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Τα Νέα
της Καρδιανής

Tρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Τηνίων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς»
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Γιορτάστηκε με την επιβαλλό-
μενη σεμνότητα η 50ή επέτει-
ος από την ίδρυση του συλλό-

γου μας, της Αδελφότητας των Τη-
νίων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς» 
και αυτό γιατί, σύμφωνα με τη φιλο-
σοφία μας, οι επέτειοι δεν προσφέ-
ρονται για πανηγυρισμούς, αλλά για 
περισυλλογή, αυτοκριτική και σχε-
διασμό των επομένων κινήσεων. Ση-
μαίνει χάραξη νέων δρόμων, θεμελί-
ωση νέων ονείρων. Γι’ αυτό και ο τίτ-
λος των «Πεπραγμένων» μας ήταν 
«Οι Καρδιανιώτες “της Αγίας Τριά-
δας” 50 χρόνια μετά», άμεση δηλα-
δή αναφορά στην ανάγκη μιας στά-
σης κριτικής.
Χωρίς αμφιβολία έχουμε λόγους να 

Μοναδική απαίτησή μας αλλά και 
συνάμα απαράβατος όρος, είναι ο 
σεβασμός στα έργα, στον κόπο και 
στις προσπάθειες αυτών των λίγων 
ανθρώπων που έχουν κάνει τόσα 
πολλά. Για το λόγο αυτό η εκδήλωσή 
μας ήταν ταυτόχρονα ένα μνημόσυ-
νο γι’ αυτούς που έφυγαν, μια έκφρα-
ση βαθιάς ευγνωμοσύνης γι’ αυτούς 
που δούλεψαν και ένα καλωσόρισμα 
για εκείνους που θα έλθουν.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος 
της Αδελφότητάς μας κ. Μηνάς 
Τσουμπός, ο οποίος, αφού καλωσό-
ρισε τους προσκεκλημένους μας, πα-
ρουσίασε δια βραχέων την 50χρο-
νη πορεία του Συλλόγου. Στη συνέ-
χεια απονεμήθηκε τιμητική διάκριση, 
έκφραση ευγνωμοσύνης στον επί 20 
έτη εφημέριό μας π. Ευστάθιο Σαντο-
ριναίο, ο οποίος πρόσφατα μετατέθη-
κε στην ενορία του Αρνάδου, ενώ η 
βετεράνος Πρόεδρός μας κ. Φρατζέ-
σκα Δελαβόγια έκλεισε την εκδήλω-
ση με ένα συγκινητικό ποίημά της.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Αδελφό-
τητας των Τηνίων εν Αθήναις κ. Ιωάν- 
νης Παπαδημητρίου, παρουσίασε τα 
πεπραγμένα της Αδελφότητάς «Οι 
Καρδιανιώτες “της Αγίας Τριάδας” 50 
χρόνια μετά». «Εί μα στε α πό ε κεί νους 
που δε μας εν θου σιά ζει η πο λυ διά-
σπα ση της συλ λο γι κής έκ φρα σης», 
τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαδη-
μητρίου, «για τί κατ’ αυ τόν τον τρό πο 
μπο ρεί μεν μι κρές κοι νω νι κές συσ-
σω μα τώ σεις να α πο κτούν ξε χω ρι στή 
φω νή, πλην ό μως α πο δυ να μώ νε ται η 
ε νιαί α έκ φρα ση των ο ρα μά των μιας 
ευ ρύ τε ρης πε ριο χής κά τι α πο λύ τως 
α να γκαί ο για την α πο τε λε σμα τι κότη-
τα των κοι νών προ σπα θειών. Αυ τά 
βέ βαια ως γε νι κή αρ χή, για τί κά θε πε-
ρίπτω ση εί ναι ι διαί τε ρη και θα πρέ πει 
να α ντι με τω πί ζε ται ξε χω ρι στά. Και οι 

υπερηφανευόμαστε —το Πολυδύνα-
μο Πολιτιστικό μας Κέντρο και το 
Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο του 
χωριού μας είναι δύο τουλάχιστον 
λόγοι που το δικαιολογούν. Όμως 
βρήκαμε θεμέλια. Κάποιοι άλλοι πριν 
από εμάς στη μακρόχρονη αυτή δια-
δρομή δούλεψαν και έστησαν το με-
τερίζι απ’ όπου εμείς οι νεότεροι πή-
ραμε τα πράγματα και τα πήγαμε πα-
ραπέρα. Παρακαλέσαμε, απαιτήσαμε, 
ζητιανέψαμε, δανείσαμε το Σύλλο-
γο από το υστέρημα των οικογενειών 
μας και όποτε τα πάρουμε πίσω. Όλα 
αυτά τα χρόνια προσφέρουμε εθελο-
ντικά εργασία, υλικά, εξοπλισμό. Μο-
ναδικός σκοπός όλων μας ήταν, είναι 
και θα είναι η ΚΑΡΔΙΑΝΗ μας.

Η 50ή επέτειος από την 
ίδρυση της Αδελφότητας 

των Τηνίων Καρδιανιωτών 
«Η Αγία Τριάς» 

Συνέχεια στη σελίδα 3
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Πανυγηράκια
• Στις 14 Ιουλίου γιόρτασε το εκκλη-
σάκι του Αγίου Νικόδημου του Αγιο-
ρείτου.
• Στις 31 Αυγούστου, του Αγίου Αλε-
ξάνδρου, λειτούργησε το εκκλησά-
κι του Αγίου Δημητρίου στον όρμο 
του Γιαννάκη, η Μαρίκα Αλεξ. Δελα-
τόλα. Μετά τη θεία λειτουργία προ-
σφέρθηκαν πλούσια κεράσματα.
• Στις 25 Σεπτεμβρίου λειτούργησε ο 
Άγιος Ιωάννης στην Κάτω Καρδιανή, 
από την Ρίτα Σκαλώτου. 

Μνημόσυνο
Στις 29 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Τριάδος έγιναν τα 6μηνα 
της Μαρίας Δελατόλα (Γιωργάκαι-
νας).

ΕΡΓΑ – 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Ολοκληρώσαμε τις εργασίες δια-

μόρφωσης της βορειοδυτικής ει-
σόδου του χωριού μας, καθώς επίσης 
και εργασίες επισκευής στο κτίριο του 
Πνευματικού μας Κέντρου. Για την δι-
αμόρφωση του χώρου χτίσαμε πέτρι-
να κολωνάκια κατά μήκος του δρό-
μου, των σκαλιών και στην είσοδο του 
Ξενώνα, τοποθετήσαμε ξύλινους κορ-
μούς για προστασία στον τοίχο της με-
γάλης αυλής και της σκάλας,  χτίσα-
με τα καπάκια στην μάνδρα και τοπο-
θετήσαμε καινούρια σε όλα τα σημεία 
που δεν υπήρχαν. Επισκευάσαμε έξι κο-
λώνες του κτιρίου που είχαν διαβρωθεί 
από τα σίδερα, διευθετήσαμε τον χώρο 
ανάμεσα στο κτίριο και τον δρόμο για 
να μην λιμνάζουν τα νερά και γενικά 
αποκαταστήσαμε όλες τις ζημιές που 
είχαν δημιουργηθεί στο κτίριο από την 
περσινή καταστροφή που έπληξε το 
χωριό μας. Επεκτείναμε το μουσείο για 
να αναδεικνύονται καλύτερα τα εκθέ-
ματά του και προμηθευτήκαμε νέες βι-
βλιοθήκες και φωτιστικά για την με-
γάλη αίθουσα και την αυλή. Ένα μεγά-
λο ευχαριστώ σε όλους όσους μας βο-
ήθησαν και ιδιαίτερα στους Απόστολο 
και Δανάη Σοφιαλίδη οι οποίοι είναι 
πάντα κοντά στον Σύλλογο και στην 
Αγία Τριάδα, στον Φίλιππα Μαραβέ-
λια και ιδιαίτερα στον Φίλιππα Γεωργί-
ου Οριάνο που διέθεσε τον χρόνο για 
τις ώρες λειτουργίας του Λαογραφικού 
μας Μουσείου. Παρά τα δυσβάσταχτα 
έξοδα και τους ανύπαρκτους πόρους 
για  ένα μικρό Σύλλογο σαν τον δικό 
μας, προσφέραμε 1000 € για τις εργα-
σίες επισκευής της Αγίας Τριάδας και 
μαζέψαμε από  μέλη του Συλλόγου μας 
για τον ίδιο σκοπό τα παρακάτω ποσά: 

Αμαλία & Παντελής Παραδείσης 150€
Πόπη  Ζαχαράτου 100€
Φωτεινή Καραΐσκου 100€
Κική Φαϊδαλή 200€
Μαρία Αββραάμ Αζουστά  100€
Απόστολος 
& Δανάη Σοφιαλίδη 200€
Κώστας Καραΐσκος 100€
Γιώργος Ζερβός  50€
Μηνάς Τσουμπός 50€
Παναγιώτης Τσιχλιάς 50€
Διάφοροι Φίλοι 55 €
Ένας χωριανός (ανώνυμος) 1000€

ΝΕΑ 
ΕΚΘΕΜΑΤΑ 
ΜΟΥΣΕΊΟΥ
Οικ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
ΠΑΛΑΜΑΡΗ
• 1 ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΚΕΥΟΣ 
   ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ
• 2 ΟΒΙΔΕΣ ΑΠΟ 
   ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ

ΜΑΡΙΚΑ ΔΕΛΑΤΟΛΑ
• 1 ΣΤΑΜΝΑ
• 1 ΠΗΛΙΝΟ ΣΚΕΥΟΣ 
   ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Οικ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
• 1 ΛΟΣΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
   ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-
ραιώς συμμετείχε και φέτος στον 

εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 24 – 
26 Σεπτεμβρίου 2010. Το θέμα για τη 
διετία 2009 – 2010 είναι η μαγεία και 
ο γενικός τίτλος «Μάγοι, ξόρκια και 
φυλακτά: Η μαγεία στον αρχαίο και 
χριστιανικό κόσμο». Οι εκδηλώσεις 
που οργανώθηκαν από το Ίδρυμα στο 
Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Πύργου 
Τήνου είναι οι παρακάτω:
Παρασκευή 24/9: Ειδικά σχεδιασμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολι-
κές ομάδες όλων των τάξεων του Δη-
μοτικού, με τίτλο «Το στοιχειό του νε-
ρού». 
Σάββατο 25/9  - Κυριακή 26/9: Το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα «Το στοιχειό 
του νερού» θα επαναληφθεί για παι-
διά Δημοτικού και οικογένειες. 

Η είσοδος στο Μουσείο και η συμμε-
τοχή των σχολείων στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ήταν δωρεάν. 
Πληροφορίες: Μουσείο Μαρμαροτε-
χνίας, τηλ.: 2283031290
Επίσης, το τελευταίο Σαββατοκύρια-
κο του Σεπτεμβρίου η είσοδος ήταν 
ελεύθερη σε όλα τα μουσεία του Δι-
κτύου του Π.Ι.Ο.Π. (Μουσείο Με-
τάξης, Σουφλί – Υπαίθριο Μουσείο 
Υδροκίνησης, Δημητσάνα – Μουσείο 
Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, Σπάρ-
τη – Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουρ-
γίας, Αγ. Παρασκευή Λέσβου – Μου-
σείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. 
Τσαλαπάτα, Βόλος – Μουσείο Μαρ-
μαροτεχνίας, Πύργος Τήνου – Μου-
σείο Περιβάλλοντος, Στυμφαλία).
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραι-
ώς. Αγγ. Γέροντα 6, 105 58 Αθήνα, 
Τηλ.: 2103218015, 2103218020-23

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
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Καρ δια νιώ τες της Α γί ας Τριά δας συ-
νι στούν μιαν τέ τοια ξε χω ρι στή πε ρί-
πτω ση και αυ τό το α πο δει κνύ ει η πε-
νη ντά χρο νη πο ρεί α τους και ε ξό χως 
ο χώ ρος ο ο ποί ος σή με ρα μας φι λο ξε-
νεί. Έ να τέ τοιο έρ γο χω ρίς αμ φι βο λί α 
νο μι μοποιεί την ι διαί τε ρη, μο να χι κή 
πο ρεί α μιας μι κρής κοι νω νί ας».
Μετά την παρουσίαση των Πεπραγ-
μένων μας, έλαβε χώρα Ημερίδα με 
θέμα «Καρδιανή: Κοινωνία και πολι-
τισμός» που διοργάνωσε η Αδελφό-
τητά μας, σε συνεργασία με το περιο-
δικό «Τηνιακά Σύμμεικτα», που εκδί-
δει ο κ. Κώστας Δανούσης. Κατά την 
Ημερίδα παρουσίασαν τις εισηγή-
σεις τους η κ. Αγγελική Νικ. Δελλα-
τόλα («Καρδιανή: Η μελωδία της φύ-
σης παράγων πολιτισμού»), η κ. Μα-
ρία Δελατόλα – Παγανέλη («Καρδια-
νιώτες: Βίοι παράλληλοι, βίοι συγκλί-
νοντες· βιώματα θρησκευτικής πο-
ρείας των «50και» στις καθημερινές 
τους σχέσεις»), και ο κ. Κώστας Δα-
νούσης («Καρδιανή: Μετανάστευση 
και οικιακός πολιτισμός»).
Η κ. Αγγελική Νικ. Δελλατόλα με μια 
ερμητική, ποιητική και έντονα συ-

ναισθηματική ομιλία της, με έμμεσες 
αναφορές στη Γένεση, μας ταξίδεψε 
στη μελωδία της καρδιανιώτικης φύ-
σης και μας ερμήνευσε ποιητικά πώς 
αυτή η αρμονία δόμησε την ξεχωρι-
στή ευαισθησία, τον πολιτισμό, των 
ανθρώπων του τόπου.
Η κ. Μαρία Δελατόλα – Παγανέλη, 
αξιοποιώντας «καταθέσεις – μαρ-
τυρίες» των Καρδιανιωτών των 
«50και», μας παρουσίασε πως βίω-
σαν και πώς εξακολουθούν να βιώ-
νουν το διαφορετικό, να συνυπάρ-
χουν με τον «άλλο» και να εκτονώ-
νουν τις ενδεχόμενες εντάσεις. Με 
τρόπο έμμεσο, κομψό, αλλά και ου-
σιαστικό, η. Δελατόλα έθεσε τας χεί-
ρας επί των τύπων των ήλων.
Τέλος ο κ. Κώστας Δανούσης πα-
ρουσίασε το φαινόμενο της μετανά-
στευσης στο νησί τους τρεις τελευ-
ταίους αιώνες, το πώς αυτό εμφανί-
ζεται στην Καρδιανή, όπου και κατα-
γράφεται υψηλή αποδημία γυναικών, 
και τι συνέπειες είχε για τη διαμόρ-
φωση του σπάνιου οικιακού πολιτι-
σμού που βλέπει κανείς σε κάθε καρ-
διανιώτικο σπίτι.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Πρόεδρος 
της Αδελφότητάς μας, ο οποίος και 
ευχαρίστησε τους παρισταμένους και 
όλους όσους γενικά συνέβαλαν στην 
επιτυχία της εκδήλωσης. Ακολούθη-
σε μικρή δεξίωση και διανεμήθηκαν 
τα Πεπραγμένα μας της 50ετίας που 
διέρρευσε από την ίδρυση του συλ-
λόγου μας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους οι πατέρες Ευστάθιος 
Σαντοριναίος, Κων/νος Δελατόλας, 
Αντώνιος Φόνσος και Μάρκος Φώ-
σκολος, ο Δήμαρχος Εξωμβούργου 
κ. Παναγιώτης Κροντηράς, ο Πρόε-
δρος της Ιστορικής Κοινότητας Πα-
νόρμου κ. Ηλίας Τζαβελόπουλος, 
νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβου-
λοι, τα μέλη της Δ.Ε. του Πανελλήνι-
ου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας 
κ.κ. Ιωάννης Πολατσίδης και Πανα-
γιώτης Μαλλιάρης, ο Πρόεδρος της 
Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθή-
ναις κ. Ιωάννης Παπαδημητρίου, ο 
Πρόεδρος του Αδελφού Σωματεί-
ου «Αδελφότητα Τηνίων Καρδιανιω-
τών» κ. Νίκος Πανώριος και εκπρό-
σωποι σωματείων και φορέων.

«Η τιμητική απόφαση του 
Πρωθυπουργού να ανα-

λάβω τα καθήκοντα του Υφυ-
πουργού Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας απο-
τελεί για μένα μια μεγάλη και 
σημαντική ευθύνη. Την ευθύνη 
να ανταποκριθώ με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις 
και τους στόχους του κυβερνητι-
κού έργου στον κρίσιμο τομέα της 
ανάπτυξης και της  ανάταξης της 

ελληνικής οικονομίας. Η Περιφε-
ρειακή Ανάπτυξη αποτελεί αναμ-
φισβήτητα τη βασική προϋπόθεση 
για την οικονομική και κοινωνική 
αναγέννηση της χώρας μας. Απο-
τελεί το μεγάλο στοίχημα που θα 
συμβάλλει καθοριστικά στη βελ-
τίωση της καθημερινότητας των 
πολιτών και στην αναβάθμιση της 
ποιότητας της ζωής τους. 
Με την ανάληψη αυτής της σημα-
ντικής ευθύνης, αισθάνομαι βα-

θιά την ανάγκη να ευχαριστήσω 
μέσα από την καρδιά μου τους πο-
λίτες των Κυκλάδων για την ειλι-
κρινή και διαρκή στήριξη και εμπι-
στοσύνη τους. Τους τιμώ και τους 
διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσω να 
βρίσκομαι δίπλα τους, με τις πόρ-
τες του γραφείου μου ανοιχτές και 
με μία μόνο υπόσχεση: να δώσω 
όλες μου τις δυνάμεις για να πε-
τύχουμε το μεγάλο στόχο της 
ανάπτυξης της ελληνικής περιφέ-
ρειας, της ανάπτυξης των νησιών 
μας. Χωρίς πολλά λόγια, αλλά με 
όραμα, με σχέδιο και με σκληρή 
δουλειά. Αυτή είναι η δικιά μου 
ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη 
δέσμευση. Είναι δέσμευση ευθύ-
νης. Είναι δέσμευση προς όλους 
ανεξαιρέτως τους πολίτες των Κυ-
κλάδων.» 

Ευχαριστήρια 
δήλωση 
του υφυπουργού, 
κ. Παναγιώτη Ρήγα

Συνέχεια από σελίδα 1
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Στον χώρο του παλαιού σφαγείου 
της Χώρας την 1η Αυγούστου, 

εγκαινιάστηκε η έκθεση του Τηνια-
κού ζωγράφου Γιάννη Γκίζη. Ο χώρος 
βρίσκεται δίπλα στο παλιό λοιμοκα-
θαρτήριο της Χώρας και τα έργα δη-
μιουργήθηκαν αποκλειστικά για το 
χώρο του Σφαγείου. Ο ζωγράφος 
για ένα μήνα γύρισε πίσω το χρόνο, 
«επέστρεψε»,  μέσα σε ένα ατμοσφαι-
ρικό σκηνικό που ο ίδιος δημιούργη-
σε για τις ανάγκες της έκθεσης.

Εντυπωσιακά και ιδιαίτερα συμβο-
λικά τα έργα της «Επιστροφής», κα-
θηλώνουν τον επισκέπτη με τα έντο-
να χρώματα και τα σχήματα των θε-
μάτων.  Σίγουρα όσοι είχαν την τύχη 
να ξεναγηθούν στην έκθεση  ένιω-
σαν την αύρα των ανθρώπων, των 
ζώων, τις μνήμες ενός άλλου καιρού, 
δύσκολου, έντονου, που ακροβατεί 
ανάμεσα στην ζωή και το θάνατο.

Η μουσική που ακουγόταν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της έκθεσης , φόρτιζε 
ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα 
που ανακατευόταν με τις μνήμες και 
τις μυρωδιές  του Σφαγείου. Σίγουρα 
είχαμε την τύχη να δούμε κάτι δια-
φορετικό από τα συνηθισμένα, φέτος 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΤΣΟΥΜΠΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ 
«Τήνος – Τολμάμε μαζί» 

του Παναγιώτη Κροντηρά

Γιάννης Γκίζης 
Επιστροφή

το καλοκαίρι χάρη στην ιδιαίτερη με-
ταφυσική ματιά του Τηνιακού ζωγρά-
φου, Γιάννη Γκίζη.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΖΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ 
«Τήνος – Τολμάμε μαζί» 
του Παναγιώτη Κροντηρά

Γεννήθηκε στην Αθήνα.  Έχοντας 
πολλές δημιουργικές & καλλιτεχνι-

κές ανησυχίες αποφοίτησε με ειδικότητα 
οδοντοτεχνίτη από το  ΤΕΛ Ηλιούπολης, 
στη συνέχεια απέκτησε δίπλωμα μαγει-
ρικής/ζαχαροπλαστικής από την σχολή 
ΟΑΕΔ, ενώ παράλληλα υπήρξε, επί σει-
ρά ετών, σπουδαστής λαούτου στο λαϊκό 
σχολείο παραδοσιακής μουσικής υπό την 
Διεύθυνση του Αριστείδη Μόσχου. 
Η μεγάλη του αγάπη για την Τήνο και 
ιδιαίτερα για τον τόπο της μητρικής του 
καταγωγής (Καρδιανή) αποτελέσαν όλα 
αυτά τα χρόνια το αδιάλλακτο όνειρο του 
που τελικά κατάφερε να εκπληρώσει με 
την οριστική εγκατάσταση του στο νησί 
το 1998. Αρχικά εργάστηκε ως επαγγελ-
ματίας οδηγός – ιδιοκτήτης ταξί και αντι-
πρόεδρος στο αντίστοιχο σωματείο ενώ 
από το 2002 είναι μόνιμο στέλεχος του 
Κέντρου Υγείας Τήνου με χρέη πληρώμα-
τος ασθενοφόρου. 
Πάντα κοντά στον κόσμο, αθόρυβος 
αλλά ουσιαστικός αποδεικνύει εμπρά-
κτως και πολυσήμαντα την αγάπη του για 
τον συνάνθρωπο του είτε με την καθημε-
ρινή εκτέλεση των εργασιακών του κα-
θηκόντων, είτε με την προσφορά του ως 
μέλος του συμβουλίου του τοπικού δια-
μερίσματος Καρδιανής, είτε ακόμη όταν 
μας συντροφεύει με τα μουσικά του ταξί-
δια δίνοντας χαρά σε όλους και ιδιαιτέρα 
στους ηλικιωμένους,  
Είναι παντρεμένος με την Παναγιώτα 
Βαρβέρη με την οποία έχει τρία παιδιά. 
Η υποψηφιότητα του με τον συνδυασμό 
του Παναγιώτη Κροντηρά ¨ Τήνος - 
Τολμάμε μαζί ¨,  τίθεται στην κρίση όλων 
των συμπολιτών, και αποτελεί υπεύθυνη 
δέσμευση για δημιουργική δράση με ήθος 
και αξιοπρέπεια.
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Με απόλυτη επίγνωση της μεγάλης 
ευθύνης και  με οδηγό την αγάπη  

για το νησί μας, με εφόδια την εμπειρία, 
τις γνώσεις και πάνω απ’ όλα την στή-
ριξη των συμπατριωτών μας, προχωρώ 
στην κάθοδό στις προσεχείς δημοτικές 
εκλογές, της 7ης Νοεμβρίου 2010, διεκ-
δικώντας, τη διοίκηση του νέου Δήμου 
της Τήνου. 
Αγαπητοί συμπατριώτες. 
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, είναι εμφανής η ανάγκη έκφρασης 
μιας ισχυρής και αποτελεσματικής πολι-
τικής για ολόκληρη την Τήνο. Θα αγωνι-
στούμε με όλες μας τις δυνάμεις για μια 
δυνατή και σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκη-
ση στον τόπο μας, που θα διαμορφώνει 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια 
τοπική κοινωνία ανθρωπιάς, συνοχής και 
αλληλεγγύης.
Πρόθεση και στόχος είναι να πορευθού-
με στους δρόμους της χρηστής και συνε-
τής διοίκησης που εφαρμόσαμε στο Δήμο 
Εξωμβούργου. Μακριά από τις όποιες 
εξαρτήσεις και επιρροές, μακριά από προ-
σωπικές φιλοδοξίες και πελατειακές σχέ-
σεις και με μοναδικό σκοπό την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών όλων των κατοί-
κων του νησιού μας, με συγκεκριμένες 
και προοδευτικές λύσεις στα προβλήμα-
τα του τόπου μας.  Συνεχίζουμε την πο-
ρεία μας μαζί, πόρτα – πόρτα, σπίτι – σπί-
τι,  χωριό – χωριό, γειτονιά – γειτονιά. Συ-
νομιλούμε με όλους, όπως μέχρι σήμερα 
και σχεδιάζουμε την Τήνο του μέλλοντος, 
την Τήνο που ονειρευόμαστε, την Τήνο 
όλων, μακριά από συμφέροντα και προ-
σωπικές πολιτικές.
Καλούμε όλους, ανεξάρτητα από κομμα-
τικές προτιμήσεις και επιμέρους απόψεις 
και θέσεις, να ταχθούν στο πλευρό μας 
και να  ενισχύσουν την κοινή προσπάθεια 
για να πραγματοποιήσουμε ένα έργο που 
το έχει ανάγκη ο τόπος μας. Πρόκειται για 
την ποιοτική αναβάθμιση στην καθημερι-
νή μας ζωή, που θα ανοίξει νέες προοπτι-
κές και νέους ορίζοντες σε όλους.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πιο δυναμικά 
πλέον, μπορεί να διαχειρίζεται τις τοπι-
κές υποθέσεις, να υπερασπίζεται την ισόρ-
ροπη ανάπτυξη της περιφέρειας, να προ-
ωθεί με θάρρος και σύνεση αιτήματα και 
απαιτήσεις προς την πολιτεία. Η εκχώρη-
ση εξάλλου από την πολιτεία περισσότε-
ρων αρμοδιοτήτων και πόρων προς τους 
νέους Δήμους καθιστά θεσμό, πλέον, την  
οικονομική αυτοτέλεια και την αυτοδυνα-
μία των νέων ισχυρών Δήμων.
Το μεγάλο, όμως, στοίχημα που τίθεται εί-
ναι ο νέος Δήμος να προσφέρει εξ ίσου και 
ισοδύναμες υπηρεσίες σε όλους τους δη-

μότες του, όπου και αν αυτοί βρίσκονται-
στη χώρα ή στα χωριά μας-και να δώσει 
προοπτική ανάπτυξης σε όλο το νησί, με 
διάλογο και σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά κάθε γεωγραφικής ενότητας.
Στο Συνδυασμό  μας, συμμετέχουν  έμπει-
ρα μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
παράγοντες της Τοπικής  Κοινωνίας, αλλά 
και πολλοί νέοι: με όρεξη, με φρεσκάδα, 
δημιουργική σκέψη, με γνώση  και νέες 
ιδέες, με διάθεση και θέληση να  εργα-
σθούν σκληρά για προσφορά στα κοινά, 
που μπορεί και πρέπει  να αποτελέσουν τη 
συνέχεια για το αύριο. Άνθρωποι ικανοί, 
ανιδιοτελείς, που πιστεύουν σ’ αυτή την 
προσπάθεια και προέρχονται από όλους 
τους ιδεολογικούς χώρους. Έτσι απελευ-
θερώνουμε και κινητοποιούμε όλες τις 
υγιείς δυνάμεις του νησιού μας, με στόχο 
την πρόοδό του.
Θέλω να καλέσω όλους τους νέους αν-
θρώπους του νησιού μας να ενδιαφερθούν 
για τα κοινά, να εκφράσουν τη θέση τους 
και την άποψή τους για τα τοπικά θέμα-
τα, να επιλέξουν αξιοκρατικά το συνδυα-
σμό που τους εκφράζει και να ασχοληθούν 
ενεργά για ένα διαφορετικό και σε κάθε 
περίπτωση καλύτερο αύριο στον τόπο μας.
Οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος 
του Συνδυασμού μας, που αποτελούν και 
δέσμευσή μας έναντι των συμπατριωτών 
μας, συνοψίζονται σε:
Βελτίωση της ποιότητας ζωής του Τήνιου 
πολίτη, 
- Την εγκατάσταση της διοικητικής δο-
μής του νέου Δήμου, σε όλη την διοικη-
τική περιφέρεια του νησιού, ώστε και με 
την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών 
κάθε πολίτης να μπορεί να λειτουργεί, να 
συναλλάσσεται και να εξυπηρετείται από 
τον Δήμο χωρίς να χρειάζεται να μετακι-
νηθεί.
Ουσιαστική στήριξη όλων των επαγγελ-
ματικών ομάδων που δοκιμάζονται σκλη-
ρά από την παρατεταμένη οικονομική 
κρίση. Δημιουργία συνθηκών στήριξης 
του τουριστικού προϊόντος και επιμήκυν-
σης της τουριστικής περιόδου. 
- Αξιοποίηση, καταγραφή και προβολή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου 
και με την βοήθεια των νέων τεχνολογι-
ών. 
- Αναζήτηση επενδύσεων ώστε να δημι-
ουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και ευ-
καιρίες απασχόλησης ώστε να αυξηθεί ο 
τοπικός πλούτος.
- Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 
ώστε επιτέλους η Τήνος να αποκτήσει 
ασφαλές λιμάνι και αλιευτικά καταφύγια, 
με σύγχρονες χερσαίες λιμενικές υποδο-
μές καθώς και ορθή  αξιοποίηση  των πό-

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ

ρων του Λιμενικού Ταμείου. Αναβάθμιση 
και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων λιμέ-
νων Υστερνίων και Πανόρμου.
Άμεσες ενέργειες για πλήρη στελέχωση 
του Κέντρου Υγείας, των Περιφερειακών 
- Αγροτικών Ιατρείων του νησιού και την 
δημιουργία Δημοτικών Ιατρείων
Διεύρυνση προγραμμάτων κοινωνικής 
στήριξης όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι» «Κέντρο Ημερήσιας Φροντί-
δας Ηλικιωμένων» «Κέντρο Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών» και «Παιδι-
κών – Βρεφονηπιακών Σταθμών», σε όλο 
το νησί.
- Την ολοκλήρωση των έργων της Ύδρευ-
σης ώστε  και η πόλη να έχει συνεχή και 
απρόσκοπτη υδροδότηση καθώς και άμε-
ση αντικατάσταση των αμιαντούχων δι-
κτύων ύδρευσης.
Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης, επε-
ξεργασίας και διάθεσης λυμάτων όλης της 
Τήνου.  
- Την οριστική επίλυση των θεμάτων της 
Καθαριότητας. 
- Την  Πράσινη Ανάπτυξη, το Περιβάλλον 
και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς.
- Την βελτίωση των εκπαιδευτικών υπο-
δομών του νησιού με την δημιουργία 
νέων σύγχρονων εκπαιδευτικών εγκατα-
στάσεων.
- Ολοκλήρωση των αθλητικών υποδομών 
«Κλειστού Γυμναστηρίου» και «Κολυμβη-
τηρίου» στην πόλη  της Τήνου.
- Διαμόρφωση αγροτικής πολιτικής που 
θα στηρίζει, θα προβάλει και θα αξιοποι-
εί  τα τοπικά ζωικά και φυτικά προϊόντα.
Προσκαλούμε όσους έχουν τις ίδιες με 
μας αγωνίες, να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινή προσπάθεια. Με το συνδυασμό μας 
«Τήνος – Τολμάμε Μαζί», πραγματοποιού-
με μια νέα αρχή ενώ ταυτόχρονα αξιοποι-
ούμε την εμπειρία μας στον Δήμο Εξωμ-
βούργου και όχι μόνο, ώστε στην Δημο-
τική μας Παράταξη να μπορεί να βρει την 
έκφρασή του κάθε πολίτης και κάθε  αυτο-
διοικητική πολιτική.
Ως έμβλημά μας επιλέξαμε το νησί μας σε 
συνδυασμό με τρία περιστέρια τα οποία 
συμβολίζουν τους μέχρι σήμερα τρείς 
Ο.Τ.Α. του νησιού, τον Δήμο Τήνου, τον 
Δήμο Εξωμβούργου και την Κοινότητα 
Πανόρμου, που πετούν σε μια ανοδική και 
κοινή πλέον πορεία.  
Θέλουμε και τολμάμε μαζί  να κάνουμε το 
Όραμα Πραγματικότητα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο επικεφαλής του Συνδυασμού 
«Τήνος – Τολμάμε Μαζί»
Παναγιώτης Κροντηράς

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η     
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
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Αγαπητοί συμπατριώτες

Όπως είναι πλέον γνωστό σε όλους, ο χάρ-
της της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα 

μας αλλάζει. 
Στις 7 Νοεμβρίου 2010 οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με το Νόμο 
3852/2010 που αποτελεί τη νέα Διοικητική Με-
ταρρύθμιση του Κράτους – πρόγραμμα «Καλ-
λικράτης».
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ριζοσπαστική δο-
μική αλλαγή που αλλάζει τον τρόπο διακυβέρ-
νησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Οι νέοι Δήμοι καθίστανται πλέον, πρώτο και 
κυρίαρχο κύτταρο για τη λειτουργία του Κρά-
τους, για τη Δημοκρατία μας.
Το πλήθος και το μέγεθος των αρμοδιοτήτων 
που καλούνται να ασκήσουν και να εφαρμό-
σουν, τους αναδεικνύει σε «μικρή τοπική κυ-
βέρνηση».
Απαιτεί κατά βάση αλλαγή νοοτροπίας πολ-
λών χρόνων στη διοίκηση, μέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα και μάλιστα, εν μέσω δημο-
σιονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, 
έχοντας υπογράψει «Μνημόνιο», το οποίο δίνει 
τη δυνατότητα στους δανειστές μας να επιβά-
λουν τις θέσεις τους.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του προ-
γράμματος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, 
χωρίς να παραβλέπουμε την ανάγκη κάλυψης 
του κόστους των μεταφερόμενων με τον «Καλ-
λικράτη» αρμοδιοτήτων.
Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε στα δύ-
σκολα.
Με τα δεδομένα αυτά, μετά από ώριμη σκέψη 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ 
ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Α Ν Ο Ι Κ Τ Η     

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

και με υψηλό αίσθημα ευθύνης σας κάνω επί-
σημα γνωστό, ότι θα είμαι υποψήφιος για την 
τιμητική θέση του Δημάρχου Τήνου.
Η μέχρι σήμερα πορεία μου, ως ανθρώπου που 
εργάζεται και επιχειρεί, η εμπειρία και η γνώση 
που έχω αποκτήσει από την ανιδιοτελή ενασχό-
λησή μου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση του νη-
σιού μας επί σειρά ετών αποτελεί εγγύηση για 
το μέλλον.
Το σοβαρό έργο που έχει παραχθεί, η οργάνω-
ση των υπηρεσιών του Δήμου, οι ρεαλιστικές 
λύσεις που έχουν δοθεί σε προβλήματα του τό-
που μας, οι καινοτόμες προτάσεις που έχουν 
κατατεθεί κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής 
μου θητείας, αλλά και η διάθεση για προσφο-
ρά ζωής σε ένα τόπο, που με τίμησε αναδει-
κνύοντάς με Δήμαρχο του Δήμου Τήνου, θε-
ωρώ ότι είναι οι κυρίαρχοι λόγοι που με οδη-
γούν στην απόφασή μου αυτή.
Μαζί μου, στο Συνδυασμό «ΤΗΝΟΣ - ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ», συμπορεύονται άν-
θρωποι άξιοι, αποτελεσματικοί, με επιστημο-
νική κατάρτιση, λαμπρή πορεία στον επαγ-
γελματικό τους βίο, με εμπειρία στα κοινά 
του τόπου μας.
Άνθρωποι νέοι με όραμα, που αποτελούν εγ-
γύηση αξιοπιστίας για ένα δυναμικό άλμα
στο μέλλον.
Σας καλώ λοιπόν όλους, σε συστράτευση, για 
μια Δημιουργική Πορεία προς την ιστορική 
μετάβαση στο αύριο.
Προτάσσοντας το ΕΜΕΙΣ και όχι το ΕΓΩ.
Χωρίς κομματικές δεσμεύσεις.
Χωρίς τοπικιστικές διακρίσεις και μικροπο-
λιτικές σκοπιμότητες. Με σεβασμό στις φυ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΙΔΑΛΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΗ 2007 -2010

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009 - 2010

σικές, ιστορικές και κοινωνικές ιδιαιτερότη-
τες και στα πλεονεκτήματα που αναδεικνύ-
ουν κάθε κομμάτι του νησιού μας.
Με οδηγό μας την απόλυτη διαφάνεια και το 
δημόσιο έλεγχο για κάθε πράξη της Δημοτι-
κής Αρχής.
Με μοναδικό γνώμονα, ένα καλύτερο μέλλον 
για την Τήνο, για τις οικογένειές μας, για τα 
παιδιά μας,
Σας καλώ να υποστηρίξετε ενεργά το Συνδυ-
ασμό της Ενότητας, της Κοινωνικής Συνοχής 
και της Ελεύθερης Έκφρασης. Σας ζητώ να 
εμπιστευθείτε τη Δύναμη της Ευθύνης, της 
Δημιουργίας, το Συνδυασμό της Νίκης.
Να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις του τόπου 
με όραμα: μια ανοικτή κοινωνία αλληλεγγύ-
ης που θα σέβεται τα δικαιώματα του δημότη, 
χωρίς αποκλεισμούς και αλαζονεία.
Μια κοινωνία στην οποία θα υπάρχει διαβού-
λευση, συμμετοχή στο δημοτικό προγραμμα-
τισμό, διαφάνεια και δημοκρατικός διάλογος, 
στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη μέχρι σή-
μερα πορεία μας.
Μια δημοτική αρχή με ικανότητα να αφου-
γκράζεται τις ανάγκες σε κάθε σημείο του νη-
σιού μας, να συνθέτει διαφορετικές απόψεις και 
να επιλύει τα προβλήματα. Για να ξεπεράσουμε 
τις δυσκολίες και να κατακτήσουμε το μέλλον.
Γιατί μαζί μπορούμε περισσότερα.
Δεν μας χωρίζει τίποτα.

Η Τήνος μας ενώνει.
Με ιδιαίτερη τιμή
ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

Γεννήθηκα το 1965 στην Τήνο από Τήνιους 
γονείς. Τελείωσα το 1ο Δημοτικό σχολείο 

και Γυμνάσιο Τήνου. Αρχικά Ασχολήθηκα με 
την κατασκευή επίπλων μέχρι το 1984 όπου 
προσκλήθηκα να εκπληρώσω τις στρατιωτι-
κές μου υποχρεώσεις. Είμαι παντρεμένος με 
την Στάη Βιδάλη Ιωάννα και έχω τρία παιδιά 
τον 19χρονο Λευτέρη, δευτεροετή στο οικο-
νομικό πανεπιστήμιο Πειραιώς την 17χρο-
νη Ευαγγελία μαθήτρια της 3ης τάξης ΕΠΑΛ 
Τήνου και την 3 ετών Ραφαηλία. Με την σύ-
ζυγό μου δημιουργήσαμε επιχείρηση κατα-
σκευής θρησκευτικών και τουριστικών ειδών. 
Είμεθα μέλη του επιμελητηρίου Κυκλάδων με 
Ε.Μ. Εισαγωγών-εξαγωγών και μέλη της πα-
νελλήνιας ένωσης κατασκευαστικών ειδών 
λαϊκής τέχνης. Ασχολούμαι από νεαρή ηλικία 

ψη, κάθε νοοτροπία και κάθε πρακτική που 
θέτει τα άτομα της τρίτης ηλικίας στο περι-
θώριο της κοινωνίας. Επίσης διετέλεσα από 
το 2009 έως το 2010  γραμματέας του δημοτι-
κού συμβουλίου. Ως απλός δημότης που γεν-
νήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Τήνο απλά 
και ως επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται 
στην Τήνο. Γνωρίζω και βιώνω καθημερινά 
τα ζωτικά της προβλήματα τα οποία δεσμεύ-
ομαι να αντιμετωπίσω με οδηγό την αγάπη 
και την εμπιστοσύνη σας. Πιστεύω στον άν-
θρωπο και στις δυνατότητές του με τις ευχές 
των γονιών μου και την αμέριστη συμπαρά-
σταση των συμπολιτών μου επιθυμώ να αγω-
νιστώ από τη θέση που θα με επιλέξετε για 
την ανάπτυξη και πρόοδο του νησιού μας για 
ένα καλύτερο αύριο.

με τα κοινά του νησιού μας. Διετέλεσα μέλος 
του οίκου Ευγηρίας Τήνου επί διετίας και μέ-
λος του συμβουλίου της ιερατικής σχολής εί-
μαι μέλος της οργάνωσης διαφημίσεων προϊ-
όντων Τήνου, συμμετέχω σε διεθνής εκθέσεις 
και συνέδρια για την προώθηση και διεύρυν-
ση της αγοράς τηνιακών προϊόντων και για 
εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας του εργα-
τικού δυναμικού μας. Από το 2007-2010 ως 
δημοτικός σύμβουλος με τον Κύριο Δήμαρχο 
Σίμο Ορφανό με διόρισε πρόεδρο του ΚΑΠΗ 
Δήμου Τήνου με μεγάλη κοινωνική δραστη-
ριότητα κατανοώντας ότι χτίζοντας μια ου-
σιαστική σχέση με τους ηλικιωμένους συναν-
θρώπους μας σήμερα, προετοιμάζουμε το αύ-
ριο για τον εαυτό μας. Ταυτόχρονα χτύπη-
σα έμπρακτα και στη ρίζα κάθε προκατάλη-
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ

Ο Ενωτικός Σύλλογος Κώμης-
Περάστρας-Μοναστηριών εξέ-

δωσε τον Αύγουστο ένα λεύκωμα με 
παλιές φωτογραφίες, που παραχώρη-
σαν οι κάτοικοι της Κώμης. Ήθη, έθι-
μα, γιορτές, αγροτικές ασχολίες, πα-
νηγύρια γεμίζουν τις σελίδες του λευ-
κώματος. Μια όμορφη φωτογραφι-
κή μηχανή του χρόνου, που θέλησε να 
σώσει  από τη λήθη του χρόνου τη ζωή 
μιας άλλης εποχής. Για να μαθαίνουν 
οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί…..

Το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού 
παρουσιάζει μια έκδοση – έρευ-

να για τους Τήνιους γλύπτες στην 
Αίγυπτο το 19ο – 20ο αιώνα. Επι-
στημονικός υπεύθυνος είναι ο Αιγυ-
πτιώτης καθηγητής Ηλίας Νομπιλά-
κης ενώ την έρευνα πραγματοποίη-
σαν ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, γλύ-
πτης, ο Αριστείδης Κοντογεώργης, 
καθηγητής, ο Γιώργος Ανδριανός, 
φωτογράφος και η Ζέττα Αντωνο-
πούλου, αρχαιολόγος.
Στην καταγραφή συμμετείχαν δεκα-
τέσσερις σπουδαστές των τμημάτων 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έρ-
γων Τέχνης και Φωτογραφίας του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Η έρευνα αφορά βασικά τα δύο με-
γάλα ελληνικά κοιμητήρια της Αλε-
ξάνδρειας και του Καΐρου, όπου βρί-
σκονται άφθονα γλυπτά Τηνίων 
καλλιτεχνών αλλά και έργα τέχνης 
που βρίσκονται σε ελληνικά κτίρια 
των δύο αυτών πόλεων.
Πολύτιμοι βοηθοί της προσπάθειας 
αυτής στάθηκαν ο Πατριάρχης Αλε-
ξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.Θε-
όδωρος Β’, εκπρόσωποι των Ελληνι-
κών Κοινοτήτων, Μονών και Ιδρυ-
μάτων της Αλεξάνδρειας και του 

Με  αφορμή την έκθεση του ει-
καστικού Μαρή Λεφάκη στο 

πολιτιστικό εκθεσιακό κέντρο Αρ-
νάδου, ο Δήμος Τήνου εξέδωσε ένα 
πολυτελές λεύκωμα με έργα Ελλή-
νων Εικαστικών του 20ου αιώνα. Το 
λεύκωμα μαζί με τις φωτογραφίες 
των έργων στολίζεται και από τα βιο- 
γραφικά των δημιουργών που είναι 
οι πλέον αναγνωρισμένοι και σύγ-
χρονοι Έλληνες εικαστικοί.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΡΗ ΛΕΦΑΚΗ

ΤΗΝΙΟΙ ΓΛΥΠΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Καΐρου, εκπρόσωποι των ελληνικών 
Προξενείων, πολλοί καθηγητές και 
ερευνητές.
Τα κείμενα του βιβλίου είναι γραμ-
μένα και στα αγγλικά ενώ εντύπωση 
προκαλούν οι πολλές έγχρωμες και 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες, όπως 
και οι χάρτες από τα κοιμητήρια των 
αιγυπτιακών πόλεων.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ
«Τήνος - Τολμάμε μαζί»

του Παναγιώτη Κροντηρά

ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΤΥΡΟΒΟΛΑ
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Στις 18 Αυγούστου 2010 οι Υστερνιώ-
τες απέδωσαν τον οφειλόμενο από όλη
την Τήνο φόρο τιμής σε έναν μεγάλο
άνδρα του νησιού μας, τον Ξενοφώντα
Ιωάν. Σώχο (1861 - 1942), τον άνθρωπο
που τραγούδησε όσο κανείς άλλος τη
γενέτειρά του και ειδικά την τηνιακή
καλλιτεχνική παράδοση. Ήταν, όπως έ-
γραψε κάποτε ο αείμνηστος Στέφανος
Παρίσης, ο «Τυρταίος» της Τήνου.
Ανοίγοντας την εκδήλωση ο Πρόε-

δρος του Συλλόγου Υστερνιωτών κ. Ιά-
κωβος Μαλακατές, τόνισε μεταξύ άλ-
λων: «Ο Ξενοφών Σώχος ήταν ο ε-
μπνευστής των πρώτων πανελλήνιων α-
γώνων στη νεότερη Ελλάδα, οι οποίοι,
όχι από τοπικιστικό πείσμα, αλλά από
εθνική σκοπιμότητα έγιναν στην Τήνο
το 1895, γιατί ο τόπος μας με το Παλλά-
διο της Μεγαλόχαρης ήταν σημείο συ-
νάντησης του ελεύθερου και του σκλα-
βωμένου Ελληνισμού.
Αυτόν τον άντρα, έστω και καθυστε-

ρημένα, τιμάμε σήμερα. Όμως το μνη-
μείο που σε λίγο θα κληθούμε να απο-
καλύψουμε δε θα ήταν δυνατόν να φι-
λοτεχνηθεί χωρίς την έμπρακτη συμβο-
λή του Τοπικού Συμβουλίου του ∆ημο-
τικού ∆ιαμερίσματος Υστερνίων, στον
Πρόεδρο και τα μέλη του οποίου εκ-
φράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, και
την εξαίρετη εργασία του γλύπτη κ.
Γιώργου Τσακίρη».
Για την προσωπικότητα και το έργο

του Σώχου μίλησε ο, Κώστας ∆ανού-
σης.
Αυτόν τον άνθρωπο τίμησαν οι γείτο-

νές μας, έστω και με καθυστέρηση τό-
σων χρόνων με τη φιλοτέχνηση του α-
νάγλυφου πορτρέτου του, το οποίο και
εντοιχίστηκε σε ειδικά κατασκευασμέ-
νο λίθινο πλαίσιο στην πάνω είσοδο
του χωριού του. Σε ανάμνηση μάλιστα

της συμβολής του στην πραγματοποίη-
ση των «Τηνίων 1895», κάτω από το
πορτρέτο του θα εντοιχιστούν, δεξιά κι
αριστερά, αντίγραφα σε μάρμαρο των
δύο όψεων του μεταλλίου που κόπηκε
τότε.
Η εκδήλωση έγινε στο περιθώριο

των εκδηλώσεων «Τήνια 2010» και την
τίμησαν με την παρουσία τους ο εφημέ-
ριος των Υστερνίων π. Βασίλειος ∆ρά-
κος, οι ∆ήμαρχοι Τήνου και Εξωμ-
βούργου κ.κ. Σίμος Ορφανός και Πα-
ναγιώτης Κροντηράς, δημοτικοί και νο-
μαρχιακοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Γιάννης
Πολατσίδης και Παρασσός Σαλταμα-
νίκας εκ μέρους της ∆Ε του Πανελλη-
νίου Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελί-
στριας Τήνου, ο Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας των Τηνίων εν Αθήναις και οι
Πρόεδροι των συλλόγων των γειτονι-
κών χωριών, ενώ ο π. Γεώργιος Φανε-
ρός διάβασε το μήνυμα του σεβασμιο-
τάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. ∆ωρόθεου
Β΄.

Ο γλύπτης Ιωάννης Βούλγαρης κατα-
γόταν από Μπεναρδιανή οικογένεια.
Ο πατέρας του Εμμανουήλ διατηρούσε
στην Αθήνα τις τελευταίες δεκαετίας
του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού
σημαντική, ανθούσα την εποχή εκείνη
επιχείρηση μαρμαροτεχνίας, επιχείρη-
ση που αργότερα συνέχισαν τα παιδιά
του. Έργα του απαντώνται σε όλα τα
νεκροταφεία της Ελλάδας. Από τα τέσ-
σερα παιδιά του, ο Ιωάννης ακολούθη-
σε καλλιτεχνικές σπουδές και μετά το
Πολυτεχνείο πήγε με υποτροφία στη
Γαλλία. Εκεί απέσπασε σημαντικούς ε-
παίνους και γύρισε πίσω με τις καλύτε-
ρες προοπτικές. Εξελίχτηκε σε σημα-
ντικό και παραγωγικό γλύπτη, πλην ό-
μως ως καλλιτέχνης υπήρξε ιδιαιτέρως

σεμνός, ανέπτυξε προφίλ χαμηλών τό-
νων και παρά το καλλιτεχνικό του κύ-
ρος απέφυγε συστηματικά το θόρυβο.
Μετά το θάνατό του, η οικογένειά του
πρόσφερε το σπίτι του στον Πύργο
στην Κοινότητα Πανόρμου με το σκοπό
να γίνει Μουσείο. Το σπίτι ανακαινί-
στηκε με έξοδα της Κοινότητας και στις
22 Αυγούστου έγιναν τα εγκαίνιά του.
Με την ευκαιρία αυτή, η Κοινότητα
Πανόρμου συνδιοργάνωσε με το πε-
ριοδικό «Τηνιακά Σύμμεικτα» Ημερί-
δα με θέμα «Συμβολές στη μελέτη της
καλλιτεχνικής παράδοσης της Εξωμε-
ριάς», κατά την οποία μίλησαν: η δ.
Μαργαρίτα Αλεξοπούλου («Ο γλύπτης
Ιωάννης Βούλγαρης και το έργο του»),
η δ. Ούρσουλα Φώσκολου («Ο Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης και ο γλύπτης του
Λάζαρος Σώχος»), η κ. Μαρία Πρωτό-
παπα («Ο Γιαννούλης Χαλεπάς με τα
μάτια των παιδιών») και ο Κώστας ∆α-
νούσης («Γιαννούλης Χαλεπάς 1902 -
22: Η στάση των συμπατριωτών του α-
πέναντί του»).

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του ∆ήμου
Εξωμβούργου, στις 17 Σεπτεμβρίου ορ-
γανώθηκε στο Αγάπι Ημερίδα με θέμα
«Τα επαγγέλματα που χάνονται», η ο-
ποία φέτος ήταν αφιερωμένη στην πα-
ραδοσιακή κτηνοτροφία και μελισσο-
κομία του νησιού. Μίλησαν οι κ.κ. Αλέ-
κος Ε. Φλωράκης («Παραδοσιακή κτη-
νοτροφία και μελισσοκομία»), Κώστας
∆ανούσης («Η αγελάδα της Τήνου»),
Φώτης Βλασταρίδης («Η εξέλιξη της
κτηνοτροφίας τα τελευταία 40 χρόνια»)
και Μάνθος Βίλλας («Η μελισσοκομία
της Τήνου»).
Ακολούθησε ένα θαυμάσιο μουσικό

πρόγραμμα από το μουσικό σύνολο
«Αμάν - Ναι» και η εκδήλωση έκλεισε
με πλούσιο μπουφέ που είχαν ετοιμά-
σει οι γυναίκες του Αγαπιού, οι οποίες
έδωσαν ένα ζωντανό δείγμα της απα-
ράμιλλης αγαπιανής φιλοξενίας.
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