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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Θάνατοι 
Στις 11 Φλεβάρη, στη Χώρα της Τήνου, 
έφυγε από κοντά μας η αγαπητή σε όλους 
μας Ευαγγελία Αλοιμόνου και η Νεκρώ-
σιμη Ακολουθία εψάλει  στον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδας Καρδιανής.

Τον Μάρτιο στην Αθήνα, είχαμε άλλη μια 
απώλεια για το χωριό μας, απεβίωσε ο 
Φραγκιάς Μαραβέλιας.
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους και στους 
οικείους τους ευχόμαστε θερμά συλλυπη-
τήρια.

Μνημόσυνα
Τον Ιανουάριο, στον Ιερό Ναό Αγίας Τρι-
άδας, έγινε μνημόσυνο στην μνήμη όλων 
των Καρδιανιωτών που έφυγαν από κο-
ντά μας τον τελευταίο χρόνο.
Στις 3 Μαρτίου στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 
Ψυχικού έγινε το εξάμηνο μνημόσυνο του 
Γιώργου Κουμνούλια.
Στις 17 Μαρτίου έγινε Τρισάγιο στο Κοι-
μητήριο Ηλιούπολης στην μνήμη της 
Φρατζέσκας Δελαβόγια.
Στις 18 Μαρτίου στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας 
Καρδιανής έγινε το 40ήμερο Μνημόσυνο 
της Ευαγγελίας Αλοιμόνου.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
Η επιχείρηση του εστιατορίου 
“Ντίνος” στον όρμο Γιαννάκη,

μαζί με τον εξοπλισμό.  
Τιμή: 50.000 ευρώ.  
Tηλ.: 6946 034 381

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ...
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού 
Λυκείου Τήνου (σχολικό έτος 2011-

2012), με δεδομένη την επιτυχή διεκπε-
ραίωση των εκδηλώσεων και των γενικό-
τερων στόχων μας όχι μόνο κατά την φε-
τινή χρονιά αλλά όλη την τελευταία τρι-
ετία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
όλους τους φορείς που συνέβαλαν στην 
επίτευξη του στόχου μας, την πενθήμερη 
εκδρομή μας.

     Ευχαριστούμε, λοιπόν, όλες τις επιχειρή-
σεις που, παρ’ όλη την οικονομικά δυσμε-
νή κατάσταση που επικρατεί, ενίσχυσαν 
την προσπάθειά μας με την πολύτιμη για 
εμάς παροχή δώρων για το χορό μας κα-
θώς και με τις χορηγίες τους για την τύ-
πωση των ημερολογίων. Επίσης, θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τους συμπολίτες μας 
που υποστήριξαν τον ετήσιο χορό μας που 
πραγματοποιήθηκε τα Χριστούγεννα, τις 
υπόλοιπες εκδηλώσεις καθώς και τη θερμή 
ανταπόκρισή τους στην αγορά των ημερο-
λογίων μας.

     Κλείνοντας, ευχόμαστε η ανταπόκριση 
αυτή του κόσμου προς εμάς να συνεχιστεί 
και στις επόμενες τάξεις αλλά και αυτές να 
υιοθετήσουν παρόμοια με μας στάση ώστε 
να μην επιβαρύνουν τους συμπολίτες μας.

Κοπή της πίτας 
Γενική Συνέλευση -Εκλογές 2012

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  
ΘΕΡΜΑ

ΤΗΝ κ. ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΤΟΛΑ - 
ΠΑΓΑΝΕΛΗ  & ΤΗΝ κ. ΛΙΑΝΝΑ 
ΧΑΤΖΗΛΟΥΗ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ

ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ 
ΜΗΤΕΡΑΣ - ΓΙΑΓΙΑΣ & ΠΡΟΓΙΑΓΙΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΑΚΩΒΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΔΑΛΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΑΚΩΒΙΝΑ

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 στο 
κτίριο της Αδελφότητας των Τηνίων εν 

Αθήναις, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενι-
κή Συνέλευση, η κοπή της πίτας και εκλο-
γές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συλλόγου μας. Μετά από ένα 
σύντομο καλωσόρισμα και χαιρετισμό του 
Προέδρου του Συλλόγου μας Μηνά Τσου-
μπού, ακολούθησαν ο απολογισμός των 
πεπραγμένων του Συλλόγου από τον Πρό-
εδρο και ο οικονομικός απολογισμός από 
τον ταμία Κώστα Καραΐσκο. Στην συνέχεια 
προχωρήσαμε στην εκλογή νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου, όπου άπαντες οι παρόντες 
συμφώνησαν για συντομία, να μην διεξα-
χθούν εκλογές με σταυρό, μιας και το ψη-
φοδέλτιο είχε επτά υποψήφιους κι έτσι όλοι 
εκλέγονται. Ακολούθησε η κοπή της πίτας. 
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρου-
σία τους ο κος Ιω. Παπαδημητρίου, πρόε-
δρος, η κα φωτεινή Κελαδίτου, αντιπρό-
εδρος και ο κος Νίκος Χατζής, γεν. γραμ-
ματέας του ΔΣ της Αδελφότητας των Τηνί-
ων, ο κος Μανώλης Σκαρής, πρόεδρος του 
Συλλόγου Μαρλά-Μαμάδου, ο κος Σωτή-
ρης Κουρβαράς, πρόεδρος του Συλλόγου 
Υστερνιωτών και μέλος του ΔΣ της Αδελ-

φότητας των Τηνίων, η κα Φρατζέσκα Δα-
σύρα, μέλος του Συλλόγου Υστερνιωτών, ο 
κος Νίκος Πανώριος, Τοπικός Σύμβουλος 
Καρδιανής και πρόεδρος του αδελφού Σω-
ματείου της Καρδιανής, ενώ χαιρετισμούς 
μας έστειλαν ο Δήμαρχος Τήνου κος Παν/
της Κροντηράς, ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Καρυάς, κος Μάνθος Ποτήρης, καθώς και 
οι τρεις Βουλευτές του Νομού μας. Στην 
συνέχεια ακολούθησε γλέντι στο «Τηνια-
κό Καφενείο» με μεζέδες νηστίσιμους και 
μη και με τους ήχους ζωντανής μουσικής, 
από τους Αντώνη Τουρουντού, Δημήτρη 
Ταμπαξή και Ιωάννα Λεγάκη, προσφορά 
του Συλλόγου μας, όπως πάντα! Ένα πολύ 
μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Συλ-
λόγου μας που στηρίζουν τις προσπάθει-
ες του Δ.Σ. αλλά και σε όλους τους φί-
λους που παρευρέθησαν στην γιορτή μας. 
Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου το ΔΣ συ-
γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: 
Μηνάς Τσουμπός, Αντιπρόεδρος: Νίκος 
Αβραάμ, Γεν. Γραμματέας: Φρατζέσκα Τσι-
χλιά, Ταμίας: Κώστας Καραΐσκος, Κο-
σμήτορας: Γεσθημανή Κομνούλια, Μέλη: 
Γιώργος Μαρκάκης και Αντώνης Τουρου-
ντούς.
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Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας 
για να συνεχίσουμε την τακτική 

ενημέρωσή σας, για τα “τηνιακά νέα” 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το 
τελευταίο διάστημα:
■ Την 5η Δεκεμβρίου συνεδρίασε το 
περιφερειακό συμβούλιο στην Σύρο, 
με την συμμετοχή του περ/κου συμβού-
λου από την Τήνο Μ. Βίλλα, με  κύριο 
θέμα τον προϋπολογισμό της Περιφέ-
ρειας.
■ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμε-
τείχε με δικό της περίπτερο στην Χρι-
στουγεννιάτικη Αγορά των Βρυξελ-
λών από τις 25 Νοέμβρη και μέχρι τις 
2 Ιανουαρίου όπου η Ελλάδα ήταν φέ-
τος η τιμώμενη χώρα. Παραγωγοί από 
την Αμοργό, Τήνο, Αστυπάλαια και 
Ρόδο, διέθεταν τα προϊόντα τους και 
διένειμαν άφθονο πληροφοριακό υλικό 
στους  πάνω από ένα εκατομμύριο επι-
σκέπτες.
Η συμμετοχή της Περιφέρειάς μας απο-
τέλεσε μια καλή διαφήμιση για την 
χώρα μας και πρόβαλε τα νησιά μας σε 
μια καίρια χρονική περίοδο όπου πολ-
λοί Ευρωπαίοι σχεδιάζουν τις καλο-
καιρινές τους διακοπές.  Από την Τήνο 
συμμετείχε η βιοτεχνία παραδοσια-
κών προϊόντων “Δελατόλα - το ντου-
λάπι της γιαγιάς”.
■ Επίσης εκδήλωση για τον τουρισμό 
και την γαστρονομία των Κυκλάδων 
διοργάνωσε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
στο Όσλο της Νορβηγίας στις 2 και 3 
Δεκεμβρίου όπου παρουσιάστηκαν οι 
Κυκλάδες, και ιδιαίτερα η Κυκλαδίτικη 
φιλοξενία και γαστρονομία, με τα προϊ- 
όντα κάθε νησιού.
■ Με ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσ-
σεται το έργο “Επισκευή και Αποκα-
τάσταση Καθολικού και Τράπεζας Ιε-
ράς Μονής Αγίου Νικολάου Βάνης, 
προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, που 
χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαί-
ου 2007-2013 του ΕΣΠΑ και εκτελείται 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑ «ΤΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ» 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

από την 2η εφορία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
■ Εγκρίθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2012 
από την Οικονομική Επιτροπή της Πε-
ριφέρειας η μειοδοτική δημοπρασία για 
τη μίσθωση στέγασης των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, 
με την οποία επιτυγχάνεται πολύ ση-
μαντική μείωση των δαπανών ενοικί-
ου.  Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια είχε 
θέσει ως απαράβατο όρο για την μί-
σθωση κτηρίου την ύπαρξη των απα-
ραίτητων υποδομών για την προσβα-
σιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες 
(ΑΜΕΑ). Έτσι εντός ευλόγου χρονι-
κού διαστήματος τα γραφεία της Περι-
φερειακής ενότητας θα μετακομίσουν 
στον νέο χώρο τους.
■ Ευρεία σύσκεψη υπό τον Περιφερει-
άρχη Γιάννη Μαχαιρίδη και με τη συμ-
μετοχή των Αντιπεριφερειαρχών Γιώρ-
γου Πουσσαίου, Τζώρτζη Μακρυωνίτη, 
του ΔημάρχουΤήνου Παναγιώτη Κρο-
ντηρά, του αντιδημάρχου Γιάννη Ζα-
λώνη , του προέδρου του λιμενικού τα-
μείου Τήνου – Άνδρου Γιώργου Σαντα-
μούρη, του αντιπροέδρου Νικηφόρου 
Δελασούδα των Περιφερειακών Συμ-
βούλων, Δημήτρη Γρυπάρη και Ματθαί-
ου Βίλλα και υπηρεσιακών στελεχών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 
πραγματοποιήθηκε στις 19/1/2012 στη 
Σύρο, με αντικείμενο την ολοκλήρωση 

του έργου του λιμανιού της Τήνου.
Αποφασίστηκε να επισπευσθούν οι δι-
αδικασίες, ώστε να ολοκληρωθεί ο φά-
κελος (με την ανανέωση των απαραίτη-
των αδειοδοτήσεων π.χ. περιβαλλοντι-
κής κ.ά.) και να προταθεί έως τον Μάρ-
τιο να ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για χρημα-
τοδότηση.
Ενημερώνουμε επίσης εκ νέου κι εμείς, 
με την ευκαιρία αυτού του δελτίου τύ-
που, κάθε ενδιαφερόμενο ότι:
1. Με έγγραφό του ο Αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Γ. Μακρυωνίτης προς τους Δή-
μους ανακοινώνει ότι: όσοι θεμελιώ-
νουν υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νε-
ρού από πηγάδια ή γεωτρήσεις έχουν 
προθεσμία ως τον Ιούνιο 2012 για την 
υποβολή αιτήσεων έκδοσης άδειας 
(για γεωτρήσεις άρδευσης, ύδρευσης 
κ.λπ.) Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου (Τμήμα Υδροοικονομίας στη 
Σύρο, τηλ. 22810 79317 ), από όπου οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφο-
ρούνται για τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά και να προμηθεύονται αιτήσεις.
2. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στο πλαί-
σιο της ανάγκης κατάρτισης των συ-
μπολιτών μας που απασχολούνται στον 
πρωτογενή τομέα, σε συνεργασία με την 
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών, 
καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυ-
μούν να αποκτήσουν δίπλωμα εκδορο-
σφαγέα να καταθέσουν αιτήσεις στην 
Περιφερειακή Υπηρεσία Κτηνιατρικής 
έως και τον Ιανουάριο 2012. Οι υποψή-
φιοι θα εκπαιδευτούν θεωρητικά στην 
Αθήνα για τρεις (3) ημέρες και πρακτι-
κά στις τοπικές σφαγειοτεχνικές εγκα-
ταστάσεις. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, στην Δ/νση Κτηνιατρικής στα τη-
λέφωνα 2241055877 & 2241055878.

ΤΗΝΟΣ 21 - 01 – 2012 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝΟΥ
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Δημοπρατείται στις 24/4/2012 το 
Κλειστό Γυμναστήριο Τήνου 

με φορέα υλοποίησης το Δήμο Τή-
νου. Πρόκειται για την αποπεράτω-
ση του ημιτελούς έργου της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, προϋπολο-
γισμού 1.071.840,00€ με χρηματοδό-
τηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. Επιτέλους, μετά από τη 
στασιμότητα πολλών ετών, μπαίνουν 
ξανά οι βάσεις για την ολοκλήρω-
ση και παράδοση του Κλειστού Γυ-
μναστηρίου στη νεολαία του νησιού 
μας. Υπογράφηκε επίσης η ένταξη 

Σε μια ακόμη διεθνή έκθεση του-
ρισμού, την κορυφαία τουριστι-

κή έκθεσης της Ρωσίας,  που πραγ-
ματοποιείται στη Μόσχα 21-24 Μαρ-
τίου 2012, συμμετέχει η Τήνος. Μετά 
από την επίσημη επίσκεψη της Ρωσι-
κής αντιπροσωπείας στην Τήνο τον 
περασμένο Οκτώβριο και την πρό-
ταση για συνεργασία στον τομέα του 
θρησκευτικού - πολιτιστικού τουρι-
σμού και των εμπορικών σχέσεων, 
πραγματοποιείται το επόμενο βήμα 
για το άνοιγμα σε μια από τις μεγα-
λύτερες αγορές όπως αυτή της Ρωσί-
ας.
Η Τήνος προβάλλεται στη Ρωσία ως 
προσκυνηματικός τόπος αλλά και 

Με σύμμαχο τον ανοιξιάτικο 
καιρό και στολισμένη με ελ-

ληνικές σημαίες η Τήνος γιόρτασε τη 
γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου. Το Π.Ι.Ι. Ευαγγελίστριας Τή-
νου πανηγύρισε τον εορτασμό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με τη 
Θεία Λειτουργία στο ναό της Μεγα-
λόχαρης, της οποίας προεξήρχε ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου 
Τήνου κ.κ. Δωρόθεος Β΄. Ακολούθη-
σε δοξολογία για την Εθνική Εορτή 
και Λιτάνευση της Αγίας Εικόνας ως 
την πλατεία «Παντανάσσης» συνο-
δευόμενη από τη Φιλαρμονική του 
Ιερού Ιδρύματος, τοπικούς άρχοντες 
και  πλήθος κόσμου

Δελτία τύπου Δήμου Τήνου

Δελτία τύπου Δήμου Τήνου

Στοχευμένη 
προβολή 

της Τήνου στη 
Διεθνή Έκθεση 

Τουρισμού 
στη Μόσχα

τόπος ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδια-
φέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
παράδοση και τη ζεστή φιλοξενία, 
ενώ παράλληλα προβάλλονται και 
οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί 
μεταξύ Τήνου και Ρωσίας.   Στην έκ-
θεση παρατηρείται ιδιαίτερα αυξη-
μένη προσέλευση, ενώ το περίπτε-
ρό μας έχει επισκεφτεί μεγάλος αριθ-
μός τουριστικών πρακτόρων αλλά 
και απλών ταξιδιωτών, δείχνοντας 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νησί. Ο 
Δήμος Τήνου συνεχίζει τη στοχευ-
μένη τουριστική του πολιτική, προ-
σπαθώντας να δώσει μια νέα ώθη-
ση στον τουρισμό του νησιού μας, σε 
νέες αγορές.   

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 

ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 
11.034.840,00 € 
ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζο-
νται για τρίτη χρονιά τα σε-

μινάρια «Εικαστικών Εφαρμογών». 
Λειτουργούν τμήματα ενηλίκων, 
κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, με κα-
θηγήτρια την κα Αναστασία Χατζίρη, 
και 4 τμήματα ανηλίκων με καθηγή-
τρια την κα Ελένη Γλύνη, κάθε Σάβ-

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΕΠΕ-
ΡΑΑ) το έργο Εγκατάσταση Επεξερ-
γασίας Λυμάτων και Έργα Διάθε-
σης Πόλης Τήνου, προϋπολογισμού 
9.963.000€, το οποίο έχει ανατεθεί ως 
προς την υλοποίησή του στην Εγνα-
τία Α.Ε.
Με την έναρξη των εργασιών για την 
εγκατάσταση του Βιολογικού Τήνου 
επενδύουμε σε ένα ακόμη έργο που 
θα δώσει νέα αναπτυξιακή πορεία 
στο νησί. 

«Εικαστικές 
Εφαρμογές 2012»

εκπαιδευτικό 
σεμινάριο 

στο Ι.ΤΗ.Π.

βατο. Τα μαθήματα πραγματοποιού-
νται στο μέγαρο του Ιδρύματος και 
είναι δωρεάν για όλους. Θα διαρκέ-
σουν 3 μήνες και συνδυάζουν πρα-
κτικές εικαστικές εφαρμογές και σύ-
ντομες αναφορές στην Ιστορία της 
Τέχνης. 

Δελτία τύπου Δήμου Τήνου
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Με 30 χρόνια εμπειρίας στην ανά-
πτυξη προγραμμάτων σπου-

δών και προϊόντων πρώιμης εκμάθη-
σης, η Kindermusikείναι το πιο αξιό-
πιστο όνομα στον κόσμο σε ό,τι αφο-
ρά τη μουσική, τα αγγλικά και την κί-
νηση για τα νεογέννητα έως παιδιά 
οκτώ χρονών. Υψηλής ποιότητας μα-
θήματα μουσικής βοηθούν στην ανά-
πτυξη της συγκέντρωσης των παι-
διών, της μνήμης και της ικανότητάς 

Το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού 
πραγματοποίησε ένα διήμερο μουσι-
κών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικού και 
καλλιτεχνικού περιεχομένου, με τον 
μουσικό συνθέτη και πιανίστα Χρί-
στο Παπαγεωργίου.
Κυριακή 25 Μαρτίου, στις 20:30
“Στυλιστικές Παραλλαγές πάνω 
στο Περιγιάλι το κρυφό του Μίκη 
Θεοδωράκη”.
Πώς ο Μίκης γίνεται Μπετόβεν, Χα-
τζιδάκης, Μότσαρτ και άλλοι 30 δια-
φορετικοί χαρακτήρες.
Πρόκειται για ένα μοναδικό πιανι-
στικό έργο που γνωρίζει την διεθνή 
αναγνώριση από την πρώτη του πα-
ρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών (2010) και έκτοτε, έχοντας 
αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές σε 
πληθώρα Φεστιβάλ σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Ο κ. Παπαγεωργίου πριν 
το ρεσιτάλ θα δώσει διάλεξη παρου-
σιάζοντας τα διάφορα στυλ της μου-
σικής χρησιμοποιώντας προβολές 
και παραδείγματα στο πιάνο εισάγο-
ντας το κοινό στη φιλοσοφία του έρ-
γου που θα ακούσει.
Συμβολική τιμή εισόδου 3€.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 
ΤΙΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ

ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά-
Γιώργου Καραδέδου,

Χίος, Λέσβος και η εκκλησιαστική 
γλυπτική στο Αιγαίο 16ος-20ός αι., 

«Μέθεξις», Θεσσαλονίκη 2011 
[29 x 21, σελ. 460].

Ξεκίνησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: 
Kindermusic στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

τους να εκφράζουν τα συναισθήματά 
τους. Τα παιδιά μαθαίνουν Αγγλικά 
πολύ ευκολότερα και με σωστή προ-
φορά νωρίς στη ζωή. Το Εκπαιδευτι-
κό αυτό Πρόγραμμα, που για πρώτη 
φορά εφαρμόζεται στην Τήνο, θα δι-
αρκέσει απότο Μάρτιο έως και τον 
Ιούνιο του 2012 για παιδιά 4- 6 ετών.
Υπεύθυνη: η κα Ελένη Λαγουδάκη 
Σουράνη, Διπλωματούχος Εκπαιδευ-
τικός Kindermusik

Διήμερο εκδηλώσεων 25 & 26 Μαρτίου 
2012 στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού.

“Μουσικές Μεταμορφώσεις 
με τον Χρίστο Παπαγεωργίου”

Δευτέρα 26 Μαρτίου, στις 12 το με-
σημέρι
“Μουσική και Ζωγραφική - Μουσι-
κή και Κινηματογράφος”
Πώς η Μουσική γίνεται εικόνα.
Αποτελεί μεταφορά των σχετικών 
τηλεοπτικών εκπομπών του κου Πα-
παγεωργίου σε μορφή ζωντανής συ-
ναυλίας. Μουσικά παραδείγματα στο 
πιάνο και από cd, κλασσικοί πίνακες 
όλων των ζωγράφων σε PowerPoint, 
αποσπάσματα από κινηματογραφι-
κές ταινίες, αλλά και τα σχετικά τη-
λεοπτικά βίντεο του κ. Παπαγεωρ-
γίου με πληθώρα οπτικοακουστι-
κών παραδειγμάτων που περιγρά-
φουν και αναλύουν τις παράλληλες 
και αλληλοσυμπληρωματικές πο-
ρείες των τεχνών αυτών. Η διάλεξη-
ρεσιτάλ απευθύνεται σε μαθητές των 
Λυκείων της Τήνου, θα είναι όμως 
ανοικτή και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Υποστηρικτές: Ξενοδοχείο Τήνιον, 
FastFerries, Golden Star Ferries
 

Μια εικοσάχρονη ερευνητική πο-
ρεία κορυφώνεται με την προ-

κείμενη έκδοση. Οι συγγραφείς έχουν 
ξεκινήσεις από το 1990 συστηματική 
μελέτη και αποτύπωση των μνημεί-
ων εκκλησιαστικής μαρμαρογλυπτι-
κής του 16ου έως και του 20ού αι. που 
ξεκίνησε αρχικά από τις Κυκλάδες. Το 
υλικό, κυρίως της Άνδρου, που σχετί-
ζεται σχεδόν στο σύνολό του με εργα-
στήρια της Χίου, οδήγησε τους ερευ-
νητές στο ΒΑ Αιγαίο, προπαντός στα 
νησιά Χίο και Λέσβο. Στον τόμο αυτό 
συγκεντρώνονται και επαναπροσδιο-
ρίζονται ζητήματα και συμπεράσματα 
που παρουσιάστηκαν σε άλλες μελέτες 
των συγγραφέων, μέσα από το πρίσμα 
του πλούσιου υλικού που εντοπίστη-
κε στη Χίο και τη Λέσβο. Η σημασία 
της Χίου και των χιώτικων εργαστηρί-
ων μαρμάρου και ξυλογλυπτικής στον 
17ο και κυρίως στον 18ο ως τις αρχές 
του 19ου αι., η δυναμική ανάπτυξη της 
Τήνου τον 19ο και 20ό αι. στη μαρμα-
ρογλυπτική και η διάδοση της εκκλη-
σιαστικής τέχνης με όλες τις μετεξε-
λίξεις της στα μεταβυζαντινά και νε-
ότερα χρόνια, είναι μια συναρπαστική 
ιστορία που ξετυλίγεται μεθοδικά και 
με προσοχή στην παρούσα μελέτη.
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«Ο φερόμενος ως φονευθείς προ 8μήνου 
εις τον Γράμμον στρατιώτης Φίλιππος 
Γαβριήλ Ορειάνος, του οποίου είχον τε-
λεσθεί και τα μνημόσυνα, ήλθε προχθές 
εις το χωρίον του με άδειαν. Την συγκι-
νητικήν περιπέτειαν του μαχητού τού-
του θα δημοσιεύσωμεν προσεχώς».

Η είδηση δημοσιεύθηκε στην εφημ. Αστέρας της Τή-
νου, στο φύλλο 1377-72 της 31.10. 1949, δυο μή-

νες και κάτι από τη λήξη του τραγικού Εμφυλίου που δί-
χασε τον ελληνικό λαό, ταλάνισε τη χώρα και σημάδε-
ψε τη μοίρα της για 25 τουλάχιστον χρόνια!

Πράγματι, συνεπής προς την εξαγγελία της, η εφημε-
ρίδα άρχισε να δημοσιεύει σε συνέχειες την περιπέτεια 
του, αείμνηστου πλέον, Φίλιππου Ορειάνου. Την κατα-
γραφή της διήγησης του Καρδιανιώτη στρατιώτη υπό 
τον τίτλο «Λίγο καιρό αιχμάλωτος απ’ τους προδότες» 
ανέλαβε η ευπαίδευτη Ουρανία, σύζυγος του δασκά-
λου Χρήστου Μαυρουδή, ο οποίος τότε υπηρετούσε 
στο Σχολείο της Καρδιανής, θυγατέρα του παπά Μιχά-
λη Μαυρομαρά, η οποία έμελλε να φύγει πολύ νέα από 
τη ζωή.

Η διήγηση, μοιραία, είναι φορτισμένη από το ιδεολογι-
κό κλίμα της εποχής. Όμως είναι γραμμένη με εξαιρετι-
κή καλλιέπεια ύφους. Σαν ντοκουμέντο ανήκει στις μι-
κροϊστορίες του Εμφυλίου και εκεί θα πρέπει να τεκ-
μηριωθεί. Είναι εξόχως ενδιαφέρουσα στις λεπτομέρει-
ές της για τον ερευνητή της Ιστορίας της τραγικής εκεί-
νης περιόδου. Για μας, όμως, τους Τηνιακούς είναι η συ-
γκλονιστική δραματική περιπέτεια ενός συγχωριανού 
μας, η οποία τελικά είχε ευτυχές τέλος! Μια περιπέτεια 
με εξόχως τραγικές στιγμές και ηθικά διλήμματα. Βέ-
βαια, το στοιχείο της υπερβολής υπάρχει πάντα σε τέ-
τοιου είδους καταγραφές. Θα προσπαθήσουμε, όμως, 
να απομονώσουμε τα στοιχεία αυτά —ιδεολογική φόρ-
τιση και υπερβολή— και να δώσουμε την ιστορία του 
Ορειάνου με την πάσα δυνατή νηφαλιότητα.

Το Φεβρουάριο του 1949 ο Φίλιππος Γραβριήλ Ορειά- 

νος υπηρετούσε σε κάποια μονάδα υποστήριξης των μα-
χόμενων Μονάδων του Εθνικού Στρατού στην περιοχή 
των τελευταίων προπυργίων του Δημοκρατικού Στρα-
τού. Σε γενικές γραμμές ο πόλεμος είχε κριθεί, οι μά-
χες όμως εξακολουθούσαν να είναι λυσσαλέες και αν-
θρωποφθόρες. Δυο φορτηγά του Εθνικού Στρατού με 
18 στρατιώτες ξεκίνησαν το πρωινό της 22ας Φεβρου-
αρίου να μεταφέρουν εφόδια στα προχωρημένα φυλά-
κια της Πυρσόγιαννης. Ας παρακολουθήσουμε, όμως, 
τη διήγηση:

«Στα προχωρημένα φυλάκια της Πυρσόγιαννης θα πη-
γαίναμε τρόφιμα δυο μεγάλα φορτηγά με 18 όλους άν-
δρες. Ξεκινήσαμε το πρωί τη μέρα εκείνη στις 22 Φεβρου-
αρίου. Είχε αληθινά πολύ κρύο, το χιόνια τα είχε σκεπά-
σει όλα και ο βοριάς, λυσσασμένος, θαρρείς πως τα ’χε 
κι αυτός μαζί μας. Οκτώ χιλιόμετρα προχωρήσαμε από 
το μέρος που ξεκινήσαμε, όταν στην αρχή μιας χαράδρας 
ακούσαμε κρότους όλμων και πυλυβόλων και τις σφαί-
ρες να περνούν πάνω μας, να σπάζουν τα ξύλα των αυ-
τοκινήτων, να σηκώνεται το χώμα και οι πέτρες ολόγυρά 
μας και σε γλώσσα ακατάληπτη να μας καλούν να πα-
ραδοθούμε ασφαλώς, ενώ πάν από 200 προδότες κατευ-
θύνονταν προς το μέρος μας δεξιά κι αριστερά… Μόλις 
προλάβαμε να βάλουμε μια μόνο ριπή, όταν γύρω μου 
βρίσκονταν πάνω από 150 συμμορίτες, άνδρες και γυναί-
κες… δεν πρόλαβα να οπλίσω για δεύτερη φορά, γιατί 
σφικτά εκείνη τη στιγμή με κρατούσαν ένας άνδρας και 
δυο γυναίκες. Το όπλο έφυγε από τα χέρια μου που τα 
ένιωθα τόσο ζεστά, γιατί θραύσματα από τον όλμο είχαν 
κτυπήση τα δάκτυλα και είδα για μια στιγμή και τα δυό 
μου χέρια βουτηγμένα στο αίμα. Δυο μέτρα ακριβώς κο-
ντά μου ένας στρατιώτης φώναζε και επεκαλείτο τη βοή-
θεια της Παναγίας, άλλος παραπέρα ’κεί και άλλοι μέσα 
από τα αυτοκίνητα, που, όπως είπα παραπάνω, δεν πρό-
λαβαν να βγουν έξω και τραυματισμένοι βαρειά άρχισαν 
να καίγωνται… Μας πρόσταξαν εμένα και τους άλλους 
—οι εξ σωθήκαμε— να βγάλουμε τα ρούχα μας. Ξυπό-
λυτοι σε λίγο όλοι και γυμνοί, με σπρωξιές, δεν ξέρω που 
μας οδηγούσαν…».

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν τελικά σε μια σπηλιά, η 
οποία χρησίμευε ως Κάντρο Διοίκησης, και υποβλήθη-
καν σε ανάκριση, όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες πε-

Του κ. Κωστα Δανούση

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΡΕΙΑΝΟΣ
Μήνες οδύνης εν αιχμαλωσία
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ριπτώσεις. Σε λίγο κάποιος έφερε και τα χαρτιά τους. Ο 
Ορειάνος γνώρισε τα δικά του. Ανάμεσά τους ήταν μια 
φωτογραφία της βασίλισσας και ένα καρτ ποστάλ με το 
εικόνισμα της Μεγαλόχαρης. Την επώδυνη διαδικασία 
των ανακρίσεων διέκοψε η περιποίηση των τραυμάτων. 
«Ένας συμμορίτης με μια γυναίκα σε πολύ μικρή ηλικία», 
διηγείται ο Ορειάνος, «μου έδεσαν τα τραύματα». Η γυ-
ναίκα αυτή έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
αιχμαλωσία του Καρδιανιώτη στρατιώτη.  
Λόγω των εξελίξεων των επιχειρήσεων οι αιχμάλωτοι 
μεταφέρονταν συνεχώς. «Ύστερα από αρκετή πορεία 
που κάναμε», διηγείται ο αιχμάλωτος, «από το ύψωμα 
αυτό φθάσαμε στο ύψωμα Τ… Ο νους μου πάντα πήγαι-
νε στη γυναίκα που μου είχε δέσει τα τραύματα και μου 
είχε δείξει κάποια συμπόνια, μα πουθενά δεν την έβλε-
πα… Ήτανε άνοιξις, ήταν Απρίλης… Φανταστικά βρέ-

θηκα στο χωριό μου, στο σπίτι μου, κοντά στους γονείς 
μου και έβλεπα τη μάνα μου να με αγκαλιάζη και να με 
φιλή. Και λογάριαζα πως θα ’χουν τόσους μήνες να πά-
ρουν γράμμα μου και ίσως να τους είχαν ειδοποιήση ότι 
σκοτώθηκα ή πως θα ήμουν αιχμάλωτος. Στο διάστημα 
αυτό είχα ειδοποιήσει μέσον Ερ. Σταυρού μα δεν ήξερα αν 
θα το έλαβαν και λογάριαζα πως ίσως να ’χουν κάμη και 
τα μνημόσυνά μου…». 
Τελικά, κάποια στιγμή, η νεαρή γυναίκα, ο ακριβής ρό-
λος της οποίας δε διευκρινίζεται (αν ήταν πράκτορας 
του Εθνικού Στρατού ή ήθελε να αυτομολήσει σε αυτόν 
εξαιτίας της εξέλιξης των επιχειρήσεων), εμφανίστηκε 
στον Ορειάνο και σε ένα συναιχμάλωτό του συνοδευ-
όμενη από δύο αντάρτες. Όταν βρέθηκαν μόνοι τους 
πρότεινε να σκοτώσουν τους δύο συνοδούς της και να 
δραπετεύσουν. Αποφάσισαν να σκοτώσουν τον ένα με 
σουγιά και τον άλλο με μια πέτρα, ώστε να μη γίνουν 
αντιληπτοί.
Ο νεαρός Καρδιανιώτης ήρθε σε δύσκολη θέση. «Έκλει-
να κι άνοιγα», διηγείται, «στην τσέπη μου το σουγιά και 
έφερνα στη σκέψη μου τη μάννα του συμμορίτη αυτού, 
σκεπτόμουνα πως άνθρωπος είναι κι αυτός… ας το βρη 
από το Θεό. Αλλά πάλι λογάριαζα πως ο θάνατος αυτού 
θα είναι η λευτεριά μου, η ζωή μου… Άρχισα να τρέμω 
και να μετανιώνω και μου ‘’ρχονταν να τους πω “Φυλα-
χθήτε, θα σας σκοτώσουμε”…».

Τελικά ο πόθος της λευτεριάς υπερίσχυσε και οι δύο 
αιχμάλωτοι μαζί με τη νεαρή γυναίκα εξουδετέρωσαν 
τους δύο συνοδούς τους. «Δεν θυμάμαι πόσο κράτησε 
αυτό», σημειώνει ο Ορειάνος, «όταν με τραβούσε η γυ-
ναίκα και μου ’λεγε πάμε. Όλα είχαν τελειώσει. Δεν ήθε-
λα να φύγω, κάτι με κρατούσε και ξέσπασα σε κλάμα. 
Συνήλθα και άρχισα να τρέχω μαζί τους…».

«…Ήταν ξημέρωμα της 13ης προς την 14ην Αυγούστου. 
Ολοκάθαρος ο ήλιος σκόρπιζε το φως του… Γλυκειά και 
όμορφη η στιγμή που ααντίκρυσα τα ηρωικά μας αδέλ-
φια. Έτρεξα στην αγκαλιά του πρώτου στρατιώτη. Δεν 
πίστευαν τα μάτια μου πως ήμουν εγώ. Και τι ωραία σύ-
μπτωσις! Τι θεία οικονομία! Ήταν ο λόχος μου, η μονάδα 
στην οποία ανήκα. Έκλαψα από χαρά, γονάτισα και προ-
σευχήθηκαν στην Παναγία».

Η ιστορία του Φίλιππου Γαβριήλ Ορειάνου είναι μια 
από τις πολλές τραγικές ιστορίας που έζησε ο ελληνι-
κός λαός τα τραγικά εκείνα χρόνια της αδελφικής αλ-
ληλοσφαγής. Θα μπορούσε να είναι μια ιστορία ενός 
στρατιώτη του Δημοκρατικού Στρατού. Είναι ενδεικτι-
κή, όμως, του άγους με το οποίο φορτώθηκε η πατρίδα 
μας, γιατί οι ηγήτορες των χρόνων εκείνων —αντίθετα 
με ό,τι συνέβη στη γειτονική Ιταλία— δε στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων. 

«Ένας συμμορίτης με μια 

γυναίκα σε πολύ μικρή 

ηλικία», διηγείται ο 

Ορειάνος, «μου έδεσαν 

τα τραύματα». Η γυναίκα 

αυτή έμελλε να παίξει 

καθοριστικό ρόλο 

στην αιχμαλωσία του 

Καρδιανιώτη στρατιώτη.  
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Τα Νέα
της Καρδιανής

Τομή στη λειτουργία του ελληνικού 
κράτους και της δημόσιας διοίκη-

σης υπήρξε η ψήφιση από την Κυβέρνη-
ση του Βενιζέλου του νόμου ΔΝΖ (Νόμος 
4057/1912) «Περί συστάσεως δήμων και 
κοινοτήτων».1 Λίγο πριν την έναρξη των 
βαλκανικών πολέμων, διαλύονται οι Οθω-
νικοί Δήμοι και κάθε οικισμός άνω των 300 
κατοίκων, ο οποίος διαθέτει δημοτικό σχο-
λείο συνιστά κοινότητα. Ως δήμοι ορίζο-
νται οι πρωτεύουσες των νομών και οι πό-
λεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοί-
κων.
  Το Βασιλικό Διάταγμα «Περί αναγνωρί-
σεως των δήμων και κοινοτήτων του νομού 
των Κυκλάδων»2 εντάσσεται στην παραπά-
νω ευρεία διοικητική αναδιοργάνωση. Μο-
ναδικός Δήμος που αναγνωρίζεται είναι ο 
«Δήμος Ερμουπόλεως», ως πρωτεύουσα 
του Νομού Κυκλάδων. Όσο αφορά τις Κοι-
νότητες, με κριτήριο, όπως προαναφέρα-
με, πρώτον τον αριθμό των κατοίκων και 
δεύτερον την ύπαρξη δημοτικού σχολείου 
(«Ως ιδίας δε κοινότητας τους εξής συνοι-

«Περί αναγνωρίσεως των δήμων 
και κοινοτήτων του νομού

των Κυκλάδων»
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κισμούς, δικαιουμένους εις τούτο, ως έχο-
ντας υπέρ τους 300 κατοίκους και σχολεί-
ον στοιχειώδους εκπαιδεύσεως ή ως έδρας 
πρώην δήμων») αναγνωρίζονται 94 κοινό-
τητες στο Νομό Κυκλάδων. Στο νησί μας 
αναγνωρίζονται οι εξής Κοινότητες: Τήνος 
(Χώρα ως έδρα πρώην δήμου), Δυο Χω-
ρία, Κτικάδος, Τριαντάρος, Πύργος, Καρ-
διανή, Υστέρνια, Κώμη, Κελλιά, Στενή και 
Φαλατάδος. Αν εξαιρέσουμε την Χώρα 
του νησιού, τα παραπάνω χωριά φαίνεται 
ότι αποτελούσαν πολυπληθείς και «ζωντα-
νές» κοινότητες του νησιού μας. Οι υπό-
λοιποι συνοικισμοί - χωριά οι οποίοι δεν 
πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια (πλη-
θυσμός άνω των 300 κατοίκων και ύπαρξη 
σχολείου) συγχωνεύονταν με τις παραπά-
νω Κοινότητες. Η συγχώνευση αυτή έγι-
νε με το Βασιλικό Διάταγμα «Περί αναγνω-
ρίσεως κοινοτήτων εν τω νομώ των Κυκλά-
δων»3  όπου για την περίπτωση της Τήνου 
όριζε τα εξής: 
«Οι συνοικισμοί Αρνάδος και Μονή Κοιμή-
σεως της κοινότητος Δύο Χωριά.

Οι συνοικισμοί Μοντάδος και Μπερδεμιά-
ρος της κοινότητος Τριαντάρος.
Οι συνοικισμοί Απεργάδος, Τριπόταμος, 
Χατζηράδος, Ζυμπεράδος ή Σπεράδος της 
κοινότητος Κτικάδος.
Οι συνοικισμοί Βεναρδάδος ή Δερναδάδος, 
Ισμαήλ, Μαμάδου, Πλατσιά, Μαρλά, Χού-
σουλα της κοινότητος Πύργος (πρώην δή-
μου Πανόρμου).
Οι συνοικισμοί Αγάπη, Κάμπος, Κρόκος, 
Λουτρά, Μοναστήριον, Ξυνάρα, Περάστρα 
ή Περιστέρα, Σμαρδάκοιτος, Σκλαβοχώρι, 
Σκαλάδος, Δαραμπάδος, Μονή και Σχολή 
Ουρσολίνων και δυτική Επισκοπή της κοι-
νότητος Κώμη.
Οι συνοικισμοί Αετοφωλιά, Κάτω κλύσμα, 
Καρκάδος της κοινότητος Κελλιά.
Οι συνοικισμοί Καρυά, Κέχρος, Μουσου-
λού, Μέση, Ποταμιά, Τζάδος της κοινότη-
τος Στενή.
Οι συνοικισμοί της κοινότητος Βωλάξ και 
Κουμάρος της κοινότητος Φαλατάδος».

1  Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Τεύχος Α΄, Αρ. φύλλου 58, εν Αθήναις τη 14 Φεβρουαρίου 1912.
2  Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Τεύχος Α΄, Αρ. φύλλου 261, εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1912.
3   Ό.π., 


