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Τα Νέα
της Καρδιανής

Tρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Τηνίων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς»
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Οι δύο σύλλογοι της Καρδιανής 
πραγματοποίησαν φέτος κοινό 

ετήσιο χορό και τα έσοδα από την 
εκδήλωση πρόκειται να διατεθούν 
στην κατασκευή έργων στο χωριό. Η 
προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε τις 
προσδοκίες των διοργανωτών, ενώ 
με την παρουσία τους μας τίμησαν οι 
βουλευτές Κυκλάδων: Κα Άρια Μα-
νούσου και κος Ιωάννης Βρούτσης. 
Χαιρετισμό έστειλε ο Βουλευτής κος 
Παναγιώτης Ρήγας. Επίσης μας τίμη-
σαν με την παρουσία τους ο Νομαρχι-
ακός Σύμβουλος κος Ιάκωβος Απέρ-
γης, ο Δημοτικός σύμβουλος κος 

Περιεχόμενα

Κοινωνικά
σελ. 2

Αλεργίες 
της άνοιξης

σελ. 3

Γιορτή Ευρέσεως 
της Θαυματουργής 
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Μεγαλόχαρης
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Νέες εκδόσεις
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Ειδήσεις 
σελ. 6-7

Ειδήσεις από την 
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Φίλλιπος Οριάνος, ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Υστερνιωτών κος Ιάκωβος 
Μαλακατές, ο πρώην Γενικός Γραμ-
ματέας του Υπουργείου Αιγαίου κος 
Ανδ ρέας Βαρδουλάκης και ο εκδό-
της της εφήμερίδας «το ποντίκι» κος 
Αντώνης Δελατόλας. Η αίθουσα του 
ξενοδοχείο γέμισε ασφυκτικά από τα 
χαρούμενα πρόσωπα των συγχωρια-
νών μας και των φίλων του χωριού 
μας, οι οποίοι διασκέδασαν μέχρι το 
πρωί παρέα με τις νησιώτικες μελωδί-
ες των Νησιώτικων παιδιών, που δεν 
άφησαν κανένα παραπονεμένο. Και 
του χρόνου!

Kοινός ετήσιος 
χορός των συλλόγων 

της Καρδιανής

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
στο ξενοδοχείο PRESIDENT ο ετήσιος χορός μας 

το Σάββατο 7 Φεβρουα ρίου 2009.
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Γεννήσεις:
Ο Πλούταρχος Σκούταρης (του Γιώρ-
γου και της Φραντζέσκας) και η σύζυ-
γός του Σοφία απέκτησαν το πρώτο 
τους παιδάκι, αγοράκι. 
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και 
γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζήσει.

Επιτυχίες:
Η Μαρία Τσολάκη (κόρη της Ειρήνης 
Παλαμάρη) πήρε το πτυχίο της από το 
ΙΕΚ Λογιστικής. 
Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή 
σταδιοδρομία.

Θάνατοι:
Έφυγαν από κοντά μας ο Αντώνης 
Αμοιραλής (αδελφός της Μαρίκας 
Δελλατόλα), η Ειρήνη Δελλατόλα (το 
γένος Οριάνου) και ο Στέφανος Μα-
ραβέλιας (γιος του Φραντζέσκου). 
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους 
τους και ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
τους σκεπάζει. 

Μνημόσυνα:
• Έγινε στην Αθήνα το 40ήμερο μνημό-
συνο του Αντώνη Αμοιραλή. Στην εκ-
κλησία της Αγίας Τριάδας στη Καρδια-
νή έγιναν τα 40ήμερα μνημόσυνα της 
Ειρήνης Δελλατόλα (15/2/2009) και 
του Στέφανου Μαραβέλια (22/2/2009) 

• Στην Αθήνα έγιναν τα ετήσια μνημό-
συνα του Αλέξανδρου Καλούμενου 
και του γιου του Ιάκωβου Καλούμε-
νου, και του Νικόλαου Κομνούλια.

Πανηγυράκια:
Στις 25 Μαρτίου λειτούργησε το εκ-
κλησάκι του Αγ. Νεκταρίου στον όρμο 
του Γιαννάκη η οικογ. του Κώστα Κα-
ραϊσκου. 

Απ’ την καλή
κι απ’ την ανάποδη

P�Ευχαριστούμε τους τρεις 
Βουλευτές του Νομού μας 
για τις συνεχή ενημέρωση 
για τα προβλήματα του τό-
που μας. Επίσης ευχαριστού-
με την ΝΕ Κυκλάδων του 
ΠΑΣΟΚ για τα δελτία τύπου 
αλλά λόγω περιορισμένου 
χώρου είναι πολύ δύσκολο 
να τα δημοσιεύουμε χωρίς 
να αδικήσουμε κανέναν.

P�Κύριε Στέφανε έχετε δίκιο. 
Το θέμα με το Βιβλίο για την 
Καρυά έμεινε έξω από την 
εκτύπωση λόγω του περιορι-
σμένου χώρου. Επανορθώ-
νουμε σ΄ αυτό το τεύχος. 

P�Καθαρίστηκε ο δρόμος των 
όρμων

P�Έφυγε από κοντά μας ο Ιωά ν -
νης Φώσκολος, για χρόνια 
Πρόεδρος στον Σύλλογο του 
Σμαρδάκιτου και μετά στον 
ΧΟΡΕΛΠΟΤ. Ένας λάτρης 
της παράδοσης του νησιού 
μας ακούραστος σε όλες του 
τις προσπάθειες. Στην οικο-
γένειά του ευχόμαστε 
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

P�Καλό Πάσχα σε όλους. 

Κ.Κ.

Κοινωνικά
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Δαίμων του 
τυπογραφείου
Στο φετινό ημερολόγιό μας έγι-
ναν δύο λάθη κατά την διαδικα-
σία της εκτύπωσης.
Στον μήνα Ιούνιο αντί Ανεζούλα 
εγράφη Αλεξούλα. 
Στον μήνα Ιούλιο αντί Μαργ. 
Παλαμάρη εγράφη Δελλατόλα. 

Ζητάμε συγνώμη.   

Παράλειψη από το προηγούμενο 
φύλλο μας τα πανηγύρια στον Αγ. 
Δημήτρη στον όρμο του Γιαννάκη 
από την Σταμάτα Σ. Δελλατόλα και 
των Ταξιαρχών στην θέση Πηγα-
δάκια από την Μαρία Δελλατόλα 
–Παγανέλη. Ζητάμε συγνώμη για 
την παράληψη, δεν έγινε εσκεμ-
μένα, και τους ευχόμαστε να είναι 
βοήθειά τους και του χρόνου με 
υγεία!

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Στις 22 Φεβρουαρίου πραγμα-
τοποιήθηκε η ετήσια γενική 

συνέλευση και η κοπή της πίτας του 
συλλόγου μας στο κτίριο της Αδελ-
φότητας των Τηνίων στη λεωφόρο 
Αλεξάνδρας. Τα μέλη του συλλόγου 
μας πραγματοποίησαν την κοπή της 
πίτας στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Αδελφότητας και μετά ακολούθησε 
το καθιερωμένο μικρό αποκριάτικο 
γλέντι στο ΤΗΝΙΑΚΟ καφενείο  με 
τους ήχους του βιολιού και του λα-
ούτου, προσφορά όπως πάντα του 
συλλόγου μας!

Άντε και του χρόνου!

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ 
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΝΙΩΤΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Φ.Τ.
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Οι πιο συνηθισμένες μορφές αλ-
λεργίας που εμφανίζονται την 

άνοιξη είναι:

1.  Εποχική αλλεργική ρινίτιδα, που 
οφείλεται κυρίως στην γύρη των 
λουλουδιών, που εμφανίζεται με 
έντονο «μπούκωμα».

2.  Εποχική αλλεργική επιπεφυκίτι-
δα από την γύρη των φυτών και 
των αιωρούμενων μικροοργανι-
σμών και εκδηλώνεται με έντονη 
δακρύρροια και ερυθρότητα στα 
μάτια. 

3.  Δερματική αλλεργία που εκδη-
λώνεται με δερματίτιδα  από την 
επαφή με τον αλλεργιογόνο παρά-
γοντα (φυτά) και κνίδωση (φαγού-
ρα). Άλλη μορφή της είανι η τοπική 
αντίδραση από τσίμπημα εντόμου.

4.  Βρογχικό άσθμα, αναπνευστική 
νόσος που είναι χρόνια αλλά εκδη-
λώνεται έντονα την άνοιξη καθώς 
η γύρη των φυτών, το χνούδι των 
ζώων αλλά και άλλοι  μικροοργα-
νισμοί που αιωρούνται στην ατμό-
σφαιρα προκαλούν κρίσεις.

Κάθε αλλεργική αντίδραση μπο-
ρεί να επεκταθεί σε όλο το σώ-
μα(αναφυλαξία). Μπορεί να είναι γε-
νικευμένα εξανθήματα, φαγούρα σε 
όλο το σώμα, πρήξιμο, βράχνιασμα, 

δύσπνοια, ανησυχία μέχρι και κατα-
πληξία. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέ-
πει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμε-
τωπίσουμε αρκετές αλλεργίες είναι 
να βρούμε τα αλλεργιογόνα και να 
κάνουμε θεραπεία με τη μέθοδο της 
απευαισθητοποίησης. 

Μπορούν όμως οι αλλεργικοί να πε-
ριορίσουν την έκθεσή τους στις αλ-
λεργιογόνες  ουσίες.

• Να αποφεύγουν την ύπαιθρο 
7-10π.μ. και 3-5μ.μ. όταν παράγεται η 
μεγαλύτερη ποσότητα γύρης και ειδι-
κά τις μέρες με αέρα.

• Να χρησιμοποιούν γυαλιά ηλίου.

• Όταν βρίσκονται στο αυτοκίνητο 
να προτιμούν να χρησιμοποιούν κλι-
ματισμό με ανακύκλωση αέρα, το φίλ-
τρο του οποίου θα καθαρίζουν συχνά 
και όχι να έχουν τα παράθυρα ανοι-
χτά.
• Να αποφεύγουν την επαφή με χαλιά 
και μοκέτες.

• Να αποφεύγουν τα λούτρινα παιχνί-
δια, ειδικά τα παιδιά που έχουν προ-
διάθεση ή να τα πλένουν τακτικά.

• Προσοχή στα οικιακά ζώα! Αν είστε 
αλλεργικός δεν θα πρέπει να ζει στο 
ίδιο σπίτι μαζί σας.

Για πολλούς από εμάς ο ερχομός της άνοιξης συνοδεύεται από την 
ταλαιπωρία των αλλεργιών που παρουσιάζουν έξαρση αυτή την επο-
χή. Αλλεργία ονομάζεται η κατάσταση εκείνη του οργανισμού που 
χαρακτηρίζεται από υπερέκκριση ουσιών του οργανισμού μας όταν 
αυτός έρχεται σε επαφή με μια ξένη σε αυτόν ουσία. Έτσι εμφανίζο-
νται φαγούρα, φτέρνισμα, δακρύρροια, καταρροή και πιο σοβαρά 
μπορεί να προκληθεί αναφυλακτικό σοκ. 

Τούτες 
τις μέρες      
Στίχοι: 
Γιάννης Ρίτσος 
Μουσική: 
Χρήστος Λεοντής 
Πρώτη εκτέλεση: 
Νίκος Ξυλούρης

Τούτες τις μέρες ο άνεμος μας κυ-
νηγάει, μας κυνηγάει

Γύρω σε κάθε βλέμμα το συρμα-
τόπλεγμα

γύρω στην καρδιά μας το συρμα-
τόπλεγμα

γύρω στην ελπίδα το συρματό-
πλεγμα

Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο 
εφέτος

Πιο κοντά, πιο κοντά

μουσκεμένα χιλιόμετρα μαζεύο-
νται γύρω τους

Μέσα στις τσέπες του παλιού πα-
νωφοριού τους

έχουν μικρά τζάκια να ζεσταίνουν 
τα παιδιά

Κάθονται στον πάγκο κι αχνί-
ζουν

απ’ τη βροχή και την από στάση

Η ανάσα τους είν’ ο καπνός ενός 
τραίνου

που πάει μακριά, πολύ μακριά

Κουβεντιάζουν

και τότε η ξεβαμμένη πόρτα της 
κάμαρας

γίνεται σαν μητέρα που σταυρώ-
νει τα χέρια της

κι ακούει

Πιο κοντά, πιο κοντά

Τούτες τις μέρες...

Πιο κοντά, πιο κοντά

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 100 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

Αλλεργίες 
της άνοιξης

Β.Τ.
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Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου γιορ-
τάστηκε με λαμπρότητα η γιορτή 

της Εύρεσης στο νησί μας, με τα παρα-
δοσιακά φαναράκια να φωτίζουν το 
νυκτερινό ουρανό της Τήνου. Ντόπιοι 
και επισκέπτες έψαλαν το «Δεύτε Τήνι-
οι πολίτες….». Επίσης στην Αθήνα την 
ίδια μέρα τελέσθηκε Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στο 
Γκύζη από το σύλλογο Χωραϊτών.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009 
με λαμπρότητα πραγματοποιήθη-

κε από την Αδελφότητα, η από εδώ και 
100 πλέον χρόνια από την ίδρυσή της, 
καθιερωμένη γιορτή της παροικίας των 
Αθηνών την πρώτη Κυριακή του μηνός 
Φεβρουαρίου για την Εύρεση της Θαυ-
ματουργής Εικόνας της Μεγαλόχαρης 
της Τήνου.
Η τελετή ξεκίνησε με Αρχιερατική Λει-
τουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου 
(οδός Μετσόβου) χοροστατούντος του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ. Δωρο-
θέου του Β’ και των Ιερέων του Ναού, 
τους Εκκλησιαστικούς ύμνους και τα 
τροπάρια έψαλαν οι παριστάμενοι Ψάλ-
τες του Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου.
Μετά το τέλος της Αρχιερατικής Λει-
τουργίας, με την συνοδεία της Φιλαρ-
μονικής του Δήμου Αθήνας, με την 
συνοδεία εκατοντάδων συμπατριωτών 
μας και πιστών, μεταφέρθηκε το πιστό 
αντίγραφο της Ιερής Εικόνας από την 
Εκκλησία δια μέσου των οδών Μετσό-

βου και Λ. Αλεξάνδρας στο κτήριο της 
Αδελφότητας.
Εκατοντάδες συμπατριώτες μας, πιστοί 
και φίλοι του νησιού μας κατέκλυσαν 
τις αίθουσες εκδηλώσεων του κτηρίου, 
το κλιμακοστάσιο και τον εξωτερικό 
χώρο του Τηνιακού καφενείου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι: Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης της Ι.Μ. 
Σύρου – Τήνου - Μυκόνου κ. Δωρό-
θεος, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος 
της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
κ. Νικόλαος, οι Βουλευτές των Κυ-
κλάδων κα Άρια Μανούσου και κος 
Ι. Βρούτσης, ο Γ. Γραμματέας της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου κος Χαρ. 
Κόκκινος, εκπρόσωποι του Α΄ και του 
Β΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκ-
πρόσωποι του Π.Ι.Ι. Ευαγγελιστρίας Τή-
νου, τ. Πρόεδροι και Μέλη των Δ.Σ. της 
Αδελφότητας, Εκπρόσωποι Σωματείων, 
Συλλόγων, Φορέων και Μ. Μ. έντυπου 
τοπικού τύπου.
Μετά το τέλος της ομιλίας του Προέ-
δρου στο βήμα ανήλθε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Σύρου – Τήνου και Πρό-
εδρος του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου κ. Δωρόθεος ο 
Β΄, ο οποίος και παρουσίασε το εόρτιο 
γεγονός της ημέρας, κάνοντας εκτενή 
Θρησκευτική αναφορά στην Μονή Κε-
χροβουνίου καθηλώνοντας το ακρωτή-
ριο με την εμπεριστατωμένη ομιλία του 
και τα Ιστορικά Θρησκευτικά γεγονότα 
που παρουσιάσθηκαν για την Μονή, σε 
πολλούς από εμάς τους παρευρισκομέ-
νους ήταν τέλειος άγνωστα.

Στην συνέχεια ο Αιδεσιμότατος Γιώργος 
Φανερός ανάγνωσε την απόφαση της 
Δ. Ε. του Π.Ι.Ι. Ευαγγελιστρίας Τήνου 
για την μεταθανάτια τιμητική διάκρι-
ση στον τ. Πρόεδρο της Αδελφότητας 
+ Δημήτρη Ζ. Σοφιανού την ημέρα της 
γιορτής της Ευρέσεως. Με την ολοκλή-
ρωση της ανάγνωσης της απόφασης 
της Διοικούσας Επιτροπής ο Σεβασμι-
ότατος Μητροπολίτης Σύρου – Τήνου 
κ. Δωρόθεος ο Β΄ κάλεσε στο βήμα την 
σύζυγο του αειμνήστου + Δημήτρη Ζ. 
Σοφιανού, κ. Ελένη Δ. Σοφιανού όπου 
και της απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του 
Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, τιμώντας με τον τρόπο 
αυτό το έργο και την μεγάλη προσφο-
ρά, του αειμνήστου συζύγου της.
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας μετά το 
τέλος της μεταθανάτιας τιμητικής διά-
κρισης, εκ μέρος του Δ.Σ. και προσωπι-
κά ο ίδιος ευχαρίστησε, τον Σεβασμιό-
τατο για την παρουσία του και την με-
ταθανάτια τιμητική διάκριση και όσους 
παρευρέθηκαν στην σημερινή γιορτή, 
τονίζοντας ότι πρέπει να αποδίδομε 
φόρο τιμής στην Προστάτιδα, που μας 
αξίωσε και φέτος να γιορτάσουμε τα 
186 χρόνια, του σπουδαίου γεγονός της 
Ευρέσεως της Ιεράς Εικόνας στην Τήνο. 
Τέλος ευχήθηκε σε όλους ατομική και 
οικογενειακή υγεία και ευτυχία.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης εκ μέρος 
του Δ.Σ. μοιράστηκε δωρεά η νέα έκ-
δοση της Αδελφότητας στους παρευρι-
σκομένους το συνοπτικό βιβλίο από τις 
τέσσερεις εκδόσεις αφιερωμένο στο Λι-
μάνι του Πανόρμου και τον χώρο, που 
επιμεληθεί ο συμπατριώτης μας άξιος 
ερευνητής κ. Κώστας Δανούσης. Ακο-
λούθησε κέρασμα με παραδοσιακά γλυ-
κά και με εδέσματα του Τηνιακού καφε-
νείου σε όλους που τίμησαν την γιορ-
τή, στον 1ο όροφο του κτηρίου, στον 
διαμορφωμένο – προστατευμένο χώρο 
του προαύλιου, καθώς και τον διαμορ-
φωμένο εσωτερικό χώρο για την ημέρα, 
εντός του Τηνιακού καφενείου.

Γιορτή Ευρέσεως 
της Θαυματουργής 
Εικόνας της 
Μεγαλόχαρης

Και φέτος εορτάσθηκε με λαμπρότη-

τα ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 

στο ναό της Μεγαλόχαρης. Ντόπιοι, επι-

σκέπτες, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, το-

πικοί άρχοντες, εκπρόσωποι της κυβέρ-

νησης και βουλευτές παρακολούθησαν 

τη λειτουργία και την περιφορά της Ει-

κόνας. Ο Ναός στολισμένος πανηγύρισε 

στην Χάρη της Παναγιάς μας.  Ακολού-

θησε γεύμα στο Γηροκομείο, το οποίο 

ευλόγησε ο Μητροπολίτης Δωρόθεος 

και ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Κρήτης. 

25η Μαρτίου στην Τήνο

Κ.Κ.
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Νέες εκδόσεις

ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ
Το νέο βιβλίο του Δρ. Χάρη Κουτελάκη εξέδωσαν οι εκδόσεις ΕΡΙΝΝΗ. Όπως 
αναφέρει στην εισαγωγή του βιβλίου του ο συγγραφέας «το βιβλίο προσκομίζει 
νέα στοιχεία σε ότι αφορά την μετάδοση της ναυτικής εμπειρίας και γνώσης από 
την απώτερη αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν επιτέλους οι Υδρο-
γραφικές Υπηρεσίες του Γαλλικού και κυρίως του Αγγλικού ναυτικού καθόρισαν 
επακριβώς τα βάθη και τις ακτογραμμές του παράλιου και νησιωτικού χώρου 
του Αιγαίου….».

Η ΚΑΡΥΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Ο πολιτιστικός Σύλλογος Καρυάς Τήνου εξέδωσε εδώ και ένα χρόνο το πρώ-
το βιβλίο αναφορά στο χωριό Καρυά της Τήνου. Συγγραφέας ο Καρδιανιώτης 
Στέφανος Δελατόλας που για δύο χρόνια συνέλεγε στοιχεία για τη συγγραφή 
του ενώ την προσπάθεια αυτή στήριξε και ο Κώστας Δανούσης. Το διοικητικό 
συμβούλιο του συλλόγου τονίζει πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αφήνει 
αυτό το βιβλίο παρακαταθήκη για τις νέες γενιές αφού είναι ένα βιβλίο που 
αναφέρεται αποκλειστικά στο χωριό και τους οικισμούς του.

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Η Αδελφότητα Τηνίων εν Αθήναις εγκαινιάζει τη σειρά «Αναφορές στο χώρο» με 
την εργασία του Κώστα Δανούση για τον Πάνορμο της Τήνου. Είναι μια πρώ-
τη απόπειρα να προσεγγίσει τη λειτουργία του λιμανιού στο διάβα του χρόνου, 
όπως γράφει και ο ίδιος ο Δανούσης. Ελπίδα του συγγραφέα είναι το φυλλάδιο 
αυτό να αποτελέσει την αφορμή για συζήτηση και κριτική και σε βάθος χρόνου 
για μια πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια, αφού τα στοιχεία που υπάρχουν για το 
λιμάνι στον Πάνορμο είναι λιγοστά. 

ΤΗΝΟΣ 360ο
Το βιβλίο “ΤΗΝΟΣ 360” της Ζέφης Ποτήρη είναι ένας όμορφος ταξιδιω-
τικός οδηγός του νησιού μας, στολισμένος με τις μοναδικές φωτογραφίες 
των Αριστείδη Κοντογιώργη, Γιάννη Βιδάλη, Ζέφης Ποτήρη και Δημήτρη 
Κορρέ. Είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός 300 σελίδων για τον επισκέπτη 
της Τήνου και όχι μόνο. 

Β.Τ.
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Στην 17η συνεδρίαση της 15ης Δε-
κεμβρίου του τρέχοντος έτους του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας 
συζητήθηκαν και εξετάστηκαν τα θέ-
ματα υπηρεσιών υγείας του νησιού. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας 
ότι τα προβλήματα υπηρεσιών υγεί-
ας στην Τήνο ολοένα και αυξάνονται, 
ενώ οι παροχές περίθαλψης στο νησί 
δεν βελτιώνονται και με τις υπάρχου-
σες συνθήκες είναι αδύνατη η άμεση 
αντιμετώπισή τους, πήρε την πρωτο-
βουλία να ξεκινήσει μια εκστρατεία για 
την αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών 
υγείας του νησιού με κυρίαρχο αίτημα 
την μετατροπή του Κέντρου Υγείας σε 
Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας. Με την 
κίνηση αυτή όμως δεν παραβλέπει τις 
φιλότιμες προσπάθειες του ιατρικού, 
παραϊατρικού, νοσηλευτικού προσωπι-
κού και της Διοικούσας Επιτροπής του 
Κ.Υ. Τήνου, αλλά αντίθετα αναγνωρίζει 
την αυτοθυσία τους για την αντιμετώ-
πιση όλων των περιστατικών. Ο Δήμος 
Εξωμβούργου παροτρύνθηκε και έθεσε 
το θέμα επί τάπητος έπειτα από πληρο-
φορίες για την μετατροπή των Κέντρων 
Υγείας Σαντορίνης, Νάξου και Πάρου σε 
Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας και από το 
Δελτίο Τύπου του Βουλευτή Κυκλάδων 
Ιωάννη Βρούτση για την προεξαγγελία 
της αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας 
Μυκόνου σε Κ.Υ. – Νοσοκομείο αλλά 
και την δημιουργία Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης στην Άνδρο που θα απο-
τελέσει, σύμφωνα με τον ίδιο, πιλότο 
για την δημιουργία και στις υπόλοιπες 
νησιωτικές περιοχές. Το Δημοτικό Συμ-
βούλιο με τη σύμφωνη γνώμη όλων των 
Δημοτικών Συμβούλων αναγνωρίζει ότι 
η Τήνος έχει παραμεληθεί πάραυτα στον 
πολύπαθο για τις Κυκλάδες τομέα της 
υγείας και ειδικά στον τελευταίο προ-
γραμματισμό της κυβέρνησης και ζητά 
από όλους τους τοπικούς φορείς (Α/θμια 
και Β/θμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκκλη-
σία, συλλόγους κ.τ.λ.) την στήριξή τους 
στην νέα αυτή προσπάθεια προκειμένου 
να μπορέσει το νησί να ξεφύγει από την 
αναλγησία που το ταλαιπωρεί εδώ και 
δεκαετίες. Η Τήνος και οι πολίτες της, 
όντας πολίτες του δημοκρατικού ελληνι-
κού κράτους πρόνοιας, αξιών, ισότητας 
και ισονομίας, πολίτες μιας απομακρυ-

Πρωτοβουλία Δήμου Εξωμβούργου για 
την έναρξη εκστρατείας αντιμετώπισης 
των προβλημάτων υγείας της Τήνου
Παρέμβαση για άμεση ίδρυση νοσοκομείου στο νησί

σμένης αλλά παρόλα αυτά αρκετά πυ-
κνοκατοικημένης νησιωτικής περιοχής, 
πρέπει να αισθάνονται προστατευμένοι 
από την Πολιτεία και επιβάλλεται να 
απαιτούν την ίση αντιμετώπιση ειδικά 
στα θέματα που αφορούν στην υγεία. 
Με δεδομένες τις παραπάνω συνθήκες 
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και 
ψήφισε ομόφωνα:
1.  Την άμεση μετατροπή – αναβάθμιση 

του Κέντρου Υγείας Τήνου σε Νοσο-
κομείο – Κέντρο Υγείας, 

2.  Την δημιουργία Μονάδας Χρόνιας Αι-
μοκάθαρσης στην Τήνο και την άμεση 
στελέχωση της με τις αντίστοιχες ει-
δικότητες που απαιτούνται (σύμφωνα 
με την εφαρμογή του νέου νόμου),

3.  Την άμεση στελέχωση όλων των θέ-
σεων του Κέντρου Υγείας Τήνου και 
των Περιφερειακών Ιατρείων, λαμβά-
νοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της 
θερινής περιόδου,

4.  Την άμεση υλοποίηση της απόφασης 
του Υπουργείου Υγείας για την μετα-
τροπή του Περιφερειακού Ιατρείου 
Κώμης σε Πολυδύναμο Περιφερεια-
κό Ιατρείο και επίσης την μετατροπή 
του Περιφερειακού Ιατρείου Στενής σε 
Πολυδύναμο Ιατρείο, 

5.  Την παροχή ισχυρών και θελκτικών 
κινήτρων σε ιατρούς και συναφείς ει-
δικότητες για την παραμονή τους στις 
κατά τόπους υπηρεσίες υγείας των νη-
σιών,

6.  Την αναδιοργάνωση και βελτίωση της 
λειτουργίας του συστήματος διακο-
μιδής των ασθενών του νησιωτικού 
χώρου και δημιουργία ΕΚΑΒ στις Κυ-
κλάδες,

7.  Την στήριξη και ενίσχυση όλων των 
Προγραμμάτων Κοινωνικής Μέριμνας 
(Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, Κινητή 
Μονάδα Ψυχικής Υγείας) και τέλος

8.  Την στήριξη όλων των φορέων του 
νησιού και την έκδοση ανάλογου ψη-
φίσματος για την ολοκληρωμένη και 
μαζική κινητοποίηση που θα φέρει 
τα καλύτερα δυνατά θετικά αποτε-
λέσματα για το δικό μας παρόν αλλά 
ιδιαίτερα για το μέλλον των παιδιών 
μας, απαιτώντας την οικοδόμηση ενός 
πραγματικού «κράτους πρόνοιας» για 
όλους τους πολίτες του.

Έλλειψη αγροτικών ιατρών 
στα περιφεριακά ιατρεία 
του Δήμου Εξωμβούργου

Ο Δήμος Εξωμβούργου στις 4/03/2009 
απέστειλε επιστολή στον Διοικητή του 

Γενικού Νοσοκομείου Σύρου κ. Χαράλαμπο 
Πλατή και στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσί-
ας Κ. Ευάγγελο Πανοηλία, διαμαρτυρόμενος 
για την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει το Πολυδύναμο Περιφερειακό 
Ιατρείο Κώμης, καθώς υπάρχει έλλειψη αγρο-
τικού ιατρού. Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό 
Ιατρείο της Κώμης την δεδομένη αυτή στιγμή 
δεν υπηρετεί αγροτικός ιατρός λόγω μετακί-
νησης της ιατρού, πριν ακόμη αναλάβει υπη-
ρεσία, στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου λόγω 
έλλειψης προσωπικού και ύπαρξης άμεσης 
ανάγκης κάλυψης των αναγκών του Νοσο-
κομείου. Ακόμη, η διακοπή υπηρεσίας υπαί-
θρου του ιατρού του Περιφερειακού Ιατρείου 
Πύργου, ανάγκασε το Κέντρο Υγείας Τήνου 
να επιβαρύνει τον αγροτικό ιατρό Υστερνίων 
– Καρδιανής να καλύψει ιατρικά και το Περι-
φερειακό Ιατρείο Πύργου. Ειδικά στο Περιφε-
ρειακό Ιατρείο της Κώμης για αρκετό καιρό 
οι ασθενείς, οι περισσότεροι εκ των οποίων 
μεγάλης ηλικίας με κινητικά και άλλα προ-
βλήματα υγείας, εξυπηρετούνται από άλλους 
αγροτικούς ιατρούς που έχει διαθέσει το Κέ-
ντρο Υγείας Τήνου, αλλά όχι σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, γεγονός που καθιστά την παρε-
χόμενη υπηρεσία αδύναμη. Ο Δήμος Εξωμ-
βούργου αναγνωρίζει τις προσπάθειες των 
ιατρών που εξυπηρετούν αλλά και την θέληση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγεί-
ας Τήνου για κάλυψη όλων των αναγκών του 
νησιού, όμως είναι επιβεβλημένη η παρουσία 
αγροτικού ιατρού στα ιατρεία κάθε εβδομάδα 
και η στελέχωση του Πολυδύναμου Ιατρείου 
με μόνιμο ιατρό. Η μη εβδομαδιαία εξυπηρέ-
τηση τους από τους αγροτικούς ιατρούς, που 
η κύρια προσφορά τους σε αυτούς τους ηλικι-
ωμένους είναι η διάγνωση και η συνταγογρά-
φηση των απαιτούμενων φαρμάκων, θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία των ασθενών των χωριών 
μας. Οι ασθενείς των οικισμών μας, στην πλει-
ονότητά τους ηλικιωμένοι, με το πενιχρό ει-
σόδημά τους αναγκάζονται να επισκέπτονται 
ιδιώτες ιατρούς για διάγνωση αλλά όχι όμως 
για συνταγογράφηση, και ως εκ τούτου η μη 
λήψη των απαιτούμενων φαρμάκων είναι ένα 
γεγονός που καταστεί την υγεία τους εκτεθει-
μένη σε υψηλό κίνδυνο. Ο Δήμος Εξωμβούρ-
γου ζήτησε από τον Διοικητή του Γενικού 
Νοσοκομείου Σύρου να τοποθετήσει άμεσα 
αγροτικό ιατρό στο Πολυδύναμο Περιφερει-
ακό Ιατρείο Κώμης, προκειμένου να αποφευ-
χθούν τα όποια προβλήματα θέτουν σε άμεσο 
κίνδυνο την υγεία των ασθενών. 
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Αξιότιμοι κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρί-
αση του, 21.01.2009 εξέτασε με μεγάλη 
προσοχή τα προβλήματα των υπηρεσι-
ών υγείας στο νησί μας. Επισημαίνοντας 
ότι οι παροχές υγείας δεν βελτιώνονται, 
παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες που 
καταβάλλονται από το Ιατρικό – Παρα-
ϊατρικό και Νοσηλευτικού προσωπικού 
του Κέντρου Υγείας, με αυτοθυσία πολ-
λές φορές στην αντιμετώπιση των περι-
στατικών. Με την πράξη 586/21.1.2009 
αποφάσισε ομόφωνα να υποστηρίξει την 
αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών υγείας, 
με κυρίαρχο αίτημα την μετατροπή του 
Κέντρου Υγείας, σε Νοσοκομείο – Κέ-
ντρο Υγείας και όλων των Περιφερειακών 
Ιατρείων σε Πολυδύναμα Ιατρεία. Υπο-
στηρίζοντας ταυτόχρονα όλες τις ενέρ-
γειες του Δήμου Εξωμβούργου και την 
συγκεκριμένη απόφαση από 15.12.2008, 
συνεδρίαση 17η θέμα 2 Εξέταση Θεμά-
των Υγείας Τήνου, πράξη 222/2008 του 
Δημοτικού Συμβουλίου, και της σχετι-
κής επιστολής του από 19.01.2009, με το 
ομόφωνο Ψήφισμα και τις οκτώ θεματι-
κές ενότητες με πρωταρχικές προτάσεις 
την αναβάθμιση υγείας του νησιού μας. 
Μην ξεχνάμε ότι, οι κάτοικοι και όλοι οι 
Απανταχού Τήνιοι, αξιώνουν να τηρη-
θούν τα συνταγματικά τους δικαιώματα, 
πρόνοιας, ισότητας και ισονομίας, της 
απομακρυσμένης, αλλά αρκετά πυκνο-
κατοικημένης νησιωτικής περιοχής, δια 
το λόγο αυτό επιβάλετε από την Πο-
λιτεία, ίση μεταχείριση, ειδικότερα στα 
θέματα που άπτονται στην παροχή των 
υπηρεσιών υγείας.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει 
τις παρακάτω θέσεις με το παρόν Ψήφι-
σμα του.
1. Ζητούμε την άμεση μετατροπή, ανα-
βαθμίζοντας το Κ. Υ. Τήνου, σε Νοσο-
κομείο – Κέντρο Υγείας με το ανάλογο 
Ιατρικό και Παραϊατρικό – Νοσηλευτικό 
προσωπικό. 
2. Να δημιουργηθεί Μονάδα Αιμοκά-
θαρσης στο νησί μας με την σχετική ια-
τρική στελέχωση που πρέπει να υπάρξει, 
σύμφωνα με το νέο νόμο.
3. Το Κέντρο Υγείας και τα Περιφερειακά 
Ιατρεία, να στελεχωθούν με το απαραί-
τητο προσωπικό, επιλύοντας με αυτό τον 
τρόπο την λύση των προβλημάτων υγεί-
ας των κατοίκων του νησιού μας, αλλά 
και των χιλιάδων επισκεπτών τους καλο-
καιρινούς μήνες.

Εν όψει των προβλημάτων που έχουν 
ανακύψει σχετικά με την λειτουρ-

γία του νέου σφαγείου Τήνου πραγμα-
τοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2009 
στο Δημαρχιακό μέγαρο του Δήμου 
Εξωμβούργου παντηνιακή συνάντηση 
ενημέρωσης για την πορεία του έργου. 
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
της Διαδημοτικής Επιχείρησης και Δη-
μάρχου Εξωμβούργου παρευρέθηκαν η 
βουλευτής του Νομού μας κ. Μανού-
σου – Μπινοπούλου, ο Έπαρχος Τήνου, 
ο Δήμαρχος Τήνου, ο Αντιπρόεδρος 
του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., εκπρόσωποι της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών, του Εμπορι-
κού Συλλόγου Τήνου και του Συλλόγου 
Επαγγελματιών Εξωμβούργου, αγρότες 
και γεωργοκτηνοτρόφοι, κρεοπώλες και 
κάτοικοι του νησιού. Όπως έχουμε ήδη 
αναφέρει σε προηγούμενο δελτίο τύπου 
μας το νέο Σφαγείο στην περιοχή της 
Στενής του Δήμου Εξωμβούργου βρί-
σκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ο μόνος υπεύθυνος φορέας 
πλέον για την παραλαβή του έργου και 
την άμεση λειτουργία του προς όφελος 
και εξυπηρέτηση όλου του νησιού, αδυ-
νατεί να καταβάλλει, λόγω προβλημά-
των ρευστότητας, την εγκεκριμένη δη-
μόσια δαπάνη οικονομικής ενίσχυσης, 
παρόλο που το αίτημα μας για την απο-
πληρωμή έχει υποβληθεί από τον Μάρ-
τιο του 2008. Η συνάντηση του Δημάρ-
χου Εξωμβούργου τόσο με τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο 

Επιστολή της «Αδελφότης των Τηνίων εν Αθήναις» 
προς τον Δήμο Εξωμβούγου

4. Να υλοποιηθεί η απόφαση του Υπουρ-
γείου Υγείας για την μετατροπή των Πε-
ριφερειακών Ιατρείων σε Πολυδύναμα 
Ιατρεία.
5. Να υπάρξουν ισχυρά κίνητρα στους 
Ιατρούς και στις άλλες ειδικότητες, ώστε 
με αυτόν τον τρόπο να παραμένουν στα 
νησιά.
6. Να οργανωθεί και να βελτιωθεί η δια-
κομιδή των ασθενών από τους νησιωτι-
κούς χώρους, με την άμεση (επείγουσα) 

δημιουργία ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες.
7. Ενίσχυση με κάθε τρόπο των Προ-
γραμμάτων της Κοινωνικής Μέριμνας 
– Πρόνοιας σε όλους τους τομείς, Βοή-
θεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ, Κινητή Μονάδα 
ψυχικής Υγείας. 
8. Απαιτούμε να ισχύσουν και για το 
νησί μας οι αποφάσεις του Υπουργείου 
Υγείας και η μετατροπή του Κέντρου 
Υγείας σε Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας. 
      

και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-
γείου δυστυχώς απέβη άκαρπη και η ελ-
πίδα για την λειτουργία του Σφαγείου 
το Πάσχα τείνει να σβήσει. Προκειμένου 
να διευθετηθούν τα ζητήματα που έχουν 
προκύψει και που θα προκύψουν άμεσα 
από τη μη λειτουργία του νέου σφαγεί-
ου και παράλληλα τη μη λειτουργία των 
δύο υπαρχόντων σφαγείων της Τήνου 
και που θα πλήξουν άμεσα τον αγροτικό 
χώρο και το εμπόριο της Τήνου ζητάμε 
από τον μόνο υπεύθυνο φορέα για την 
εκταμίευση του έργου το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης: 
1.  Να αναλάβει την ευθύνη και να δώ-

σει άμεση εντολή στον Νομάρχη προ-
κειμένου να επιτρέψει την προσωρι-
νή χρήση των σφαγείων Τήνου και 
Στενής έως την λειτουργία του νέου 
σφαγείου, έτσι ώστε να καλυφθούν οι 
ανάγκες σφαγής αμνοεριφίων ενόψει 
του Πάσχα.

2.  Να καταβάλει την άμεση και όχι πέραν 
της 10ης Μαρτίου οικονομική συμμε-
τοχή (όπως άλλωστε έχουν δεσμευτεί 
οι δύο κυβερνητικοί μας βουλευτές), 
προκειμένου να συνεχιστούν οι εργα-
σίες από την ανάδοχο εταιρεία του έρ-
γου, να αποπληρωθεί ο εργολάβος και 
να λειτουργήσει το σφαγείο. 

3.  Να εκδώσει έγγραφη διαβεβαίωση για 
την παράταση του χρόνου ολοκλήρω-
σης του επενδυτικού σχεδίου, όπως 
προφορικά μας έχουν υποσχεθεί, έως 
τις 30/06/2009.

Παντηνιακή συνάντηση 
ενημέρωσης για την πορεία 
του νέου σφαγείου Τήνου
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Τα Νέα
της Καρδιανής

Η Καρδιανή είναι ένα χωριό που
παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό, λαο-
γραφικό και ανθρωπολογικό γενικό-
τερα ενδιαφέρον, εξ αιτίας της συμ-
βίωσης στον ίδιο χώρο δύο θρησκευ-
τικών κοινοτήτων καί όχι μόνον.
Φαίνεται ότι οι εντάσεις δεν έλει-

ψαν ποτέ. Εντάσεις, που πολλές φο-
ρές είχαν προέλευση ανεξάρτητη α-
πό τα θρησκευτικά ζητήματα, στο τέ-
λος κατέληγαν να περιβάλλονται το
μανδύα των δογματικών διαφορών.
Με το πέρασμα, όμως, του χρόνου

οι Καρδιανιώτες κατόρθωσαν να πε-
ριορίσουν τις εντάσεις εντός του χω-
ριού τους και να βρίσκουν λύσεις μό-
νοι τους. Πέτυχαν ένα είδος αυτοθέ-
σμισης της κοινωνίας τους.
Συμβάλλοντας, λοιπόν, στη μικροϊ-

στορία του χωριού, καταχωρίζουμε
δύο ειδήσεις που προέρχονται από
το Βιβλίο εξερχομένων εγγράφων
του ∆ήμου Πανόρμου, ελπίζοντας ότι
θα ενδιαφέρουν τους αναγνώστες
των «Νέων της Καρδιανής».

- Ι -

«[ Añ. 20, 14 [ Éáíïõáñßïõ 1836

Ðñüò ôïýò êáôïßêïõò ôïý ÄÞìïõ ôïý-
ôïõ.

ÌÝ ëýðçí ï[õ ìéêñÜí ðëçñïöïñå~éôáé ]ç
èÝóéò á\õôç ðáñÜ ô~çò [åðß ôüí Ä~çìïí ôçò
ðáñåäñßáí ÷ùñ(ßïõ) Êáñäéáí~çò \ïôé ôÝ-
èíçêáí ôéíÝò âüåò êáß \ïôé [åìöáíßæåôáé ]ç
[åðéæùïôßá, ôü êïéí~ùò êáëïýìåíïí èáíá-
ôéêüí ô~ùí âï~ùí. \ Ïôé íÜ ðñïëÜâùìåí ôÞí
öèïñïðïéüí ôáýôçí íüóïí, \çôéò [åðéöÝñåé
ìåãßóôçí æçìßáí å[éò ôïýò ðôù÷ïýò ôïý-
ôïõò Äçìüôáò êáß äéÜ íÜ [åìðïäßóùìåí \ï-
óïí ôü äõíáôüí ôÞí äéÜäïóéí ôï~õ íïóÞ-
ìáôïò ôïýôïõ ÄéáôÜôôïìåí \ïëïõò ôïýò ]õ-
ðü ôÞí äéåýèõíóßí ìáò Äçìüôáò á[õ-
óôçñ~ùò: Ðñ~ùôïí íÜ [áðïìáêñýíùóé ôïýò
âüáò ôùí, {áí ãíùñßæùóé, [áðü ôÜ íïóçôé-
êÜ ìÝñç ô~ùí ôåèíçêüôùí æþùí êáß èåù-
ñïýìåíá ]ùò ìåìïëõóìÝíá. Äåýôåñïí äÝ
ï]é èíÞóêïíôåò âüåò íá èÜðôùíôáé âáèÝ-
ùò, {áëëùò íÜ ñßðôùíôáé å[éò ôüí {áóâå-
óôïí.

Êáß ôÝëïò ðÜíôùí, \ïóïé {å÷ïõí êýíáò

(óêýëïé), ï\éôéíåò [áöÞíïõóé íÜ ðåñéöÝ-
ñùíôáé å[éò ôÜò äçìïóßïõò ]ïäïýò êáß [á-
ãñïýò íÜ ôïýò êñáôÞóùóé êáß äÝíùóé [å-
íôüò å[éêïóéôåóóÜñùí ]ùñ~ùí, {áëëùò äÝ ]ç
[áóôõíïìéêÞ á\õôç [áñ÷Þ èÝëåé äéáôÜîåé
íÜ öïíåõè~ùóéí ï]é ðåñéöåñüìåíïé ï#õôïé
ê~õíåò \ïëïé.

Å[éäïðïéï~õíôáé ðñüò ôïýôïéò ï]é êÜôïé-
êïé íÜ ðñïóÝ÷ùóé å[éò ôü ]åî~çò íÜ ìÞ ôïë-
ìÞó?ç íÜ ðùëÞó?ç êñÝáò ï[õäåßò [åê ô~ùí [á-
óèåíïýíôùí ôïýôùí æþùí å[éò ôÞí ðåñéöÝ-
ñåéáí ôáýôçí, äéüôé [åê ôï~õ êñÝáôïò ôïý-
ôïõ [çìðïñå~é íÜ âëáöè~?ç ]ç ]õãåßá ô~ùí [áí-
èñþðùí.

] Ï ðáñáâÜôçò èÝëåé ôéìùñå~éôáé ìÝ ôÞí
ðáñÜ ôï~õ íüìïõ [åðéâáëëïìÝíçí ðïéíÞí.

] Ï
ÄçìïðÜñåäñïò»

- ΙΙ -

«[ Añ. 311, 20 [ Ïêôùâñßïõ 1836

Ðñüò ôüí Ðôáéóìáôïäßêçí Ðáíüñìïõ.
\ Ïôé êáôÜ ôÞí 8 (Óåðôå)âñßïõ 1836 óõ-

íÝâçóáí å[éò ôü êáôÜ ôü ÷ùñßïí Êáñ-
äéáí~çò [åíôüò ôï~õ ÄÞìïõ Ðáíüñìïõ óõ-
ìðëïêáß ìåôáîý Äõôéê~ùí êáß [ïñèïäü-
îùí, êáè´ \ïôé {åãéíáí á]é [áðáéôïýìåíáé
[áíáêñßóåéò ðñüò [åîáêñßâùóéí ô~ùí ðñù-
ôáéôßùí ô~çò óõìðëïê~çò êáß óõãêñïýóå-
ùò [åêåßíçò. { Ïèåí ìåôáâÜò [åðéôïðßùò [å-
êå~éèåí å]õñÝèç êáß ]ï ]õðïìïßñáñ÷ïò ÔÞ-
íïõ êáß [åê óõìöþíïõ êáôåóôñþóáìåí
ðñùôüêïëëïí , [åê ôï~õ [ïðïßïõ [åîÜãåôáé
\ïôé ðåñß ôÞí 9çí \ùñáí ì.ì. ô~çò 8 (Óå-
ðôå)ìâñßïõ 1836 ï]é [ïíïìáæüìåíïé Ãå-
þñ(ãéïò) ÓêïõôáñÜêçò ô~çò ×ïíäñïìáñß-
áò, [ ÉùÜííçò Ëåêáíßäçò êáß Ì~áñêïò
Ìáôñïôæ~çò, \áðáíôåò [ïñèüäïîïé, {å÷ïíôåò
ôýìðáíïí [å÷üñåõïí ðëçóßïí ìé~áò êáìÜ-
ñáò [åí ô~?ù á[õô~?ù ÷ùñß?ù êåéìÝíçò êáôÜ ôÞí
[åêêëçóßáí ôï~õ Óáíôßóóéìïõ, ï[é [ïíïìá-
æüìåíïé Íéêüëáïò ÓðÝãáò êáß ÖñáôæÝ-
óêïò ô~çò Íéêçöïñßäáéíáò, Äõôéêïß, [åðå-
ñéöñüíçóáí á[õôïýò, ñßðôïíôåò êáô´
á[õô~ùí \åí êñåììýäé êáß ìßáí ðÝôñá. \ Å-
íåêá ôïýôïõ ï]é äéáëçöèÝíôåò ï@õôïé, êõ-
ñéåõèÝíôåò [áðü ôÞí ìÝèçí, {çñ÷éóáí íÜ
ôïýò ]õâñßæïõí êáß íÜ öùíÜæïõí, \ùóôå
óõíÞ÷èçóáí \ïëïé ó÷åäüí ï]é êÜôïéêïé

ôï~õ ÷ùñßïõ, [áíáôïëéêïß ôå êáß äõôéêïß,
êáß {çñ÷éóáí íÜ êôõð~ùíôáé [áíáìåôáîý
ôùí ìÝ îýëá êáß ðÝôñáò. Å[éò á[õôÞí äÝ
ôÞí óõìðëïêÞí [å÷áñáêôçñßóèçóáí, [åê
ìÝí ô~ùí [ïñèïäüîùí ï]é [ïíïìáæüì(åíïé)
Ì~áñêïò Ìáôñïôæ~çò êáß Ãåþñ(ãéïò)
ÓêïõôáñÜêçò, êáè´ \ïôé ]ï ìÝí ðñ~ùôïò [å-
êôýðçóå ìéêñüí óéäçñï~õí [åñãáëå~éïí
ôüí Äõôéêüí Ãåþñ(ãéïí) Íéêçöïñßäáé-
íáò, ]ï äÝ äåýôåñïò {å÷ùí å[éò ôÞí æþíçí
ìéêñüí [åã÷åéñßäéïí [åãýìíùóå á[õôü ÷ù-
ñßò \ïìùò íÜ êôõðÞó?ç êáíÝíáí. [ Åê ô~ùí
Äõôéê~ùí ï]é [ïíïìáæüìåíïé Íéêüëáïò
ÓðÝãáò, Ì~áñêïò ÌðÝëáò êáß Ôæþñôæçò
ÓôõëéáñÜò, êáè´ \ïôé ]ï ìÝí ðñ~ùôïò [åññé-
øåí  ôü êñåììýäé êáß ðÝôñáí êáôÜ ô~ùí
å[õèõìïýíôùí {åãéíåí á{éôéïò ô~çò óõ-
ìðëïê~çò, ]ï äÝ äåýôåñïò {ï÷é ìüíïí {åêñá-
æå ìåãáëïöþíùò íÜ óçìÜíïõí ôïýò êþ-
äùíáò ô~çò [åêêëçóßáò äéÜ íÜ óõíá÷è~ù-
óéí \áðáíôåò ï]é äõôéêïß, [áëëÜ êáé ]ï {é-
äéïò [åóÞìáíå á[õôïýò, ]ï äÝ ôåëåõôá~éïò
÷ùñßò íÜ [åíï÷ëçè?~ç [áðü ôéíá  [áð´ [åðÜíù
[áðü ôÞí [åêêëçóßáí ôï~õ Óáíôßóóéìïõ
{åññéøåí  ìßáí ðÝôñáí êáß [åêôýðçóå å[éò
ôüí ðüäá ôüí [ ÉùÜííçí Ëåêáíßäçí. { Ï-
èåí ]ç Å[éóáããåëßá ÊõêëÜäùí äéÜ ô~çò ]õð´
[áñ. 2928 ðñïóêëÞóåþò ôçò, [áöï~õ [åðáñá-
ôÞñçóåí \ïëáò ôÜò ðáñ´ [åìï~õ [áíáêñßóåéò
êáôÜ ô~ùí [åíü÷ùí ôïýôùí, ì~áò [åðñïóêÜ-
ëåóå [åãêáßñùò íÜ äþóùìåí å[éò ôü Ðôáé-
óìáôïäéêå~éïí ôï~õôï ôÞí [áð´ [áñ÷~çò êáß
ôÝëïò {åêôáóéí ô~çò ðáñáâÜóåùò ôáýôçò
äéÜ íÜ äõíçè~ùìåí [åãêáßñùò íÜ äþóùìåí

ðåñß á[õô~ùí ôÞí [áðü [......] äßêçí».

Κώστας ∆ανούσης
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