
Μέσα σε ένα ήρεμο και ανοιξιάτικο περι-
βάλλον, τελέσθηκαν οι κατανυκτικές Ιε-

ρές Ακολουθίες, της Μεγάλης Εβδομάδας και 
του Πάσχα, στην πόλη και στα χωριά της Τή-
νου. Από την Κυριακή των Βαΐων και μέχρι την 
Κυριακή του Θωμά, πιστοί συμμετείχαν στις 
ακολουθίες με ενδιαφέρον και σεβασμό στις 
πατροπαράδοτες αυτές γιορτές της Χριστια-
νοσύνης. Την Μεγάλη Παρασκευή, στην πόλη 
και στα χωριά, έγινε με κατάνυξη και με συμμε-
τοχή πολύ κόσμου η περιφορά των Επιταφίων, 
ψάλλοντας ύμνους και τροπάρια της εορτής. 
Ο Δήμαρχος Τήνου κ. Σίμος Ορφανός, μαζί 
με Δημοτικούς και Νομαρχιακούς Συμβού-
λους, Στρατιωτικές και Διοικητικές Αρχές, συ-
νόδεψαν την Περιφορά των Επιταφίων τόσο 
των Ορθοδόξων όσο και του Καθολικού στην 

Πόλη της Τήνου.
Την παραμονή και την ημέρα της Ανάστα-
σης, βροντοφώναξαν οι πιστοί το «ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ» και ευχήθηκαν μεταξύ τους κάθε 
καλό. 
Τη Λαμπροβδομάδα, γιόρτασαν τις «Αγάπες» 
πολλά ξωκλήσια, στα χωριά και τις εξοχές. 
«Ανέστησαν» δε και ιδιωτικές εκκλησίες με 
την τέλεση της Αναστάσιμης Θείας Λειτουρ-
γίας. 
Τηνιακοί της Αθήνας αλλά και άλλοι οι οποίοι 
έχουν κάνει δεύτερη πατρίδα τους την όμορ-
φη Τήνο, κατέκλισαν το νησί και απόλαυσαν τις 
Ιερές Ακολουθίες αλλά και τα πατροπαράδο-
τα φαγοπότια, τα μαγειρεμένα αρνιά, τα αυγά, 
τις σπιτικές τυρόπιτες, τα τσουρέκια, το κρασί 
και όλα τα καλά που προσφέρει η Τηνιακή Γη. 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Μια πράξη
που σώζει ζωές

ΕΤΟΣ 7ο -  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3η • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 40 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζεται η απλή, ευ-
άρεστη, ανθρώπινη και 

εθελοντική πράξη της ΑΙ-
ΜΟΔΟΣΙΑΣ, από Συναν-
θρώπους μας σε ολόκληρο 
το νησί της Τήνου. 
Οραματιστής και πρωτερ-
γάτης αυτής της κίνησης, ο 
Άνθρωπος και πρώην Δή-
μαρχος Τήνου Νίκος Κορ-
νάρος.
Από τότε συνεχίζεται ανελ-
λιπώς, δύο φορές κάθε χρό-
νο να γίνεται λήψη αίματος 
από εθελοντές αιμοδότες, 
στο Κέντρο Υγείας Τήνου, 
αλλά και στα Περιφερειακά 
Ιατρεία του νησιού, Κώμης, 
Στενής και Πανόρμου. 
Αυτή την περίοδο, το πρό-
γραμμα της Αιμοδοσίας 
είναι για τις ημέρες Παρα-
σκευή 1 Σάββατο 2 και Κυ-
ριακή 3 Ιουνίου 2007, στα 
γνωστά ιατρικά κτήρια. Ας 
δώσουμε λίγο από το αίμα 
μας. Μπορούμε οι περισσό-
τεροι, με τη σύμφωνη γνώμη 
του ιατρού, το οποίο ανα-
πληρώνεται αμέσως στον 
οργανισμό μας. 

Το δικό μας αίμα σώζει 
μια ζωή: ενός συγγενούς, 
ενός συμπατριώτη, ενός 
συνανθρώπου. 
Ας γίνουμε και εμείς αιμο-
δότες.

Π Α Σ Χ Α  Κ Υ Ρ Ι ΟΥ
ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΗΝΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ, ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΣΠΑΤΑΛΑΜΕ

Και του χρόνου με το καλό.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007
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Κριτική
στον 

«Δημότη Τήνου» Συνεχίζεται η Έκθεση γλυπτών και σχε-
δίων του Τηνιακού Γιαννούλη Χαλε-

πά, στην Εθνική Γλυπτοθήκη Αθηνών, που 
βρίσκεται στο Άλσος Στρατού στο Γουδί 
και έχει είσοδο από την Λεωφόρο Κατε-
χάκη. Εκτίθενται έργα του μεγάλου Έλλη-
να καλλιτέχνη, από την νεανική του ζωή 
και την εποχή μετά την επάνοδό του από 
το ψυχιατρείο, λόγω ασθενείας του, στον 
Πύργο της Τήνου. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται 95 γλυπτά 
και 120 σχέδια. Μέσα σ’ αυτά είναι και το 
εκμαγείο της Κοιμωμένης που βρίσκεται 
στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.  Έργα του 
Γιαννούλη Χαλεπά έφτασαν στην Έκθεση 
από Μουσεία της Τήνου και από Ιδιώτες. 
Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η καθηγή-
τρια της Σχολής Καλών Τεχνών του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αλεξάνδρα 
Γιουλάκη–Βουτυρά (γνωστή στο Τηνιακό 
κοινό με τις εκδόσεις της για την Τήνο) 
και η επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθή-
κης Αθηνών κ. Άρτεμη Ζερβού. Την έκθεση 
εγκαινίασε ο Εξοχότατος Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Πα-
πούλιας, στις 6 Φεβρουαρίου του 2007. Η 
Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Ιου-
νίου του 2007. 
Επισκεφθείτε την. Αξίζει τον κόπο και είναι 
τιμή στο μεγάλο καλλιτέχνη μας, ο οποίος 
κυρίως αναγνωρίστηκε μετά θάνατον. 

Ευχαριστούμε από καρ-
διάς όλους όσους εκ-

φράστηκαν με πολύ θετικά 
λόγια για την έκδοση του 
εντύπου του Δήμου Τή-
νου,  «Δημότης Τήνου». 
Ακόμη εκφράζουμε την 
ικανοποίησή μας για τους 
ελάχιστους, που κρυφά ή 
φανερά μας σνομπάρισαν 
ή δεν θεώρησαν ικανο-
ποιητική τη γραφή μας και 
τις επιλογές μας. 
Είναι βέβαιο ότι δεν πε-
ράσαμε αδιάφορα ούτε 
απαρατήρητοι. 
Είμαστε ενεργοί πολίτες  
και δυστυχώς δεν είναι 
δυνατόν να ευχαριστή-
σουμε όλους. 
Συνεχίζουμε χωρίς να 
προκαλούμε. Αν «επιθέ-
σεις» το απαιτήσουν θα 
απαντήσουμε αναλόγως. 
Γνωρίζουμε, ότι τα Δημό-
σια Πρόσωπα κρίνονται.
Εμείς, αναζητούμε την εί-
δηση και δεν περιμένουμε 
να μας την στείλουν.

Την Παρασκευή της Λαμπροβδομάδας, πα-
νηγύρισε  με μεγαλοπρέπεια ο ενοριακός 

Ναός των Δυο Χωριών. Πολύς κόσμος, κάτοι-
κοι του Χωριού και φιλέορτοι παραβρέθηκαν 
και παρακολούθησαν την Θεία Λειτουργία 
στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μετά 
το πέρας της Τελετής, επισκέφθηκαν τα σπίτια 
του Χωριού και έφαγαν, ήπιαν, από τα γεμάτα 
ορεκτικά και καλοψημένα φαγητά. Ευχήθηκαν 
κάθε καλό στους εορταζόμενους και έμειναν 
μέχρι αργά το απόγευμα τραγουδώντας και 
πίνοντας τη ντόπια ρετσίνα. Ο Δήμαρχος Τή-
νου, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Τήνου, 
Τοπικοί Σύμβουλοι των οικισμών, Νομαρχιακοί 
Σύμβουλοι και λοιποί παράγοντες και αρχές 
της Τήνου, παρακολούθησαν την Θεία Λει-
τουργία και γευμάτισαν στα σπίτια των εορτα-
ζόντων, των Δυο Χωριών.

Γιόρτασαν τα Δυο Χωριά
την Ζωοδόχο Πηγή

Οι ποιητές της Τήνου
για την Τήνο

Την Τρίτη 10 Απριλίου 2007, στις 8,30 το βρά-
δυ είχαμε ακόμη μια αξιόλογη εκδήλωση στην 

αίθουσα του Ι.ΤΗ.Π στην παραλία της Τήνου με 
θέμα: 
«Οι ΠΟΙΗΤΕΣ της ΤΗΝΟΥ για την ΤΗΝΟ». Η 
οργάνωση έγινε από το περιοδικό (δε)κατα. Χο-
ρηγός ήταν ο Δήμος Τήνου. Αφορμή υπήρξε το 
αφιέρωμα για την Τήνο «Μικρός Φάκελος» στο 
8ο τεύχος του περιοδικού (δε)κατα, του συμπα-
τριώτη μας Ντίνου Σιώτη. 
Την εκδήλωση προλόγισε ο Δήμαρχος Τήνου. Ανα-
γνώσεις και απαγγελίες ποιημάτων για την Τήνο, 
που έγραψαν ποιητές εμπνευσμένοι από τις ομορ-
φιές της, τις παραδόσεις της και τις αναμνήσεις 
τους έγιναν από τους: Παντελή Απέργη, Μάνο Στε-
φανίδη, Αλέκο Φλωράκη και Σεραφείμ Φυντανίδη. 
Την παρουσίαση έκανε ο κ. Αλέκος Φλωράκης. 
Έγινε προβολή διαφανειών από τον κ. Αριστείδη 
Κοντογιώργη. Στο πιάνο έπαιξε η κ. Μ. Ειρηναίου 
- Τζανουλίνου. Τηνιακοί ποιητές που έγραψαν για 
την Τήνο και απαγγέλθηκαν ποιήματά τους, ήταν 
οι: Αλβέρτης Γιώργος, Αρτέμης Δημήτρης, Γυφτογι-
άννη Αγγελική, Δελατόλα Αγγελική, Δελώτη Ελένη, 
Κορνάρος Στέλιος, Λεβαντής Αλέξανδρος, Πατρι-
νού Μαρία, Σιώτος Ντίνος, και Φώσκολος Μάρκος. 
Συγχαρητήρια.
«Εμείς οι άσημοι γραφιάδες της ζωής, 
σμιλεύουμε τη γλώσσα και το λόγο, 
για να τον δώσουμε, σαν γάργαρο νερό,
δόξα, στον Ποιητή του Σύμπαντος Θεό».

Ν.Φ.Ν. 

Δημότης Τήνου
Δελτίο τύπου

Μηνιαία Έκδοση Δήμου Τήνου
Iδιοκτήτης: Δήμος Τήνου

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

E-mail: dtinou@thn.forthnet.gr
Συντάσσεται από επιτροπή.
Επιμέλεια ύλης, Σχεδιασμός: 

Νίκος Φώσκολος
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση:  

 
Τροχάνη 7 - Τήνος 84200, Τηλ: 22830.25727, 

E-mail: typostou@otenet.gr

Ο «Δημότης Τήνου»
υπάρχει

σε ηλεκτρονική μορφή,
στις διευθύνσεις: 

www.tinos.gr
www.tinos.biz

ανακαλύψτε τον.

Στην Εθνική Πινακοθήκη...
Έκθεση Γιαννούλη Χαλεπά

Ο Ευαγγελισμός, του Γιαννούλη Χαλεπά

Φ
ωτ

ο 
ΙΤ

Η
Π
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Η οικογένεια του Αντιδημάρχου 
Βαγγέλη Κανακάρη ευχαριστεί

Την Τρίτη 24 Απριλίου το μεσημέρι απεβίωσε σε 
Νοσοκομείο στην Αθήνα, ο εν ενεργεία Αντιδή-

μαρχος του Δήμου Τήνου, Ευάγγελος Ι. Κανακάρης, 
σε ηλικία 64 ετών. Η παρουσία του στο Δήμο Τήνου 
ήταν καθημερινή από τότε που ανέλαβε τα καθήκο-
ντα του Αντιδημάρχου.  
Απουσίασε τον τελευταίο ενάμιση περίπου μήνα 
από τα καθήκοντα του, λόγω της ασθενείας του. Η 
σωρός του μεταφέρθηκε στην γενέτειρα του την 
Τήνο την επομένη του θανάτου του και κηδεύτηκε 
επισήμως με δαπάνη του Δήμου Τήνου. Το Δημο-
τικό Συμβούλιο Τήνου με μεγάλη θλίψη, εκτάκτως 
συνεδρίασε την ημέρα της αναγγελίας του θανάτου 
του και έλαβε τις αποφάσεις: Να κηρυχθεί τριήμερο 
πένθος για τον Δήμο Τήνου και τις Υπηρεσίες του. 
Να κυματίζουν οι σημαίες του Δήμου μεσίστιες, επί 
τριήμερον. Να ονομασθεί μια οδός εντός πόλεως 
Τήνου στο όνομα του Αντιδημάρχου Ευαγγέλου 
Κανακάρη. Να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο σύσσωμο την ακολουθία της κηδείας. Να 
κατατεθεί στεφάνι κατά την κηδεία του από τον 
Δήμο Τήνου. Να κατατεθούν 5.000€ στα Αθλητικά 
Σωματεία της Πόλης, στην μνήμη του. Να κηρυχθεί 
ημιαργία στις Υπηρεσίες του Δήμου Τήνου για να 
παρακολουθήσουν την κηδεία. Το ψήφισμα ανέγνω-
σε κατά την εξόδιο ακολουθία ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
κ. Μηνάς Άσπρος.
Ο δήμαρχος Τήνου κ. Ορφανός με λόγια παρηγο-
ριάς και μνήμης  αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο 
του Αντιδημάρχου Βαγγέλη Κανακάρη, τον οποίο 
γνώριζε από παιδί. Λόγια παρηγοριάς κατέθεσαν 
στο  σιωπηλό πλήθος που βρίσκονταν στο ναό για 
να τιμήσει το νεκρό, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ιά-
κωβος Σέττας, εκπρόσωπος της Ν.Δ. κ. Ι. Βούρτσης 
και ο προηγούμενος  Δήμαρχος Τήνου κ. Κ. Αθη-
ναίος. Ψήφισμα για τον θάνατο του Αντιδημάρχου, 
εξέδοσε το Επαρχιακό Συμβούλιο Τήνου, τα μέλη 
του οποίου παρακολούθησαν την κηδεία και η Τ.Ε. 
της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ανάγνωσε η κ. Ευ-
γενία Αλοιμόνου. Την Κηδεία παρακολούθησε πολύς 
κόσμος, δημότες του Δήμου Τήνου και Δημοτικοί 
Υπάλληλοι. Κατατέθηκαν στεφάνια από φορείς, συγ-
γενείς και φίλους, στην σωρό του εκλιπόντος.

Χ Ρ Ι Σ ΤΟΣ  Α Ν Ε Σ Τ Η
. . .κα ι  το ι ς  εν  το ι ς  μνήμασ ι  ζωήν  χαρ ισάμενος

Απεβίωσε ο εν ενεργεία Δημοτικός 
Υπάλληλος του Δήμου Τήνου Γε-

ράσιμος Δεσύπρης στις 27-4-2007 
ο οποίος υπηρέτησε το Δήμο Τήνου 
στην καθαριότητα, επί 23 χρόνια. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου, 
σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε τα 
εξής: Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία 
του Δήμου στο Δημαρχείο κατά την 
ημέρα της κηδείας του. Να κατατεθεί 
στεφάνι στη σωρό του εκ μέρους του 
Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβου-
λίου. Να παρακολουθήσει το Δημοτικό 
συμβούλιο την κηδεία του. Να ανα-
γνωστεί το παρόν ψήφισμα κατά την 
ώρα της κηδείας του. Να δημοσιευθεί 
το παρόν στο Τύπο και να αποσταλεί 
αντίγραφο στην οικογένεια του μετα-
στάντος.
Η κηδεία του έγινε στον ενοριακό ναό 
των Δυο Χωριών Τήνου και την παρα-
κολούθησαν ο Δήμαρχος, ο Έπαρχος 
Τήνου, Δημοτικοί και Νομαρχιακοί 
Σύμβουλοι και πολύς κόσμος. Στεφάνι 
στη σωρό του κατέθεσαν και οι Υπάλ-
ληλοι του Δήμου Τήνου, ορισμένοι από 
τους οποίους παρακολούθησαν την 
κηδεία του. 

Ο Αντιδήμαρχος
Βαγγέλης Κανακάρης
δεν είναι πια μαζί μας ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αισθανόμαστε βαθιά την ψυχική ανάγκη, να 
ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν 
με οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύτατο πέν-
θος μας, για την απώλεια του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, υιού και αδελφού, 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ι. ΚΑΝΑΚΑΡΗ
Αντιδημάρχου Δήμου Τήνου

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους ιερείς που 
συμμετείχαν στην πένθιμη ακολουθία, τον 
Δήμαρχο Τήνου κ. Σίμο Ορφανό, το Δημο-
τικό Συμβούλιο Τήνου, το εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό του Δήμου, τους εκφωνήσαντες 
επικήδειους λόγους, όσους κατέθεσαν στε-
φάνια είτε πρόσφεραν χρηματικά ποσά στη 
μνήμη του και όλους όσους από μακριά και 
από την Τήνο μας συμπαραστάθηκαν, προ-
σπαθώντας να ανακουφίσουν την μεγάλη 
θλίψη μας. 
Βέρα Ε. Κανακάρη 
Ιωάννης Ε. Κανακάρης

Απεβίωσε ο εν ενεργεία
Δημοτικός Υπάλληλος
Γεράσιμος Δεσύπρης

Απεβίωσε στις 8 Απριλίου 2007, Κυ-
ριακή ο Νίκος Λαγουρός, ο οποίος 

είχε διατελέσει πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου, Δημοτικός Σύμβουλος 
του Δήμου Τήνου για τρεις τετραετί-
ες επί Δημαρχίας Ιακώβου Χανού και 
Σωκράτη Καρδαμίτση. Διετέλεσε Πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για 
ένα έτος επί Δημαρχίας Ιακώβου Χα-
νού και πρόεδρος του Α.Ο. Τήνου. Ο 
εκλιπών, άνθρωπος πράος ηθικός και 
αγαπητός, σε όλες του τις θητείες στο 
Δήμο Τήνου, εργαζόταν για την πρόο-
δο και την ανάπτυξη του τόπου και την 
εξυπηρέτηση των συμπολιτών. Το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, εξέδωσε ψήφισμα 
και αποφάσισε: Να δοθεί χρηματική 
ενίσχυση 1.000€ υπέρ του Α. Ο. Τήνου, 
να δημοσιευθεί το παρόν στο τύπο και 
να αποσταλεί αντίγραφο στην οικογέ-
νεια του μεταστάντος.

Την 21η Απριλίου 2007, απεβίωσε ο πρώην πρόε-
δρος της πρώην Κοινότητας Τριαντάρου Τήνου 

Κωνσταντίνος Ζάρπας. Ο πρώην πρόεδρος είχε 
θητεύσει επί δεκαπενταετία περίπου στην Κοινότη-
τα Τριαντάρου σε δύσκολες εποχές μετά την Με-
ταπολίτευση από την επτάχρονη Δικτατορία των 
Συνταγματαρχών. Εργάστηκε για την πρόοδο της 
Κοινότητας Τριαντάρου και υπήρξε για 60 χρόνια 
Ιεροψάλτης στον Ενοριακό Ναό των Αγίων Απο-
στόλων Τριαντάρου. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου με απόφασή του 
ενέκρινε: Να αναρτηθεί μεσίστιος η σημαία του 
Κοινοτικού καταστήματος του Δημοτικού Διαμερί-
σματος Τριαντάρου επί τριήμερον. Να ονομασθεί 
μία οδός του οικισμού Τριαντάρου σε οδό Κων-
σταντίνου Ζάρπα του Μ. προέδρου Κοινότητας.
Να δοθεί χρηματική ενίσχυση 1000€ υπέρ του 
Συλλόγου Τριανταριτών Τήνου. Και να δημοσιευτεί 
το ψήφισμα στον Τύπο και να σταλεί στην οικογέ-
νειά του. Την κηδεία του παρακολούθησαν ο Δή-
μαρχος Τήνου κ. Ορφανός, Δημοτικοί και Τοπικοί 
Σύμβουλοι λοιπές Αρχές και πολύς κόσμος. 

Απεβίωσε ο πρώην Πρόεδρος
της πρώην Κοινότητας Τριαντάρου

Κωνσταντίνος Ζάρπας Απεβίωσε
ο Νικόλαος Λαγουρός
πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
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Σε συνεδρίαση του το Δ. Σ. της Δημοτικής Επι-
χείρησης Σφαγείου, Ελαιοτριβείου που έγινε 

στις 12 Μαρτίου 2007, εξέλεξε ομόφωνα Αντι-
πρόεδρο τον κ. Γιάννη Ψάλτη Δημοτικό Σύμβου-
λο Τήνου μετά από πρόταση του προέδρου κ. 
Παν. Κροντηρά και σύμφωνη γνώμη του Δημ. 
Συμβουλίου Τήνου. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Γ. 
Ψάλτης, έχει ασχοληθεί με τον αγροτικό κόσμο 
της Τήνου και έχει διατελέσει 2 φορές πρόε-
δρος της Ένωσης Γ. Σ. Τήνου. Εργάστηκε δε για 
την ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του Τυ-
ροκομείου Τήνου.

Το νέο Διοικητικό Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Σφαγείου και Ελαιοτριβείου είναι: 
Πρόεδρος, Παναγιώτης Κροντηράς Δήμαρχος 
Εξωμβούργου Τήνου, με αναπληρωτή του τον 
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Εξωμ-
βούργου Τήνου κ. Γιάννη Ζαλώνη. Αντιπρόε-
δρος, Ιωάννης Ψάλτης Δημοτικός Σύμβουλος 
Τήνου, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβου-
λο Τήνου κ. Κώστα Ψάρρο. Μέλη: Η κ. Ελένη 
Ρουγγέρη Δημοτική Σύμβουλος Εξωμβούργου 
Τήνου, αναπληρώτρια η κ. Μαρία Δενεκαρία Πά-
ρεδρος Δ. Δ. Κώμης. Η κ. Ελένη Απέργη Τοπική 
Σύμβουλος Τριαντάρου, με αναπληρώτρια την κ. 
Ευγενία Αλοιμόνου Δημοτική Σύμβουλος Τή-
νου. Ο κ. Γιώργος Μαρκουϊζος, πρόεδρος της 
Ένωσης Γ. Σ. Τήνου, με αναπληρωτή τον κ. Ιωσήφ 
Φιλιππούση αγρότη. 
Ο κ. Γιώργος Φώσκολος Δημότης Τήνου, με ανα-
πληρωτή τον κ. Γιάννη Κελαϊδίτη Δημότη Τήνου. 
Ο κ. Παντελής Αρμάος Δημότης Εξωμβούργου 
Τήνου, προϊστάμενος Τεχνικής & Διοικητικής 
Υποστήριξης της Αρχής πληρωμών του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, με αναπληρωτή τον κ. Μάνθο 
Βίλλα, γεωπόνο, Διευθυντή του Τυροκομείου Τή-
νου, Νομαρχιακό Σύμβουλο.

Σφαγείο - Ελαιοτριβείο
η νέα σύνθεση

του Διοικητικού Συμβούλιου

Σ το Δήμο Τήνου, κοινοποι-
ήθηκε η χρηματοδότηση, 

από το Περιφερειακό Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα, της 
μελέτης για τον Χώρο Υγει-
ονομικής Ταφής Απορριμ-
μάτων στην Τήνο. Το ποσό 
ανέρχεται στις 380.000€. 
Είναι ένα πολύ σοβαρό έργο 
για το νησί μας. 
Ο Γενικός Γραμματέας της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου κ. Χ. 
Κόκκινος, με απόφασή του, 
ενέταξε για χρηματοδότηση 
και τον Χ.Υ.Τ.Α. Τήνου στο 
Μέτρο 6.4 του προγράμμα-
τος με στόχο την υλοποίη-
σή του μέσα στην περίοδο 
2007-2010.

Κοινοποιήθηκε
στο Δήμο Τήνου

η χρηματοδότηση 
της μελέτης

για τον ΧΥΤΑ Τήνου

Συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΤΕΔΚ

Συνεδρίασε το διοικητικό Συμβούλιο της 
ΤΕΔΚ Κυκλάδων στο οποίο συμμετέχει και 

ο Δήμαρχος της Τήνου κ. Σ. Ορφανός. Το θέμα 
που απασχόλησε ιδιαίτερα το Δ.Σ. ήταν τα Αι-
ολικά Πάρκα και η τοποθέτησή τους στο πε-
ριβάλλον των μικρών νησιών μας. Ενημέρωση 
για το θέμα έκανε ο διευθυντής της Τ.Ε.Δ.Κ. 
Κυκλάδων κ. Γ. Τομαής, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Σύμφωνα με οδηγίες της  Ενωμένης Ευρώπης, 
θα πρέπει μέχρι το 2010 να υπάρχει στην Ελ-
λάδα ενέργεια από ήπιες μορφές στο 22,10% 
της όλης ενέργειας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Της ΤΕΔΚ αποφάσι-
σε να διοργανώσει Ημερίδα  σε κάποιο νησί 
των Κυκλάδων για να κατατεθούν προτάσεις 
από ειδικούς στο θέμα αυτό. Σε ορισμένα νη-
σιά όπως και η Τήνος, κατά τον κ. Τομαή, πρέ-
πει να τροποποιηθεί το Π.Δ. για τους χώρους 
οικιστικού ελέγχου, ώστε να είναι δυνατές οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Ο Ραφαήλ Ζάρπας
Νέος Δημοτικός Σύμβουλος

στο Δήμο Τήνου

Μετά τον θλιβερό θάνατο του Αντιδημάρ-
χου Βαγγέλη Κανακάρη, πρώτος επιλαχών 

δημοτικός Σύμβουλος είναι  ο  νεαρός Ραφα-
ήλ Ζάρπας. Αυτόν  κάλεσε ο Δήμαρχος Τήνου 
να αναπληρώσει την κενή θέση που δημιουρ-
γήθηκε. Ο κ. Ραφαήλ Ζάρπας, παρουσιάστηκε 
στο γραφείο του Δημάρχου και ενώπιον αυτού, 
του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Μηνά Άσπρου και υπαλλήλων του Δήμου Τή-
νου, έδωσε τον θεσπισμένο όρκο, εμπρός στο 
Ιερό Ευαγγέλιο.

Και Νέο Έντυπο 
στην Τήνο

(εμείς συνεχίζουμε)

Κυκλοφόρησε και νέο έντυ-
πο στην Τήνο με τίτλο «ο 

Αρνάδος μας» από τον σύλ-
λογο Αρναδιωτών Τήνου. Εί-
ναι μια αξιέπαινη προσπάθεια 
του Δ.Σ. του Συλλόγου, για να 
ενημερώσει και να προβάλει 
τα προβλήματα αλλά και τις 
ομορφιές του Χωριού και 
της γύρω περιοχής. Ακόμη 
μια συμβολή στην ενημέρω-
ση και των Αρναδιωτών μέσα 
στις όσες άλλες υπάρχουν 
από Συλλόγους και ιδιώτες 
στην Τήνο και για την Τήνο. 
Κουράγιο και Σύνεση στους 
συντελεστές και αυτής της 
προσπάθειας (ιδιαίτερα στο 
Νέστωρα Βιδάλη βασικό συ-
ντελεστή της έκδοσης) και 
σε όλους όσους ασχολού-
νται με τα Κοινά και με τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Η έκδοση «ο Αρνάδος μας» 
υπάρχει και στο internet.
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Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν τα έργα υποδομής στο ανατολικό μέρος της Πόλης 
(περιοχή Αγκάλης).

Οι εργασίες αυτές, αφορούν την ύδρευση, την αποχέτευση, την αποβολή των νερών της βροχής, 
τις οδοστρωσίες και ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή αυτή. Δημιουργείται έτσι μια περιοχή, μια 
γειτονιά με ανέσεις, με ρυμοτομία, που θα την απολαμβάνουν οι περίοικοι και οι  κάτοικοι της 
περιοχής «Αγκάλης».  

Ο ι Κυβερνητικές υποσχέσεις προς τον Δήμο Τήνου, υλοποιήθηκαν. 
Έτσι χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος, για την αντιμετώπιση της Λειψυδρίας με τα ποσά: 

•  1.000.000€ για την προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδων Αφαλάτωσης. 
•  100.000€ για την κατασκευή Έργων Ύδρευσης.
•  80.000€ για την προμήθεια Υδροφόρου Οχήματος. 
•  257.000€ για λειτουργικά έξοδα των Μονάδων Αφαλάτωσης. 
Είναι η πρώτη φορά μετά το 2000, που εγκαταστάθηκε η 1η Μονάδα Αφαλάτωσης στην 
Τήνο, να χρηματοδοτείται ο Δήμος Τήνου για αυτό το σκοπό.
Συνολικά χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Τήνου, με το ποσό του 1.437.000€.!!!

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΝΟΥ
από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Νιώθω βαθιά την υποχρέω-
ση, τόσο προσωπικά όσο 

και εκ μέρους των πολιτών 
της Τήνου, να ευχαριστήσω 
για την άμεση ανταπόκριση 
στα αιτήματά μας: τον Νο-
μάρχη Κυκλάδων κ. Δ. Μπάϊλα 
για την συνεργασία του, τον 
Γενικό Γραμματέα της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου κ. Χαρά-
λαμπο Κόκκινο για τις άμεσες 
και επίπονες προσπάθειές 
του,  τους βουλευτές Κυκλά-
δων, τον υφυπουργό Εσωτερι-
κών κ. Αθ. Νάκο που άκουσε 
όλα τα προβλήματά μας, τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυ-
λόπουλο για την θετική αντα-
πόκριση στις χρηματοδοτή-
σεις και για την μέχρι σήμερα 
μεγάλη συνδρομή του στην 
Τήνο, τον υπουργό Οικονομι-
κών κ. Αλογοσκούφη και πάνω 
από όλους τον καλό φίλο της 
Τήνου και Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Κα-
ραμανλή. 

Ο Δήμαρχος Τήνου
Σίμος Ορφανός

Ευχαριστίες 
του Δήμαρχου Τήνου
στους Κυβερνώντες 

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ  ΔΡΟΜΩΝ

Εγκρίθηκαν από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, 
η βελτιωτική πρόταση που συμφωνήθηκε 

μεταξύ της Νομαρχίας Κυκλάδων, του Δήμου 
Τήνου, της Ένωσης Εφοπλιστών και της Ένω-
σης Εμποροπλοιάρχων, για τα λιμενικά έργα 
στην περιοχή «Βαθύ Κλαδάκι». Προβλέπεται 
κατασκευή νέας προβλήτας, εξωτερικά του 
εξωτερικού μόλου. Ο προϋπολογισμός  του 
έργου είναι 1.000.000€ και χρηματοδοτείται 
από το Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου.

Εγκρίθηκε επίσης από το Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας η πρόσχωση της 

θάλασσας, στην περιοχή ΠΑΛΛΑΔΑ για 
την δημιουργία χώρου στάθμευσης 209 
αυτοκινήτων. Συντάσσεται ταυτόχρονα η 
οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπρά-
τησης, ώστε να γίνει δημοπρασία για την 
κατασκευή του έργου μετά την Τουριστική 
Περίοδο. 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Λιμε-
νικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου.   

ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 
προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς 
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Προσκυνητές, επισκέπτες 
από την Χαλκίδα, επισκέ-

φθηκε την Τήνο για 40η φορά, 
με την συνοδεία του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, 
κ. Χρυσοστόμου, στις 21 και 22 
Απριλίου 2007. 
Ο Δήμος Τήνου, προς τιμήν τους, 
πραγματοποίησε εκδήλωση στο 
Πνευματικό Κέντρο του Π.Ι.Ι.Ε. 
Τήνου, με επιμέλεια του προ-
έδρου του Δ. Σ. Τήνου κ. Μηνά 
Άσπρου, ο οποίος απηύθυνε και 
χαιρετισμό. Έγιναν προσφωνή-
σεις από τον αντιπρόεδρο του 
Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου κ Πολατσίδη, τον 
πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Τήνου, κ. Άσπρο, τον εκ-
πρόσωπο του Νομάρχη Ευβοί-
ας και από τον εκπρόσωπο του 
Δημάρχου Χαλκίδας. Η χορωδία 
«Χαλκίδα 1936» απόδωσε ψαλ-
μούς και τραγούδια. Έγινε ομιλία 
από τον π. Μάνο, της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Χαλκίδας. Απάγγειλε 
ποίημα ο Τήνιος Δημήτρης Αρ-
τέμης. Η χορωδία Τηνίων με τον 
αρχιδιάκονο π. Αντώνιο Τζανου-
λίνο απέδωσε ύμνους σχετικούς 
με την εύρεση της εικόνας του 
Ευαγγελισμού, στην Τήνο. 
Το χορευτικό συγκρότημα του 
μουσικοδιδασκάλου - γυμναστή 
Στάθη Πολυκανδρίτη, παρου-
σίασε Κυκλαδίτικους παραδο-
σιακούς χορούς. Ανταλάγησαν 
δώρα εκατέρωθεν και προσφέρ-
θηκε κέρασμα στους Χαλκιδείς 
προσκυνητές. 

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 20, 21 Απριλίου, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, το 3ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Διαδημοτικού Δικτυού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Ο.Τ.Α. με θέμα: 

«Η Πρόληψη της Υγείας μέσω των Δήμων». Οι συνεδριάσεις έγιναν στο Πολιτιστικό & Συνεδρι-
ακό Κέντρο ΔΑΪΣ. Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλης. 
Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν και μίλησαν πολιτικοί, επιστήμονες, άνθρωποι της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, παράγοντες του συνδικαλισμού και λοιποί αξιόλογοι ομιλητές. Τίμησαν με την παρουσία 
τους το Συνέδριο, ο υφυπουργός Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο Υπουργός Υγείας 
κ. Δημ. Αβραμόπουλος, ο Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιακουμάτος, η 
Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού κ. Γιαννίρη και λοιποί επίσημοι. Το Συνέδριο αυτό 
συνέδραμαν με τις χορηγίες τους πολλές Εταιρείες κυρίως από τον Ιατρικό χώρο. Στο Συνέδριο, 
παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Τήνου κ. Σ. Ορφανός.

�ο
Πανελλήνιο 
Συνέδριο 

Υγείας Ο. Τ. Α. 

Ο Δήμαρχος Τήνου κ. Σίμος Ορφανός
είχε συναντήσεις με Κυβερνητικούς Παράγοντες

Ο Δήμαρχος Τήνου κ. Ορφανός είχε συνα-
ντήσεις με πολλούς Κυβερνητικούς Πα-

ράγοντες, για εξεύρεση λύσεων στα διάφορα 
προβλήματα που παρουσιάζονται στο Δήμο 
Τήνου. Τον συνόδευε ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Δήμου Τήνου κ. Γεώργιος Ζάρπας.
Είχαν συνάντηση στη Γενική Γραμματεία 
Τύπου, για το θέμα του αναμεταδότη τηλεο-
πτικών σταθμών, προς κάλυψη των περιοχών 
Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Σώστη, κλπ. Δόθηκε 
λύση. Την τοποθέτηση την ανέλαβε το τεχνικό 
τμήμα της ΕΡΤ. Ήδη μετά από επίσκεψη των 
τεχνιτών της ΕΡΤ στο νησί μας οι εργασίες 
αρχίζουν στο «Όρος». 
Ακόμη η ΕΡΤ ανέλαβε να γίνει χορηγός επι-
κοινωνίας για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 
Δήμου.

• Με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. 
Σταύρο Δουβή. 
Μαζί του συζητήθηκε το θέμα αποπεράτωσης 
του Κλειστού Γυμναστηρίου στη θέση «Αγία 
Σοφία Γύρλας». Δρομολογήθηκαν ενέργειες 
ώστε να δοθεί λύση στο θέμα που είχε προ-
κύψει μεταξύ αναδόχου και Γ. Γ. Αθλητισμού. 
Έχουμε βέβαιες ελπίδες ότι μέσα στον Ιούνιο 
θα ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες στο έργο 
αυτό.

• Με το Υπουργείο Αιγαίου, έκαναν συζητή-
σεις, για να δρομολογηθούν ενέργειες, ώστε 
να ικανοποιηθεί το αίτημα μας για την μετα-
φορά νερού με υδροφόρα πλοία για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος της Λειψυδρίας. 
• Συναντήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομι-
κών με παράγοντες για εξεύρεση πόρων, ώστε 
να ολοκληρωθούν τα προγραμματισμένα έργα 
ύδρευσης στο Δήμο Τήνου και επαναβεβαιώ-
θηκε η χρηματοδότηση για την αποπεράτωση 
του Κλειστού Γυμναστηρίου στη «Γύρλα». 
• Στη συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορι-
κής Ναυτιλίας κ. Μ. Κεφαλογιάννη εξετάστη-
καν σκέψεις και προβληματισμοί για τα έργα 
βελτίωσης του λιμανιού της Τήνου, καθώς και 
γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα για μελ-
λοντικές εξελίξεις στο λιμάνι μας.

Χαλκιδείς στην Τήνο
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Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου κάλεσε τους Φορείς 

της Αυτοδιοίκησης και τους Επιχειρημα-
τίες που ασχολούνται με τον Τουρισμό, 
να συμμετάσχουν στην μεγάλη αυτή 
Τουριστική Έκθεση, που πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα στον εκθεσιακό χώρο, 
“Expo Athens”.
Σκοπός αυτής της Έκθεσης είναι η επι-
μήκυνση της τουριστικής περιόδου, από 
αρχές της Άνοιξης έως και αργά το Φθι-
νόπωρο, προς όφελος όλων όσων ασχο-
λούνται με τουριστικές επιχειρήσεις και 
όπως είναι φυσικό η αύξηση της προ-
σφερόμενης εργασίας και των εσόδων 
των επιχειρηματιών και των εργαζομέ-
νων.
Η παρουσία των Κυκλάδων ξεχώρισε στο 
«Τουριστικό Πανόραμα». Με την είσοδο 
στον εκθεσιακό χώρο, συναντούσες τα 
Κυκλαδίτικα Νησιά. 
Επισκέφτηκαν τα Κυκλαδίτικα περίπτερα 
και αυτό της Τήνου, πολλές χιλιάδες κό-
σμος, που ενδιαφέρεται για τις φετινές 
καλοκαιρινές του διακοπές. 
Η Τήνος ξεχώρισε και πρωτοτύπησε, πα-

ρουσιάζοντας το ντόπιο εξαγώγιμο προ-
ϊόν της την αγκινάρα. Το τουριστικό περί-
πτερό της, δέχτηκε πολλούς επισκέπτες, 
υποψήφιους να περάσουν τις καλοκαιρι-
νές τους διακοπές στις όμορφες ακρογι-
αλιές της Τήνου και στα αξιόλογα τοπία 
και ομορφιές της φύσης. Βέβαια η Τήνος 
έχει ξεχωριστή θέση και στον λαϊκό και 
όχι μόνο πολιτισμό, με τα μαρμαρόγλυ-
πτά της, τα υπέρθυρά της, τους περιστε-
ριώνες της, την λαογραφία της και τους 
ευγενείς και φιλόξενους ανθρώπους της, 
που έκαναν την Παναγιά «ΚΥΡΑ» τους 
και την τιμούν και την ευλαβούνται σ΄ 
ολόκληρο το Νησί. 

Κατά την διάρκεια της έκθεσης μοιρά-
στηκαν έντυπα διαφημιστικά φυλλάδια, 
που είχαν προετοιμάσει το Επαρχείο Τή-
νου, ο Δήμος Τήνου και ο Δήμος Εξωμ-
βούργου Τήνου. Κεράστηκαν οι επισκέ-
πτες με Τηνιακούς μεζέδες και ρακί.
Παραβρέθηκαν στην έκθεση η Υπουρ-

γός Τουριστικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός 
Αιγαίου, Βουλευτές του Νομού Κυκλά-
δων, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέ-
ρεια Ν. Αιγαίου, ο Έπαρχος Τήνου, ο 
Δήμαρχος Εξωμβούργου, Δημοτικοί και 
Νομαρχιακοί Σύμβουλοι και τουριστικοί 
επιχειρηματίες. 
Από τον Δήμο Τήνου συμμετείχαν: ο 
Δήμαρχος κ. Σίμος Ορφανός, ο Δημο-
τικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Ζάρπας, η 
δημοτική υπάλληλος, πολιτικός μηχα-
νικός, της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Τζένη 
Καρακίτσου και Τηνιακοί επιχειρηματίες 
που ασχολούνται με τον Τουρισμό. Την 
επιμέλεια του Περιπτέρου της Τήνου εί-
χαν οι υπάλληλοι του Επαρχείου Τήνου 
κ. Ειρήνη Γεωργιάδου, και η κ. Καλλιόπη 
Αναστασάκη. 

Τ Η Ν Ο Σ : Ο Μ Ο Ρ Φ Η  Κ Α Ι  Π Λ Α Ν Ε Υ Τ ΡΑ
Σ τ ο  « Το υ ρ ι σ τ ι κ ό  Π α ν ό ρ α μ α »  κ α ι  η  Τή ν ο ς 

Tο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου
Tο προεδρείο του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Τήνου, κάνει κάθε προ-
σπάθεια για να διεξάγονται όσο γί-
νεται καλλίτερα οι συνεδριάσεις του. 
Είναι γεγονός ότι στις αποφάσεις 
υπάρχει σύμπνοια απόψεων. Μετά 
από προτάσεις και αντιπροτάσεις 
πλειοψηφίας και μειοψηφίας, βρί-
σκεται λύση για ομόφωνη απόφαση 
σε πολλά θέματα των ημερησίων 

διατάξεων. 
Το καλό του Δήμου και των Δημοτών 
είναι πάνω από όλα. Η πρόοδος και 
η ανάπτυξη του τόπου μας είναι η 
προτεραιότητα όλων των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, πλειοψηφίας 
και μειοψηφίας. 
Ας προχωρήσουν έτσι. 
Οι Δημότες και οι κάτοικοι της Τή-
νου θα τους κρίνουν θετικά.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΠΡΑΞΗ

ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ

ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ
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Εκλογές στην Τ.Ε.Δ.Κ. Κυκλάδων
Το νέο διοικητικό Συμβούλιο και οι Τηνιακοί υποψήφιοι

Στις 30 Μαρτίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση 
των εκλεγμένων αντιπροσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων Κυ-

κλάδων, για να γίνει ο απολογισμός του έργου της απερχόμενης 
Διοίκησης και ο προγραμματισμός από τους υποψήφιους συνδυα-
σμούς και μεμονωμένους υποψήφιους οι οποίοι διεκδικούσαν την 
ψήφο των αντιπροσώπων των ΟΤΑ των Κυκλάδων. Υπήρξαν δύο 
Συνδυασμοί για το Διοικητικό Συμβούλιο,  στους οποίους τυπικά 
ηγούνταν στον μεν ένα ο Δήμαρχος Ερμούπολης κ. Γιάννης Δε-
καβάλλας και στον δε άλλο ο Δήμαρχος Μυκονίων κ. Χρήστος 
Βερώνης. Ακόμη υπήρξαν και δυο μεμονωμένες υποψηφιότητες, 
από τον κ. Γλυνό Γιάννη Δήμαρχο Κορθίου Άνδρου και από τον κ. 
Φωστιέρη Νίκο Δήμαρχο Αμοργού. 
Από την Τήνο είχαμε υποψηφίους και στους δύο Συνδυασμούς 
για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στον συνδυασμό με τον κ. Δεκαβάλλα 
συμμετείχαν: ο Δήμαρχος Εξωμβούργου Τήνου κ. Παναγ. Κρο-
ντηράς, και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου κ. Αντώνης Μαρα-
γκός. Στον συνδυασμό με τον κ. Χρ. Βερώνη συμμετείχε ο Δήμαρ-
χος Τήνου κ. Σίμος Ορφανός. 
Στο Εποπτικό Συμβούλιο υποψήφιοι από την Τήνο, ήταν ο πρόε-
δρος της Κοινότητα Πανόρμου κ. Ηλίας Τζαβελόπουλος και ο 
Δημοτικός Σύμβουλος Εξωμβούργου Τήνου κ. Μανώλης Σώ-
χος.

Oι Τηνιακοί που εκλέχτηκαν
Πλειοψήφησε ο συνδυασμός με τον κ. Γιάννη Δεκαβάλλα ο οποίος 
έλαβε 102ψ. και εξέλεξε 7 συμβούλους. Τον κ. Γιάννη Δεκαβάλλα 
Δήμαρχο Ερμούπολης με 91ψ, τον κ. Γεώργιο Πουσαίο Δήμαρχο 
Ιητών με 67ψ, τον κ. Ιωάννη Ραγκούση Δήμαρχο Πάρου με 62ψ, 
τον κ. Νίκο Μαράκη Δήμαρχο Νάξου με 55ψ. από Προέδρους και 
Δημοτ. Συμβούλους, τον κ. Γιώργο Χάλαρη πρόεδρο Κοινότητας 
Οίας με 55ψ, τον κ. Ανδρέα Μπαμπούνη Δημοτικό Σύμβουλο Σίφ-
νου με 44ψ. τον κ. Αβέρκιο Γαϊτάνη Δημοτικό Σύμβουλο Μήλου με 
39ψ. Ακολουθούν από τον συνδυασμό με τον κ. Χρήστο Βερώνη, 
ο οποίος έλαβε 66ψ. και εξέλεξε 4 συμβούλους. Τον κ. Χρήστο Βε-
ρώνη Δήμαρχο Μυκονίων με 55ψ, τον κ. Σίμο Ορφανό Δήμαρχο 
Τήνου με 38ψ, από τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον κ. Μάκη 
Δαδάο Δημοτικό Σύμβουλο Ερμούπολης, με 39ψ, τον κ. Λουϊζο 
Κοντό Δημοτικό Σύμβουλο Πάρου με 32ψ. Να σημειωθεί ότι 32ψ 
πήρε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου Δημήτρης Γιαννίσης. Την 
θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ κατέλαβε μετά από κλή-
ρωση ο κ. Λ. Κοντός.

Ακόμη εκλέχτηκε ως ανεξάρτητος υποψήφιος, ο κ. Νίκος Φωστιέ-
ρης Δήμαρχος Αμοργού με 15ψ. Επίσης ως ανεξάρτητος εκλέχτηκε 
και ο κ. Γιάννης Γλυνός Δήμαρχος Κορθίου Άνδρου με 15ψ. επίσης. 
Στην θέση του προέδρου στο νέο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Κυκλάδων εκλέ-
χτηκε ο κ. Γιάννης Δεκαβάλας Δήμαρχος Ερμούπολης, στην θέση 
του αντιπροέδρου ο κ. Χρήστος Βερώνης Δήμαρχος Μυκονίων  
και στην θέση του γραμματέα ο κ. Νίκος Φωστιέρης Δήμαρχος 
Αμοργού. 
Ως εκπρόσωποι της ΤΕΔΚ Κυκλάδων στην Γ. Σ. της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας είναι όλο το Δ. Σ. της ΤΕΔΚ 
πλην του κ. Λ. Κοντού, Δημοτικού Συμβούλου Πάρου. 
Στο Εποπτικό Συμβούλιο, στο οποίο υπήρξε ένας συνδυασμός, 
εκλέχτηκαν οι: κ Δημήτρης Γρυπάρης  δημοτικός σύμβουλος Ερ-
μούπολης, ως πρόεδρος, ο κ. Ηλίας Τζαβελόπουλος πρόεδρος 
Κοινότητας Πανόρμου ως αντιπρόεδρος και μέλη ο κ. Ρούσσος 
Ιωάννης Δημοτικός σύμβουλος Άνω Σύρου, ο κ. Σώχος Μανώλης 
δημοτικός σύμβουλος Εξωμβούργου Τήνου και η κ. Φαρούπου 
- Μανέτα Βαρβάρα πρόεδρος Κοινότητας Αντιπάρου.

O Δήμος Τήνου επιλέχτηκε ως πιλοτικός Δήμος για να αρχίσει το 
έργο «Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες». Το έργο χρηματοδο-

τείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ. - Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.» για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η λειτουργία της Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης θα παρέχει στους 
δημότες πολύεπίπεδες υπηρεσίες Πληροφοριών. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
• Αιτήματα η Καταγγελίες Πολιτών.
• Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για βεβαίωση Τ.Α.Π. 
• Ενημέρωση Δικαιούχων για τίτλους πληρωμής.
• Υπηρεσία Ενημέρωσης του Κοινού για πλήρωση θέσεων σε Δη-
μόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς της περιοχής και υποβολής της αντί-
στοιχης ηλεκτρονικής αίτησης.

• Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πι-
στοποιητικών Δημοτολογίου. 
• Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 
για την εξόφληση μέσω 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ των οικονομικών 
υποχρεώσεων προς το Δήμο.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας 
του Δήμου Τήνου, κ. Στέφανος 

Λαγουρός, αποδέχτηκε πρόταση του Δημάρχου Τήνου κ. Σίμου Ορ-
φανού και ανέλαβε τον συντονισμό του όλου έργου, μαζί με τον 
δημοτικό υπάλληλο κ. Γιώργο Φιλιππούση.

Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες
«νέο έργο στο Δήμο Τήνου

από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
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Ο αθλητισμός στην Τήνο

Χοιροσφάγια στον Τριαντάρο

Το Σάββατο 21 Απριλίου του 2007 πραγμα-
τοποίησαν τα παραδοσιακά χοιροσφάγια 

στο Χωριό τους, οι Τριανταρίτες του Συλλό-
γου στο κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολεί-
ου τους. Προσφέρθηκε κρέας χοιρινό μπόλικο 
και μαγειρεμένο με τους χίλιους δυο τρόπους 
που ξέρουν οι Τηνιακοί. Το φαγητό, το κρα-
σί, η μουσική και το πολύ κέφι, έφτιαξαν ένα 
απολαυστικό βράδυ σε όσους είχαν την τύχη 
να βρεθούν. Ένα μπράβο είναι λίγο στα μέλη 
του Δ Σ του Συλλόγου, που ασχολήθηκαν και 
κόπιασαν για να ευχαριστήσουν τους συναν-
θρώπους τους, με τις παλιές μας συνήθειες.  
Και σ’ άλλα με καλό. 

Διασυλλογικό 
Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου 
διοργάνωσε, από τις 27 

Απριλίου έως την 1 Μαΐου, 
στην Πάρο, Διασυλλογικό 
Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας. 
Συμμετείχαν 100 και πλέον 
αθλητές και από το Αθηναϊ-
κό κέντρο. Έλαβε μέρος με 
αθλητές του και ο Ναυτικός 
Όμιλος Τήνου. 

Έγινε στην Πάρο 
το 1ο

Σχολικό Πρωτάθλημα 
Ιστιοπλοΐας Τριγώνου

Ο Ναυτικός Όμιλος Τήνου 
συμμετείχε στο 1ο Σχολι-

κό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας 
Νομού Κυκλάδων, που έγινε 
στην Πάρο από τις 21 έως τις 
24 Απριλίου του 2007. Οργα-
νώθηκε από την Οργανωτική 
Επιτροπή Σχολικών Αγώνων 
Νομού Κυκλάδων. Δικαίω-
μα συμμετοχής είχαν οι μα-
θητές Γυμνασίου, Λυκείου, 
ΤΕΕ, που είναι γραμμένοι σε 
Ναυτικό Όμιλο των Κυκλά-
δων. Στους αγώνες, από το 
Ναυτικό Όμιλο Τήνου, ήρθε 
1η, η Κοντιζά Α. στην κατη-
γορία Optimist Κορασίδων. 

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο

Κατά την 10η αγωνιστική ημέ-
ρα του πρωταθλήματος Κυ-

κλάδων οι ομάδες της Τήνου 
αγωνίστηκαν και έφεραν τα εξής 
αποτελέσματα: 
Ο Α. Ο. Τήνου στην έδρα του, 
την Τήνο, κέρδισε με 2-0 την 
ομάδα του Πάγου Σύρου και η 
ομάδα της Στενής Τήνου, εκτός 
έδρας, ηττήθηκε από την ομά-
δα της Άνω Σύρου με 2-0. Κατά 
την 14η αγωνιστική του τοπικού 
Πρωταθλήματος Κυκλάδων, στον 
1ο Όμιλο είχαμε τα εξής αποτε-
λέσματα: Ολυμπιακός Άνδρου 
– Α. Ο. Τήνου 3-0, Στενή Τήνου 
– Άνω Μερά 1-1 Στον 1ο Όμιλο η 
βαθμολογία έχει ως εξής: Ελλάς 
Σύρου 31β. Άνω Μερά Μυκόνου 
30β, Α. Ο. Τήνου 25β. Στενή Τή-
νου 19β. Ολυμπιακός Άνδρου 
14β. Πάγος Σύρου 10β. Αστέρας 
Κορθίου 7β. Άνω Σύρος 7β. 

Γιάννης Αλαβάνος 
και πάλι

Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.

Στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδας, που έγιναν για την ανάδειξη νέου Δι-

οικητικού Συμβουλίου, εξελέγη και πάλι Πρόε-
δρος, ο Τήνιος κ. Γιάννης Αλαβάνος. 
Ο δήμαρχος Τήνου κ. Σ. Ορφανός, του έστει-
λε συγχαρητήρια επιστολή για την υπεύθυνη 
θέση που αναλαμβάνει και πάλι ο κ. Γιάννης 
Αλαβάνος. 
Η εκλογή αυτή του κ. Αλαβάνου στη θέση 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. αποτελεί τιμή για την 
Τήνο.

Στους ομίλους της Β΄ Φάσης 
πέρασε ως τρίτος από τον 1ο 
Όμιλο ο Α. Ο. Τήνου. Έτσι κλη-
ρώθηκε να αγωνιστεί με τις εξής 
ομάδες στα μπαράζ.   Στο Α΄ 
όμιλο είναι ο Α. Ο. Τήνου, ο Νη-
ρέας Πάρου, ο Πανθηραϊκός και 
το Φιλώτι Νάξου. 
Στον πρώτο αγώνα που έδωσε ο 
Α. Ο. Τήνου με τον Νηρέα Πά-
ρου, στο ουδέτερο γήπεδο της 
Μυκόνου,  με πολύ αέρα, ήλθε 
ισόπαλος με 0-0. στον άλλο 
αγώνα ο Πανθηραϊκός νίκησε 
το Φιλώτι Νάξου με 2-0. Έτσι η 
βαθμολογία μετά τους πρώτους 
αγώνες είναι Πανθηραϊκός 3β, Α. 
Ο. Τήνου 1β, Νηρέας Πάρου 1β, 
και Φιλώτι Νάξου 0β.

Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι 
έφηβοι του Α. Ο. Τήνου. Στον 
αγώνα που διεξήχθη στην 
Τήνο,  με αντιπάλους τον Α. 
Ο. Τήνου και τον Α. Ο. Πάρου, 
ο Α. Ο. Τήνου κέρδισε τον Α. 
Ο. Πάρου με 3-1. Τα γκολ για 
τους Τηνιακούς έβαλαν οι : 
Ν. Ξενόπουλος,  Γ. Περιάλης 
και Φρ. Μαραγκός. Με την 
νίκη αυτή προκρίθηκαν στον 
Τελικό Κυκλάδων και έχουν 
να αντιμετωπίσουν την ομά-
δα της Αναγέννησης Νάξου, 
στην Νάξο. Ευχόμαστε και 
ελπίζουμε να καταφέρουν 
να φέρουν το Κύπελο στην 
Τήνο. 

Οι Έφηβοι
του Α. Ο. Τήνου

ολοταχώς
για Πρωτάθλημα

Οι όμιλοι
της Β΄ φάσης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Τήνου 
συλλέγει κάθε Παρασκευή 

τα μεγάλα άχρηστα αντικείμενα που θέλετε να πετάξετε.
Εσείς, μόνο το βράδυ της Πέμπτης 

ή το πρωί της Παρασκευής,
να τα βγάζετε στους χώρους όπου βρίσκονται οι κάδοι 

και όχι άλλες μέρες. 
Για την καλή αισθητική και υγιεινή των χώρων, 

τηρείτε την καθαριότητα 
προστατεύετε το περιβάλλον

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ

ΜΗΝ ΤΟ
ΣΠΑΤΑΛΑΣ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ

Μεταφορά Νερού
από την ΛΕΙΒΑΔΑ

Οι εργασίες που εκτελούνται από την Εται-
ρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» στον δρόμο προς 

το Μοναστήρι, είναι για την μεταφορά νερού 
από την Λιμνοδεξαμενή της Λειβάδας, στην 
πόλη και σε χωριά της Τήνου. Έχουν αρχίσει 
να τοποθετούνται αγωγοί πλησίον των χωριών 
Αρνάδος, Δυο Χωριά, Τριαντάρος. 
Είναι ένα έργο πνοής όπου σύντομα θα βοη-
θήσει την κάλυψη των αναγκών μας, σε πόσιμο 
νερό.  

Λιμενικό Ταμείο 
Τήνου - Άνδρου

Αποφάσεις

Μετά από πρόσκληση του προέδρου του 
Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου, συ-

νεδρίασε στις 18 Απριλίου του 2007, υπό την 
προεδρία του κ. Λάζαρου Βιδάλη, το νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Τήνου 
– Άνδρου. 
Θέματα συζήτησης: Το Τεχνικό Πρόγραμμα για 
το έτος 2007, βάσει του οποίου συντάσσεται ο 
προϋπολογισμός. Και η έγκριση του Προϋπο-
λογισμού Εσόδων και Εξόδων για το 2007. 

Με ποντισμένο 
Καλώδιο 

η μεταφορά ενέργειας
στα νησιά

Σε συνεδρίαση του Νο-
μαρχιακού Συμβουλίου 

Κυκλάδων, έγινε γνωστό ότι 
προχωρά ένα έργο που έχει 
απασχολήσει έντονα τα νησιά 
μας τα προηγούμενα χρόνια. 
Είναι το θέμα της Ηλεκτρο-
δότησης των Νησιών. Προ-
βλέπεται να γίνει μεταφορά 
της Ηλεκτρικής Ενέργειας, με 
ποντισμένο καλώδιο από την 
Ηπειρωτική Ελλάδα. 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει 
προτείνει χρηματοδότηση για 
την πόντιση του υποθαλάσσι-
ου καλωδίου της ΔΕΗ, με το 
οποίο θα συνδεθεί η Άνδρος, 
η Σύρος, η Τήνος, η Μύκο-
νος, η Πάρος, η Νάξος και με 
προοπτική να συνδεθεί και η 
Μήλος. Έτσι θα λυθεί ένα με-
γάλο ενεργειακό πρόβλημα 
των Κυκλάδων. Είναι καιρός 
πλέον να απομακρυνθούν οι 
πυλώνες από την Τήνο. 

Οι Αρχές του Νησιού μας, 
είναι μονιασμένες 

Οι άνθρωποι που σήμερα συνεργάζονται για 
το αύριο της  Τήνου. Ο Δήμαρχος Τήνου 

κ. Ορφανός, ο Δήμαρχος Εξωμβούργου Τή-
νου κ. Κροντηράς, ο Αντιπρόεδρος του Π.Ι.Ι.Ε. 
Τήνου κ. Πολατσίδης, (στην φωτογραφία) που 
μαζί με τους: Έπαρχο Τήνου κ. Μωραΐτη, πρό-
εδρο Κοινότητας Πανόρμου κ. Τζαβελόπου-
λο, Δημοτικούς και Επαρχιακούς Συμβούλους 
συσκέπτονται, συναποφασίζουν, ομονοούν ή 
διαφωνούν και παράγουν Πολιτική. 
Σίγουρα η καλοπροαίρετη διάθεση για το 
μέλλον του Νησιού μας της Τήνου και η καλή 
συνεργασία όλων θα φέρει ευνοϊκότερα απο-
τελέσματα, στην ανάπτυξη της Τήνου και στην 
καλλίτερη διαβίωση των κατοίκων της.

Φ
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