 
ύψος του ξενοδοχείου Αύρα 
µε γοργούς ρυθµούς, έτσι 
ώστε να έχουµε πολύ καλλίτε-
ρη κυκλοφορία τροχοφόρων 
και πεζών σ’ αυτό το σηµείο. 

Συνεχίζονται οι εργασίες 
στο Λιµενοβραχίονα, για 

τον νέο χώρο προσάραξης 

πλοίων και την στάθµευση 
των αυτοκινήτων, στην περι-
οχή «Καλάµια» της Χώρας 
Τήνου.

Ολοκληρώνεται το φράγµα 
«Βακέτας». Ο περιφερει-

ακός του δρόµος δηµοπρα-
τείται για την εξυπηρέτηση 
του φράγµατος. 
Με το έργο αυτό περιµένου-
µε βελτίωση του υδροφόρου 
ορίζοντα της περιοχής, και 
κατ΄ επέκταση την βελτίωση 
της ύδρευσης της πόλης.

Ολοκληρώνονται οι εργα-
σίες στα Νηπιαγωγεία 

Δήµου Τήνου, στην περιοχή 
«Σπιτάλια» για να δοθούν 

έτοιµα στους µικρούς µας 
µαθητές. 

Στον Περιφερειακό δρό-
µο της πόλης, οι εργασίες 

κατασκευής πεζοδροµίων, η 
πλακόστρωσή τους και η το-
ποθέτηση υπόγειων καλωδίων 
για τον δηµοτικό φωτισµό του 
αυτοκινητόδροµου, φθάνουν 
στο τέλος.

Δηµότης Τήνου
Δελτίο τύπου

Μηνιαία Έκδοση ∆ήµου Τήνου
Iδιοκτήτης: ∆ήµος Τήνου

Εκδότης: Σίµος Ορφανός, ∆ήµαρχος Τήνου
Έδρα: Μεγαλόχαρης 24 - Τήνος 84200 
Τηλ: 22830.23780 Φαξ: 22830.23779

E-mail: dtinou@thn.forthnet.gr
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σίµος Ορφανός, 

∆ήµαρχος Τήνου. Συντάσσεται από επιτροπή.
Επιµέλεια ύλης, Σχεδιασµός: 

Νίκος Φώσκολος
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση:  

 
Τροχάνη 7 - Τήνος 84200, Τηλ: 22830.25727, 

E-mail: typostou@otenet.gr
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Στις 12 το µεσηµέρι από το 
Δηµαρχιακό Μέγαρο Τήνου, 
ξεκίνησαν οι Αρχές, µε προ-
ηγούµενη την φιλαρµονική 
του ΠΙΙΕ Τήνου, προς το 
µνηµείο Ηρώων της Πόλης. 
Εκεί ψάλθηκε επιµνηµόσυνη 
δέηση υπέρ των Τηνίων αγω-
νιστών που χάθηκαν στα πε-
δία των µαχών, κατατέθηκαν 
στεφάνια από τον Έπαρχο 
Τήνου, τον Δήµαρχο Τήνου, 
τον Αντιπρόεδρο του Π.Ι.Ι.Ε., 
από το Α.Τ. Τήνου, από το 
Λιµεναρχείο Τήνου, από το 
Πυρ/στικό κλιµάκιο Τήνου, 
και από εκπροσώπους σχο-
λείων και προσκόπων.
Αναγνώσθηκε το προσκλη-
τήριο νεκρών, τηρήθηκε 
ενός λεπτού σιγή και ακού-
στηκε ο Εθνικός Ύµνος. 
Ακολούθησε η παρέλαση 
των µαθητών µπροστά από 
επισήµους και δασκάλους, οι 
οποίοι χειροκρότησαν την 
µαθητιώσα νεολαία.

Στα Δηµοτικά Διαµερίσµατα 
εψάλη Δοξολογία και έγιναν 
καταθέσεις στεφάνων από 
τους παρέδρους. Γονείς και 
φίλοι των µαθητών συµµε-
τείχαν στις γιορτές και στις 
παρελάσεις, χειροκρότησαν 
και καµάρωσαν τα παιδιά και 
τους φίλους τους.

25η Μαρτίου
στα σχολεία

Σάββατο 24 Μαρτίου 2007, 
στις 7 το απόγευµα, στον 

Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης 
Τήνου, άρχισε ο  Αρχιερατικός 
Εσπερινός µε προεξάρχοντα 
τον Σεβασµ. Μητροπολίτη Σύ-
ρου - Τήνου κ. Δωρόθεο Β΄.  
Ακολούθησε στις 11 το βράδυ 
αγρυπνία για την µεγάλη εορτή 
του Ευαγγελισµού της Θεοτό-
κου. Φιλέορτοι Τήνιοι και εκτός 
Τήνου παρακολούθησαν τις τε-
λετές. 
Στις 7 το πρωί της ηµέρας της 
εορτής άρχισε ο όρθρος στον 

Ναό της Μεγαλό-
χαρης. Οι καµπάνες 
των εκκλησιών χτυ-
πήσαν χαρούµενα 
για την εορτή του 
Ευαγγελισµού. Παι-
άνισε η φιλαρµονι-
κή του Πανελ. Ιερού 
Ιδρύµατος Ευαγγελι-
στρίας Τήνου στους 

δρόµους της πόλης, έγινε έπαρ-
ση της Σηµαίας στην πλατεία 
της παραλίας και συνεχίστηκε 
η τελετή στον ναό της Μεγαλό-
χαρης, µε την Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία. 
Ψάλθηκε η δοξολογία για την 
25η Μαρτίου  στον ναό, όπως 
και στους ναούς των Χωριών 
και ακολούθησε η λιτάνευση της 
εικόνας του Ευαγγελισµού της 
Θεοτόκου στην Πόλη. 
Παραβρέθηκαν στη εορτή, η 
εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυ-
βερνήσεως κ. Γιαννίρη Μαρία Γεν. 

Γραµ. του Υπουργείου Τουρισµού, 
ο βουλευτής Κυκλάδων κ. Π. 
Ρήγας, ο Νοµάρχης Κυκλάδων, 
ο Έπαρχος Τήνου, ο Δήµαρχος 
Τήνου, ο πρόεδρος του Δηµοτ. 
Συµβουλίου Τήνου, ο Δήµαρχος 
Εξωµβούργου Τήνου, ο πρόε-
δρος της Κοιν. Πανόρµου, δηµο-
τικοί και νοµαρχιακοί  σύµβου-
λοι, διοικητικές και στρατιωτικές 
αρχές και πολύς κόσµος. 
Τον Πανηγυρικό εκφώνησε ο 
Σεβασµ. Μητροπολίτης κ. κ. Δω-
ρόθεος Β’.
Παρετέθει γεύµα στην αίθουσα 
του Γηροκοµείου στους επισή-
µους, στους εκπροσώπους του 
πολεµικού πλοίου που συµµε-
τείχε τιµητικά στον εορτασµό 
της 25ης Μαρτίου στην Τήνο 
και στους γέροντες τροφίµους, 
µε την επιµέλεια του προέδρου 
του Γηροκοµείου κ. Αντ. Ορφα-
νού, των µελών του Δ. Σ. και των 
υπαλλήλων. 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Συνέχεια από σελ. 1
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Στο Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού 
οµιλία για τις σχέσεις 
Εκκλησίας - Πολιτείας

Και πάλι το Ίδρυµα Τηνιακού 
Πολιτισµού στην προσπά-

θειά του να ενηµερώνει και να 
µορφώνει τους Τηνίους κάλεσε 
στις 5 Μαρτίου 2007 τον καθη-
γητή Εκκλησιαστικής Ιστορίας 
και Κανονικού Δικαίου του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών, κ. Βλάσιο 
Φειδά, ο οποίος µίλησε για τον 
Καταστατικό Χάρτη της Εκκλη-
σίας της Ελλάδας και τις σχέ-
σεις Εκκλησίας  Πολιτείας.   
Ο κ. Βλάσιος Φειδάς µε τις 
γνώσεις του και την ευχέρεια 
οµιλίας του, κράτησε σε εγρή-
γορση το ακροατήριό του.
Παραβρέθηκαν  στην οµιλία 
ο Μητροπολίτης κ. Δωρόθεος 

Β΄, ιερείς, ο Δήµαρχος Τήνου 
και λοιποί προσκεκληµένοι που 

ενδιαφέρθηκαν για το θέµα.  
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Την Τετάρτη 28 
Μαρτίου 2007 

συνεδρίασε το Δη-
µοτικό Συµβούλιο 
Τήνου και µεταξύ 
άλλων πήρε από-
φαση για την εκλο-
γή και διορισµό των 
µελών του Λιµενι-
κού Ταµείου Τήνου – Άνδρου. 
Από τον Δήµο Τήνου εκλέ-
χτηκαν και συµµετέχουν: 
1) ο δηµοτικός σύµβουλος κ. 
Λάζαρ. Βιδάλης, αναπληρω-
τής του ο δηµοτ. σύµβουλος 
κ. Γιάννης Ψάλτης, 
2) η δηµοτ. σύµβουλος κ. 
Ευγενία Αλοιµόνου, αναπλη-
ρώτρια η τοπ σύµβουλος κ. 
Ελένη Απέργη, 
3)ο δηµοτικός σύµβουλος 
της µειοψηφίας κ. Στεφ. Λα-
γουρός, αναπληρωτής ο δη-
µοτικός σύµβουλος της µει-

οψηφίας κ. Αντ. 
Ορφανός, 
4) ο πρώην δή-
µαρχος Τήνου κ. 
Κώστ. Αθηναίος, 
αναπληρωτής του 
ο πρώην δηµοτ. 
σύµβουλος κ. Γιάν-
νης Αλοίµονος. 

5) Συµµετέχει από τον νόµο 
και ο εκάστοτε Λιµενάρχης 
της έδρας, σήµερα ο κ. Σα-
νταµούρης, µε τον αναπλη-
ρωτή του. 
Από τον Δήµο Εξωµβούρ-
γου: 
6) ο δήµαρχος Παν. Κροντη-
ράς, αναπληρωτής ο δηµοτι-
κός σύµβουλος κ. Νίκος Ζα-
λώνης, 
7) ο δηµοτικός σύµβουλος 
Γιάν. Ζαλώνης, αναπληρώτρια 
η δηµοτική σύµβουλος µειο-
ψηφίας κ. Ελένη Ρουγγέρη. 

Από την Κοινότητα Πανόρ-
µου, 8) ο πρόεδρος κ. Ηλίας 
Τζεβελόπουλος, αναπληρωτής 
ο κ. Φορµόζης Περαντάκος, 
9) η κοινοτική σύµβουλος κ. 
Τοµαζ. Βασιλάκη, αναπληρω-
τής ο κοινοτικός σύµβουλος 
κ. Σωτ. Πρίντεζης. 
Από τους 3 Δήµους της Άν-
δρου, συµµετέχουν 2 δηµο-
τικοί σύµβουλοι από κάθε 
Δήµο, δηλαδή 6 µέλη, µε τους 
αναπληρωτές τους 
Πρόεδρος του Λιµενικού Τα-
µείου µετά από ψηφοφορία 
εξελέγη ο δηµοτικός σύµ-
βουλος Τήνου κ. Λάζαρος 
Βιδάλης οµόφωνα µε 16 ψή-
φους, όσοι και οι παρόντες 
σύµβουλοι. 
Αντιπρόεδρος εξελέγη ο 
πρώην δήµαρχος Τήνου κ. 
Κώστας Αθηναίος κατά πλει-
οψηφία.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ

Ο Σύλλογος των Φίλων 
Κέντρου Υγείας Τήνου 

φέρει το όνοµα του Νι-
κολάου Κόγκου, ο οποίος 
είχε διατελέσει Διευ/τής 
του Κέντρου Υγείας Τή-
νου. 
Τιµώντας την µνήµη του 
αείµνηστου αυτού αν-
δρός, διοργάνωσε απο-
γευµατινό τσάι στο Καφέ 
«Μεσκλιές» την Τετάρτη 
14/3/2007. Παρουσιαστή-
καν στοιχεία από τη ζωή 
του Νικολάου Κόγκου την 
ευεργετική του παρουσία 
και δράση στο νησί µας, 
και την ώθηση που έδωσε 
στον τόπο µας για το φι-
λανθρωπικό κίνηµα.
Την εκδήλωση αυτή προ-
λόγισε ο πρόεδρος του 
Συλλόγου π. Σεβαστ. Φρέ-
ρης, ο οποίος εξήγησε 
µέσα από τις διαφάνειες 
που παρουσιάστηκαν την 
ζωή και το έργο του.
Βοήθησαν µε τον λόγο 
τους και τις εµπειρίες 
τους ο τέως Δήµαρχος κ. 
Σάβας Απέργης, η κ. Δέ-
σποινα Λουλουδάκη επι-
στιµ. Διευ/ρια του Κέντρου 
Υγείας Τήνου, ο κ. Γιάννης 
Ψάλτης, Δηµοτικός Σύµ-
βουλος, και η κ. Μαρία. 
Δελατόλα, εργαζόµενη 
στο Κέντρο Υγείας Τήνου, 
ιδρυτικό µέλος του Συλ-
λόγου και συνεργάτης του 
µακαριστού Νικολάου Κό-
γκου, η οποία αναφέρθηκε 
εκτενώς στην ζωή και το 
έργο του. Ανέφερε ακό-
µη την όλη προσπάθεια 
που έγινε για να ιδρυθεί 
ο Σύλλογος στήριξης Κέ-
ντρου Υγείας. Προσφέρ-
θηκε στους καλεσµένους 
καφές και τσάι από τον 
σύλλογο προσφορά του 
«Καφέ Μεσκλιές.»

Φίλοι
Κέντρου Υγείας

Οι Φίλοι της Τήνου

ΟΔήµος Τήνου σε συνερ-
γασία µε τους φίλους της 

Τήνου έδωσαν και πάλι το πα-
ρόν µε αξιόλογες εκδηλώσεις 
για µικρούς και για µεγάλους. 
Έτσι την Κυριακή 11 Μαρτίου 
του 2007 παρουσίασαν το 

έργο, Σταχτο-κοκκινο-
γατο-σκουφίτσα στο 
Ι.ΤΗ.Π. στην Τήνο. Πα-
ρουσιάστηκαν από την 
κ. Μάγδα Μαυρογιάννη, 
µε ιδιαίτερο τρόπο γνω-
στά παραµύθια βγαλ-
µένα από το «µουσικό 
κουτί» του Χρήστου 
Μέντη.  ‘ Έπαιξε πιάνο 
η κ. Μαρία Παπαπετρο-
πούλου. 
Την Παρασκευή 23 
Μαρτίου 2007, παρου-
σίασαν και πάλι στο 
Ι.ΤΗ.Π το «Μια φορά 
µονάχα ζούµε, το µι-
κρόν κωµειδύλλιον εις 

πράξεις επτά», µε τραγουδι-
στές και µουσικούς. Ήταν ευ-
χάριστες εκδηλώσεις. Η συµ-
µετοχή του κόσµου µπορεί 
να είναι ακόµη µεγαλύτερη. 
Αξίζει τον κόπο. 

ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫ-
ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σε συνεδρίασή του το 

Δηµοτικό Συµβούλιο, 

στις 22 Μαρτίου 2007, 

συζήτησε τον Προϋπο-

λογισµό Εσόδων και Εξό-

δων  του Δήµου Τήνου για 

το οικονοµικό έτος 2007. 

Μετά από διαλογική και 

εκτενή συζήτηση, τις πα-

ρατηρήσεις των Δηµοτ. 

Συµβούλων και τις διευ-

κρινήσεις του Δηµάρχου, 

ψηφίστηκε οµόφωνα από 

το Δ.Σ. ο προϋπολογισµός 

του Δήµου Τήνου για το 

έτος 2007, µε στόχευση 

στο νοικοκύρεµα και την 

αύξηση των εσόδων.  
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Οι τελειόφοιτοι των Λυκεί-
ων της Τήνου, Ενιαίου και 

ΕΠΑΛ, έκαναν την πενθήµερη 
εκδροµή τους σε όµορφες πό-
λεις της Ελλάδας. Από την αρχή 
του σχολικού χρόνου άρχισαν 
να συγκεντρώνουν χρήµατα για 
την πραγµατοποίηση αυτής της 
εκδροµής που µένει στη µνήµη 
τους για πολλά χρόνια µετά το 
Λύκειο. Μεταξύ άλλων που συ-
νέδραµαν στην οικονοµική ενί-
σχυση των µαθητών ήταν και ο 
Δήµαρχος Τήνου κ. Σίµος Ορ-
φανός, ο οποίος τους έδωσε, 

µέσω των Διευθυντών τους, το 
ποσό των 2.200€ που αφορά 
τα έξοδα παράστασης Δηµάρ-
χου του µηνός Μαρτίου.

Ο Δήµαρχος υλοποιεί τις προ-
εκλογικές του δεσµεύσεις 

για την προώθηση της µετά το 
Λύκειο Εκπαίδευσης. Συνεργάζε-
ται είδη για την επιτυχία αυτού 
του στόχου µε τους φορείς: 
1) Τον Οργανισµό Επαγγελµα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης, Ο.Ε.Ε.Κ. του ΥΠΠΘ, (Δη-
µόσιο Ι.Ε.Κ. Σύρου Διευ/της κ. Κ. 
Σεκλός)
2) Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενη-
λίκων Κυκλάδων, ΚΕΕΚ δια βίου 
εκπαίδευση. Υπεύθ. εκπαίδευσης 
Κ.Ε.Ε.Κ. κ. Ευστ. Μπαρπούνης 
3) Το Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εµβέλειας 
Κατάρτισης ανέργων– εργαζο-
µένων – υποαπασχολουµένων. 
Υπεύθυνη η κ. Μαρία Τσακίρη. 
Τα αποτελέσµατα ήδη φαίνο-
νται.
Τµήµατα ΟΕΕΚ 
Α) Τµήµατα Ι.Ε.Κ. στις εγκατα-
στάσεις του Γενικού Εκκλ/τικού 
Γυµνασίου – Λυκείου Τήνου. Λει-
τουργεί το τµήµα Εκκλησιαστι-
κής και Πολιτιστικής κατάρτισης 
του Δηµοσίου Ι.Ε.Κ Σύρου.
Β) Προγραµµατίζονται η έναρξη 
για το θερινό εξάµηνο του 2007. 
Τµήµα «Εκκλ/τικής και Πολιτιστι-
κής κατάρτισης», τµήµα «Ειδικός 
Βυζαντινής Αγιογραφίας», τµή-
µα «Θερµικών και Υδραυλικών 
εγκαταστάσεων»

Τµήµατα του Κ.Ε.Ε.Κ 
Στις εγκαταστάσεις του Γυµνασί-
ου Τήνου, πραγµατοποιούνται τα 
σεµινάρια Αγγλικής Γλώσσας και 
Φωτογραφίας. Προγραµµατίζο-
νται νέα τµήµατα: Η/Υ, Αγγλικών, 
Γερµανικών Ιταλικών, Ισπανικών, 
Διοίκησης Επιχε/σεων, Βουλγα-
ρικής Γλώσσας. 
Τµήµατα Κ.Ε.Κ. 
Το Δηµοτικό Σχολείο Τριαντά-
ρου άνοιξε και πάλι. 
Εκεί λειτουργεί το πρόγραµµα 
κατάρτισης µε τίτλο «Επεξεργα-
σία µετάλλων». Κατάρτιση θεω-
ρητική – πρακτική, 350 ωρών. 
Ο Δήµαρχος Τήνου σε συνεργα-
σία µε φορείς και οργανισµούς 
της Τήνου, αναζητεί χώρους στέ-
γασης και άλλων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων. 
Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέ-
ρονται να διδάξουν, µε αµοιβή, 
να απευθύνονται στο Δηµοτικό 
Σύµβουλο κ. Γιάννη Ψάλτη, όπως 
επίσης και όσοι άνω των 18 ετών 
ενδιαφέρονται να παρακολου-
θήσουν τα µαθήµατα. 

Παιδεία: Προγράµµατα 
Επιµόρφωσης του Δήµου µας

Την Δευτέρα 26/3/2007, 
τα µέλη του ΚΑΠΗ Δή-

µου Τήνου άκουσαν τους 
Χαιρετισµούς προς την 
Υπεραγία Θεοτόκο Μα-
ρία, που εψάλησαν στον 
ιερό Ναό της Παναγίας 
στην Άβδο, ιδιοκτησίας 
της οικογενείας Ιωάννη 
και Φραγκ. Πετροπούλου. 
Η χορωδία του ΚΑΠΗ 
έψαλε καθ΄ όλη την δι-
άρκεια της τελετής των 
Χαιρετισµών, µαζί µε όλα 
τα µέλη του ΚΑΠΗ που 
είχαν προσέλθει. 
Στο τέλος προσφέρθηκε 
κέρασµα από την οικογέ-
νεια Πετροπούλου, όπως 
συνηθίζεται από τους φι-
λόξενους Τηνιακούς. Η 
ικανοποίηση όλων ήταν 
µεγάλη. 
Παραβρέθηκαν και συ-
ντόνισαν την όλη εκδήλω-
ση και τελετή ο πρόεδρος 
του ΚΑΠΗ κ. Κώστας Βι-
δάλης, η αντιπρόεδρος κ. 
Λίτσα Πλυτά, και µέλη του 
διοικ. συµβουλίου.

Ψάλθηκαν οι
χαιρετισµοί

Εκδροµή Τελειόφοιτων
Επίσκεψη 

στους Γέροντες

Στις 28 Μαρτίου 2007 
Τετάρτη τα µέλη 

που απασχολούνται µε 
την  εργοθεραπεία στο 
Κ.Α.Π.Η Δήµου Τήνου, 
επισκέφθηκαν τους Ηλικι-
ωµένους στον Οίκο τους 
και τους πρόσφεραν µε 
πολύ χαρά λαµπάδες που 
φιλοτεχνήσαν οι ίδιοι στο 
Κ.Α.Π.Η.  

Παιδικός Σταθµός

Συνεδρίασε το Δ.Σ. του 
Παιδικού Σταθµού του 

Δήµου Τήνου µε θέµατα: 
την έγκριση του προϋπολο-
γισµού του έτους 2007, την 
προµήθεια ειδών διατροφής 
και άλλα τρεχούσης φύσεως 
θέµατα.  

Στο Τουριστικό 
Πανόραµα η Τήνος

Συναντήθηκαν στο Δηµαρχείο 
Τήνου, εκπρόσωποι του Επαρ-

χείου Τήνου, του Δήµου Τήνου, 
του Δήµου Εξωµβούργου και 
παράγοντες που ασχολούνται µε 
τον Τουρισµό, για να εξετάσουν 
το θέµα συµµετοχής της Τήνου 
στην έκθεση «Τουριστικό Πανό-
ραµα» που γίνεται στην Αθήνα 
στις 19-22 Απριλίου 2007. 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι 
δυνατόν καλλίτεροι τρόποι προ-
βολής της Τήνου για ένα ποιοτι-
κότερο τουρισµό στο νησί µας, 
το οποίο διαθέτει πλύστες χά-
ρες, πνευµατικές και υλικές.
Την υπευθυνότητα για την του-
ριστική προβολή της Τήνου στο 
«Τουριστικό Πανόραµα» έχει το 
Επαρχείο Τήνου µε τις εκπροσώ-
πους του, κ. Καλλιόπη Αναστα-
σάκη και κ. Ειρήνη Γεωργιάδου.

Τέλος
παρεπιδηµούντων

Συνάντηση µε τους Λογιστές 
της Τήνου είχε ο Δήµαρ-

χος Τήνου κ. Ορφανός µαζί µε 
υπηρεσιακούς παράγοντες του 
Δήµου Τήνου στο Δηµαρχιακό 
Μέγαρο µε θέµατα που αφο-
ρούν την απόδοση του Τέλους 
Παρεπιδηµούντων και τα Δηµο-
τικά Τέλη.

Αντιπρόσωποι του 
Δήµου στην ΤΕΔΚ

Σε συνεδρίαση το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Τήνου εξέλεξε 

τους αντιπροσώπους του για 
την Τοπική Ένωση Δήµων και 
Κοινοτήτων Κυκλάδων. Από την 
πλειοψηφία είναι: η Αλοίµονου 
Ευγενία, ο Άσπρος Μηνάς, ο Βι-
δάλης Κώστας, ο Ζάρπας Γιώρ-
γος και ο Περιάλης Βαγγέλης. 
Από την µειοψηφία είναι: ο Λα-
γουρός Στέφανος, ο Μαραγκός 
Αντώνης και Ορφανός Αντώ-
νης. Συµµετέχει στη Γενική Συνέ-
λευση της Τ. Ε. Δ. Κ, ως αντιπρό-
σωπος και ο Δήµαρχος κ. Σίµος 
Ορφανός. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς τους Ιδιοκτήτες  Οικοπέδων

Καλούνται οι Ιδιοκτήτες Οικοπέδων του Οικισµού της Αγίας Βαρβάρας, να προ-
σέλθουν στο Δήµο Τήνου για να υποβάλουν Δήλωση Ιδιοκτησίας, Συµβόλαιο και 

Τοπογραφικό του ακινήτου τους, επειδή ως γνωστό πραγµατοποιείται η Πολεοδόµηση 
του Οικισµού. 
Η κτηµατογράφηση σήµερα βρίσκεται στη Α΄ φάση της µελέτης. Στον Δήµο Τήνου έχει 
αναρτηθεί Κτηµατογραφικό Διάγραµµα κλίµακας 1:1000 στο οποίο απεικονίζονται τα όρια 
των οικοπέδων και αναφέρονται οι ιδιοκτήτες. Τα στοιχεία πάρθηκαν από τους ιδιοκτήτες ή 
κατοίκους της περιοχής. Η κτηµατογράφηση αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση του ιδιοκτησι-
ακού καθεστώτος της περιοχής.  
Μετά την ανάρτηση στο Δήµο Τήνου θα συλλεγούν δηλώσεις ιδιοκτησίας, συµβόλαια 
και τοπογραφικά. Τέλος θα συνταχθεί ΝΕΟ Κτηµατογραφικό διάγραµµα σύµφωνα µε τα 
παραπάνω στοιχεία, θα ακολουθήσουν άλλες δυο αναρτήσεις του  σχεδίου και κατά το 2ο 
εξάµηνο του 2007 θα συνταχθεί το ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού.. 

Από το Δήµο Τήνου

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ  

Στην εποχή µας, την εποχή 
των έντονων κλιµατολο-

γικών αλλαγών, το πρόβληµα 
της λειψυδρίας σε όλο τον 
κόσµο αλλά και στην Ελλά-
δα, γίνεται όλο και πιο δυσε-
πίλυτο. Ακόµη δυσκολότερο 
εµφανίζεται στα νησιά µας. 
Οι χαµηλές βροχοπτώσεις 
του φετινού χειµώνα (εκ των 
οποίων τα 60% έπεσαν τον 
µήνα Οκτώβριο υπό µορφή 
καταιγίδας), έχουν φέρει τα 
αποθέµατα των υδροφορέων 
µας στο κόκκινο. Οι δυο µο-
νάδες αφαλάτωσης, παραγω-
γής 500κµ νερού ανά ηµέρα 
η κάθε µία, καλύπτουν το 30% 
µόνο της ηµερήσιας κατανά-
λωσης κατά την τουριστική 
περίοδο. Να µην ξεχνάµε δε 
ότι είναι µηχανές. Και οι µηχα-
νές παθαίνουν βλάβες (ενίοτε 
σοβαρές).
Η µεταφορά νερού φέτος 
µε υδροφόρα πλοία δεν εί-
ναι βέβαιο ότι θα καλύψει τις 

ανάγκες µας, γιατί το φαινό-
µενο είναι γενικό. Άλλωστε 
δεν είναι βέβαιο ότι θα εξευ-
ρεθούν οι ποσότητες για την 
κάλυψη των αναγκών όλων 
των νησιών.
Έγκαιρα ο Δήµος Τήνου, αλλά 
και συλλογικά η ΤΕΔΚ Κυκλά-
δων, µε τη συνδροµή του Γε-

νικού Γραµµατέα της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, κάναµε 
τις απαραίτητες ενέργειες 
προς τα αρµόδια Υπουργεία. 
Έχουν υπάρξει ανακοινώσεις 
δια στόµατος Πρωθυπουρ-
γού. Βασικότερη προϋπόθεση 
όµως για την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος της λειψυ-

δρίας είναι η δική σας συνερ-
γασία και η συµπαράσταση.
Είναι ανάγκη να γίνοµε συµ-
µέτοχοι στο θέµα της λειψυ-
δρίας και να καταναλώνουµε 
νερό για τα εντελώς απαραί-
τητα. Σύντοµα θα ανακοινω-
θεί σειρά µέτρων προστασίας 
της κατανάλωσης νερού από 
το Δηµοτικό Συµβούλιο.
Η Δηµοτική Αρχή, έγκαιρα 
κατέθεσε στην ΤΥΔΚ µελέτη, 
προς έγκριση, για την προµή-
θεια και τρίτης µονάδας αφα-
λάτωσης, παραγωγής 1000κµ 
νερού την ηµέρα. 
Σας καλούµε να βοηθήσετε 
την προσπάθειά µας, τηρώ-
ντας τις οδηγίες, που κάθε 
φορά θα δίνουµε ως υπεύθυ-
νος φορέας της Ύδρευσης, 
για να έχουµε µια καλή Του-
ριστική Περίοδος.
Με την ευχή ότι θα πάνε όλα 
καλά.

Ο Δήµαρχος Τήνου
Σίµος Ορφανός

Στη Λιµνοδεξαµενή 
Λειβάδας άρχισαν 

τα έργα

Ξεκίνησαν τα έργα από 
την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ 

Α.Ε. για την αξιοποίηση 
των νερών της Λειβαδας 
και την µεταφορά τους 
προς το Κεχροβούνι, όπου 
και θα κατασκευαστεί δε-
ξαµενή συγκέντρωσης 
των νερών για την υδρο-
δότηση περιοχών του Δή-
µου Εξωµβούργου Τήνου 
και του Δήµου Τήνου.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ


