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Τα Νέα
της Καρδιανής

Tρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Τηνίων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς»
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Η ΤΗΝΟΣ ΤΩΝ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

Ο Σύλλογός μας, σε συνεργα-
σία με την Αδελφότητα Τη-
νίων εν Αθήναις και το πε-
ριοδικό Τηνιακά Σύμμεικτα, 
υπό την αιγίδα του Πνευμα-
τικού Κέντρου Πανόρμου Τή-
νου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕ-
ΠΑΣ», φιλοξένησε στον προ-
αύλιο χώρο του Πολιτιστι-
κού Κέντρου Καρδιανής ημε-
ρίδα με θέμα «Η ΤΗΝΟΣ 
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕ-
ΜΩΝ».

Το απόγευμα της 13ης Αυγούστου, 
έχοντας απολαύσει ένα υπέροχο 

ηλιοβασίλεμα από το μπαλκόνι της αυ-
λής του Πνευματικού μας Κέντρου, οι 
χωριανοί και οι φίλοι του χωριού μας εί-
χαν την ευκαιρία να μάθουν για τη συμ-
βολή των Τηνιακών στους Βαλκανικούς 
πολέμους, από τις παρουσιάσεις των κ. 

κ. Βασίλη Κολλάρου με θέμα: «Το διε-
θνές τοπίο στις παραμονές των βαλ-
κανικών πολέμων» Κώστα Δανούση με 
θέμα: «Η Τήνος των βαλκανικών πολέ-
μων» και Φίλλιπου Φόρτωμα με θέμα: 
«Οι Τηνιακοί στους βαλκανικούς πολέ-
μους». Πραγματοποιήθηκε ανάγνωση 
κειμένου του Ελευθερίου Βενιζέλου από 
την δεσποινίδα Αναστασία Γκίβαλου 
και κειμένου με τίτλο «ΕΝΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΦΡΑΓΚΟΠΑΠΑΣ» από τη δεσποινίδα 
Ματίνα Καραΐσκου. Η εκδήλωση έκλει-
σε με την εκφώνηση των ονομάτων των 
Τηνίων πεσόντων στους Βαλκανικούς 
Πολέμους. Την όλη εκδήλωση παρουσί-
ασε η δεσποινίδα Ειρήνη Φ. Δελατόλα, 
την οποία και ευχαριστούμε θερμά.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν οι: π. 
Κων/νος Σ. Δελατόλας, εφημέριος Καρ-
διανής, εκπροσωπώντας τον Σεβασμιό-
τατα Μητροπολίτη Σύρου Τήνου κο Δω-
ρόθεο Β’, ο αντιπρόεδρος του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. 
Ευάγγελος Γκίζης-Παρασκευάς, ο αντι-
δήμαρχος του Δήμου Τήνου Ιωάννης 
Ζαλώνης, ο πρόεδρος του Πνευματι-
κού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥ-

ΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» Φραγκίσκος Καγι-
ώργης και η αντιπρόεδρος Ευαγγελία 
Πανωρίου, ο πρόεδρος της Αδελφότη-
τας Τηνίων, Ιωάννης Παπαδημητρίου, η 
αντιπρόεδρος Φωτεινή Κελαδίτου και ο 
γεν.γραμματέας Νικόλαος Χατζής, εκ-
πρόσωποι συλλόγων Καρυάς, Μαρ-
λά-Μαμάδου, Βεναρδάδου, Υστερνίων, 
Μουντάδου, ο τοπικός σύμβουλος Καρ-
διανής Νίκος Πανώριος και σύσσωμο το 
Δ.Σ. του αδελφού Σωματείου της Καρ-
διανής. Επίσης μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο εφοπλιστής Ιάκωβος Ρή-
γος, ο γλύπτης Στρατής Φιλιππότης και 
ο Κώστας Καλαϊτζίδης.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακο-
λούθησε πλούσιο κέρασμα προσφορά 
των εμπορικών επιχειρήσεων «ΠΑΛΑ-
ΜΑΡΗ». Ευχαριστούμε επίσης τις κες 
Σταμάτα και Μαρία Δελατόλα, Φιλιώ 
& Μαρία Τουρουντού, Φωτεινή & Μα-
ρία Καραΐσκου για τα γλυκά που προσέ-
φεραν για το κέρασμά μας. Επιφυλασ-
σόμαστε για του χρόνου να παρουσιά-
σουμε μια εκδήλωση για την αγαπημέ-
νη μας Καρδιανή.
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του 
Λαογραφικού Μουσείου Καρδιανής με 

χαρά διαπιστώσαμε μεγάλη αύξηση στον 
αριθμό των επισκεπτών του, κάνοντάς το 
ευρύτερα γνωστό όχι μόνο στο νησί μας 
αλλά και έξω απ’ αυτό. Αυτό μας δίνει δύ-
ναμη να συνεχίσουμε να το στολίζουμε με 
νέα εκθέματα κάθε χρόνο, τα οποία προ-
σφέρουν οι χωριανοί μας. Εδώ πρέπει να 
ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιά 
μας τον κ. Ιάκωβο Καλούμενο ο οποί-
ος μας προσέφερε παλαιό ξύλινο αλέτρι 
με τον ζυγό, ένα έκθεμα που πραγματικά 
έλειπε από τους χώρους του μουσείου μας. 
Επίσης ευχαριστούμε τον Κώστα Θεο-
φιλόπουλο, ο οποίος μας προσέφερε έναν 
χειρόμυλο. Τέλος ένα πολύ μεγάλο ευχα-
ριστώ στον γλύπτη κο Στρατή Φιλιππότη, 
ο οποίος πρόσφερε μεγάλο αριθμό βιβλί-
ων από τη συλλογή του για την επέκταση 
της βιβλιοθήκης μας. Και μια απαραίτητη 
διόρθωση έστω και καθυστερημένα: σε 
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας 
γράψαμε ότι μας προσέφερε ένα μαρμάρι-
νο πετροτύρι και ότι έγιναν τα 6μηνα του 
Λωράν Απέργη αντί του σωστού: Λωράν 
Δελατόλα. 
Αφήσαμε για το τέλος ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ για τη Σταμάτα Φ. Οριάνου, η οποία 
διέθεσε το χρόνο της και την καλή της διά-
θεση για να υποδέχεται τους επισκέπτες 
του Μουσείου μας, πρωί και απόγευμα για 
τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ
Οι δύο Σύλλογοι του χωριού μας 
αγόρασαν από κοινού τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για τις ανάγκες λειτουργίας 
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
στο αγροτικό ιατρείο της Καρδιανής.

Γάμοι 
- Ένας πολύ όμορφος γάμος έγινε στον ιερό ναό 
Αγ. Νικολάου στον Πύργο της Τήνου στις 7 Ιου-
λίου. Ο Κώστας Ι. Πανώριος και η Νικολέτα Τσα-
γάνη, περιτριγυρισμένοι από συγγενής και φίλους, 
ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Συμπλη-
ρώνοντας δε την ευτυχία τους ακολούθησε και η 
βάπτιση της κορούλας τους, που πήρε το όνομα 
της γιαγιάς Ξένης. Ακολούθησε πλούσιο κέρασμα. 
Να ζήσουν και να τους ζήσει η νεοφώτιστη.    
- Ένας ξεχωριστός γάμος έγινε, για πρώτη φορά, 
στο ξωκλήσι του Αγ. Μηνά στις 21 Ιουλίου. Η Ει-
ρήνη Δελατόλα, κόρη του Νίκου και της Ιουλίας, 
και ο Μιχάλης Κοντιζάς, ένωσαν τις ζωές τους δε-
χόμενοι τις ευχές πολλών συγγενών και φίλων και 
την ευλογία του Αγίου, πάντα προστάτη του παπ-
πού της νύφης Ντίνου Βαμβακάρη. Ακολούθησε 
πλούσιο κέρασμα στον προαύλιο χώρο του Ναού.
- Άλλος ένας πολύ όμορφος γάμος έγινε στις 9 
Σεπτεμβρίου στον Ναό της Παναγίας Κιουράς. Η 
Λαμπρινή Απέργη, κόρη του Γιακουμή και της Μα-
ρίνας, μαζί με τον Μάνθο Ρουγγέρη αντάλλαξαν 
όρκους αγάπης και δέχτηκαν τις ευχές από συγ-
γενείς και φίλους. Ακολούθησε πλούσιο κέρασμα 
στην πλατεία της Κιουράς.
Σε όλα τα ζευγάρια ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχι-
σμένα!

Βαφτίσεις 
- Στις 7 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Πύργου, έγινε η βάπτιση του μικρού Γιώργου. Ευ-
τυχισμένοι οι γονείς Ελένη Σκαλκώτου και Γιάν-
νης Μαυρομαράς, καθώς και η γιαγιά  Ρίτα Γεωρ-
γίου Σκαλκώτου. Να τους ζήσει.
- Το Σάββατο 4 Αυγούστου στον Ι.Ν. Αγίου Αν-
δρέα στην Νέα Μάκρη ο Σωτήρης και η Δέσποι-
να Χειλά βάφτισαν τον γιό τους και του έδωσαν 
το όνομα του παππού του: Νικόλαος. Ευχόμαστε 
να τους ζήσει.

Επιτυχίες 
- Η Φιλίππα Μαραβέλια, κόρη του Φίλιππα και 
της Σταμάτας, πέρασε στην σχολή εμποροπλοιάρ-
χων Σύρου.
- Η Κυριακή Γαβριήλ(Λάκη) Οριάνου πέρασε στην 
σχολή Κοινωνικής ανθρωπολογίας και Ιστορίας.
- Ο Γιάννης Αθανασίου Αβραάμ Πέρασε στο Πα-
νεπιστήμιο Πειραιώς.
- Η Λιγκοπούλου Μαριαλένα, κόρη του Λάμπρου 
και της Λίτσας Δροσοπούλου, πέρασε στην σχολή 
Οπτικής Αιγίου.
- Η Διονυσία, κόρη του  Ιακώβου και της Ελένης 
Παραδείση πέρασε στην σχολή νηπιαγωγών Αθή-
νας.  
- Σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που δεν ενημερω-
θήκαμε έγκαιρα τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή 
πρόοδο και καλή σταδιοδρομία.

Πανηγύρια 
- Του Αγ. Νικοδήμου, στις 13/7 Εσπερινός και 14/7 
Θεία Λειτουργία, γιόρτασε το εκκλησάκι του Αγί-
ου στο πάνω χωριό.
-Στις 17 Ιουλίου, της Αγίας Μαρίνας, λειτούργησε 
η οικογένεια του Νίκου Κ. Πανώριου το εκκλησά-
κι της Αγ. Φωτεινής.
-Στις 8 Αυγούστου, του Αγίου Τριαντάφυλλου, 
έκανε λειτουργία στην Αγ. Τριάδα η Φιλιώ Του-
ρουντού.
-Στις 26 και 27 Αυγούστου έγινε εσπερινός και 
Θεία Λειτουργία αντίστοιχα, στο εκκλησάκι του 

παπα-Στάθη Σαντοριναίου, στο πέρα χωριό.
-Στις 30 Αυγούστου, του Αγ. Αλεξάνδρου, λει-
τούργησε το εκκλησάκι του Αγ. Δημητρίου στον 
όρμο Γιαννάκη, η Μαρίκα Αλεξ. Δελατόλα.
-Στις 8 Σεπτέμβρη γιόρτασε η άλλη μεγάλη προ-
στάτιδα του χωριού μας, η Παναγία η Κιουρά. 
Μετά την  λειτουργία ακολούθησε κέρασμα και 
πλούσια τραπέζια με εδέσματα στρώθηκαν στα 
σπίτια του χωριού.
-Στις 26 Σεπτέμβρη γιόρτασε το εκκλησάκι του 
Αγ. Ιωάννη στην κάτω Καρδιανή, της οικογένειας 
Μαρίας Γ. Δελατόλα. Φέτος έκανε τη λειτουργία η 
οικογένεια του γιου της Πέτρου. 
-Μετά από κάθε λειτουργία, όπως πάντα βέβαια, 
προσφέρθηκαν πλούσια κεράσματα.

Μνημόσυνα
-Στις 25 Ιουλίου έγιναν στην Αγ. Τριάδα τα τρίμη-
να της αγαπητής Ευαγγελίας Χειλά.
-Το Σάββατο 11 Αυγούστου έγιναν στην Αγ. Τρι-
άδα τα εξάμηνα της αγαπητής Ευαγγελίας Αλοι-
μόνου.
-Το επόμενο Σάββατο 18 Αυγούστου έγινε μνη-
μόσυνο στην Αγ. Τριάδα και κατόπιν εκταφή στο 
κοιμητήριο(στα Μνημούρια) της αγαπητής Ειρή-
νης Δελατόλα.
-Στις 2 Σεπτεμβρίου έγινε στη Λήμνο το ετήσιο 
μνημόσυνο του αγαπητού μας Γιώργου Κομνού-
λια.
-Στις 30 Σεπτεμβρίου έγινε στην Αγ. Τριάδα το 
ετήσιο μνημόσυνο του αγαπητού μας Αργύρη Μα-
ραβέλια.

Θάνατοι
-Τον Αύγουστο έφυγε από κοντά μας ο Βιδάλης 
Γιάννης(Ζάνος). Η κηδεία του έγινε στην Αθήνα. 
Επίσης τον Αύγουστο έφυγε από κοντά μας η αγα-
πητή κα Μαρία Μιχέλη, μητέρα της Ειρήνης Ντί-
νου Βαμβακάρη. Η κηδεία της έγινε στα Υστέρνια.
-Στις 23/8 απεβίωσε ο αγαπητός Παντελής Πα-
ραδείσης, σύζυγος της Αιμιλίας το γένος Κυνη-
γού(Ξούνη) και κηδεύτηκε στο κοιμητήριο της 
Ραφήνας.
-Δυστυχώς όμως μετά από λίγες ημέρες ένα άλλο 
τραγικό γεγονός ήρθε να χτυπήσει αυτή την φορά 
την αγαπητή κα Πόπη Ζαχαράτου το γένος Κυνη-
γού(Ξούνη). Ο αγαπημένος της γιος Χάρης έχα-
σε  τη μάχη με τον θάνατο στη Γαλλία. Η σωρός 
του μεταφέρθηκε και κηδεύτηκε στη Ραφήνα, κο-
ντά στον θείο του.
-Στις 7 Σεπτεμβρίου στο κοιμητήριο του Ζωγρά-
φου αποχαιρετήσαμε την αγαπητή μας Ελένη 
Στεφ. Δελατόλα. 
-Στις 10 Σεπτεμβρίου δυστυχώς έφυγε από κοντά 
μας ένας πολύ αγαπητός και για χρόνια μέλος του 
Δ.Σ. της αδελφότητας μας , ο Γιώργος Ζερβός. Η κη-
δεία του έγινε στο κοιμητήριο του Αγ. Δημητρίου.
-Δυστυχώς ο Σεπτέμβρης, αυτός ο μαύρος Σε-
πτέμβρης, μας πήρε άλλον ένα αγαπητό μας, τον 
Δημήτριο Δελαβόγια, σύζυγο της αξέχαστης Φρα-
ντζέσκας Δελατόλα, πάντα ακούραστο να τρέχει 
μαζί της για τον σύλλογο σε κάθε εκδήλωση και 
κάθε πανηγύρι. Έτσι και τώρα τον πήρε γρήγορα 
κοντά της!
-Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει και 
στους οικείους τους θερμά συλλυπητήρια.   
Ο Σύλλογός μας αντί στεφάνου, προσέφερε στον 
Ι.Ν. Αγίας Τριάδας το ποσό των 200 € στην μνή-
μη όλων αυτών των αγαπημένων μας προσώπων.                                   
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Εξωμεριά φέτος είχε την τιμητική 
της. Επιτυχημένες, ποιοτικές εκ-

δηλώσεις παντού, παρά την οικονομική 
κρίση από την οποία δοκιμάζεται ο ελ-
ληνικός λαός. Στον τόπο μας το Πνευμα-
τικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου, 
παρόλο που αριθμεί λίγους μήνες ζωής, 
ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις της επο-
χής και των Εξωμεριτών. Εξάλλου δεν εί-
ναι τυχαίο ότι όλοι σχεδόν οι σύλλογοι 
της περιοχής έθεσαν υπό την αιγίδα του 
τις εκδηλώσεις τους. Ήταν μια έμπρακτη 
χειρονομία στήριξής του. Όμως, τολμού-
με να πούμε, πως τον τόνο τον έδωσε η 
Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις, η 
οποία ανοίχτηκε σε συνεργασίες με τους 
συλλόγους, συνεργασίες που πραγματι-
κά απέδωσαν. Και η αρχή έγινε από την 
Καρδιανή.

Η Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις, σε συνεργασία με το Σύλλογο Πλατια-
νών και το περιοδικό «Τηνιακά Σύμμεικτα», διοργάνωσε στις 18 Αυγούστου 

2012 εκδήλωση στα Πλατιά προς τιμή των αδελφών Πέτρου, Κων/νου και Νικολά-
ου Περράκη, σημαντικών εκπροσώπων της μεταπολεμικής τηνιακής μαρμαρογλυ-
πτικής στην Αθήνα. Μίλησαν οι κ.κ. Κώστας Δανούσης («Η οικογένεια Περράκη»), 
Αλέκος Φλωράκης («Οι αδελφοί Πέτρος, Κων/νος και Νικόλαος Περράκη») και ο κ. 
Ευάγγελος Τσακίρης («Ο ασύρματος της Καραμπούσας»). Κατά την εκδήλωση πα-
ρουσιάστηκε ο δέκτης του ασυρμάτου της Καραμπούσας που λειτούργησε το 1944 
υπό την κάλυψη της οικογένειας Περράκη. Το τεκμήριο αυτό της νεότερης ιστορί-
ας μας διασώθηκε χάρη στον αείμνηστο Λάζαρο Αρτ. Βαλάκα, σύνδεσμο της Εξωμε-
ριάς με το Κλιμάκιο της Χώρας.
Η εκδήλωση έκλεισε με πλούσιο κέρασμα του Συλλόγου Πλατιανών.

«ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡΡΑΚΗ»
«Στα βήματα του Γιαννούλη» 

στο τοπίο της Εξωμεριάς μας 
ταξίδεψε ο Σύλλογος Βεναρδιανών 
στις 20 Αυγούστου 2012, σε εκδήλωση 
που διοργάνωσε σε συνεργασία με την 
Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις 
και το περιοδικό «Τηνιακά Σύμμεικτα» 
που εκδίδει ο κ. Κώστας Δανούσης. 
Στην αρχή η δεσποινίδα Αναστασία 
Γκίβαλου διάβασε κείμενο με τίτλο 
«Στα μάρμαρα του Χαλεπά» που 
δημοσιεύτηκε το 1950στην τηνιακή 
εφημερίδα «Κήρυξ της Τήνου» και η 
εκδήλωση συνεχίστηκε με τις ομιλίες 
του κ. Κώστα Δανούση («Από το Άσυλο 
της Κέρκυρας έως την Αθήνα») και 
της δ. Βένιας Παστάκα «Ανάμεσα στη 
δημιουργία και την ψυχική ασθένεια: 
Περιπτώσεις στην ιστορία της τέχνης». 
Η κ. Πηνελόπη Γαΐτη – Κόκκου διάβασε 
το διήγημά της «Ο καλλιτέχνης» από 
το βιβλίο της «Εξ αφορμής» και και στη 
συνέχεια προβλήθηκε το βίντεο του κ. 
Γιώργου Αλεξόπουλου «Στα βήματα του 
Γιαννούλη», την επιμέλεια παραγωγής 
του οποίου είχε ο κ. Κώστας Δανούσης. 
Η διοργάνωση έκλεισε με πλούσιο 
κέρασμα που ετοίμασαν οι γυναίκες 
του Συλλόγου του Βεναρδάδου.

	  

«ΣΤΑ 
ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ»

ΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΤΗΝΟΣ: ΤΑ 

ΚΑΤΩ ΜΕΡΗ»
Η Αδελφότητα των Τηνίων εν 

Αθήναις δηλώνει έμπρακτα 
πως είναι Αδελφότητα όλων των Τη-
νίων χωρίς εξαιρέσεις. Και η διοργά-
νωση του επιστημονικού διημέρου 
στα Κάτω Μέρη (Κώμη, 21.8. 2012, 
και Καλλονή, 22.8. 2012) το απέδει-
ξε για μια ακόμη φορά. Το διήμερο 
οργανώθηκε με τη συνεργασία του 
Δήμου Τήνου, των τοπικών Κοινο-
τήτων και των συλλόγων, Ενωτικού 
Κώμης, Περάστρας και Μοναστη-
ρίων και πρώην Κοινότητας Καλ-
λονής. Η διοργάνωση είχε απόλυτη 
επιτυχία, η οποία οφείλεται κυρίως 
στην εγκάρδια ανταπόκριση των το-
πικών φορέων και της κατωμερίτι-
κης κοινωνίας.
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Έτσι έγινε και φέτος, στις 11 Αυ-
γούστου 2012, στο Μαρλά, όταν 

παρουσιάστηκε εκεί το βιβλίο του 
κ. Κώστα Δανούση, «Τήνος: Οι άν-
θρωποι της θάλασσας», που εξέδω-
σε ο Προοδευτικός Σύλλογος Μαρ-
λά – Μαμάδου. Για το βιβλίο μίλη-
σαν οι κ.κ. Μάνθος Ποτήρης, Α΄ 
Μηχανικός ΕΝ, Τίμος Γερόπουλος, 
Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α., Παρασσός 
Σαλταμανίκας, Πλοίαρχος ΕΝ, και ο 
συγγραφέας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους Εκπρόσωπος του σε-
βασμιότατου Μητροπολίτη μας κ.κ. 
Δωρόθεου Β΄, ο Δήμαρχος Τήνου κ. 
Παναγιώτης Κροντηράς, Αντιδή-
μαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο 
Αντιπρόεδρος του ΠΙΙΕΤ κ. Ευάγ-
γελος Γκίζης, ο Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας των Τηνίων εν Αθήναις κ. 
Γιάννης Παπαδημητρίου και εκπρό-
σωποι φορέων.

Το νέο βιβλίο του κ. Δανούση απο-
τελεί μια συμβολή στην οικονομι-

Στα Υστέρνια στις 23 Αυγούστου 
2012 μας καθήλωσε κυριολεκτι-

κά «Ο μαρμαρένιος [δρόμος] της Άμ-
μου», ένα ντοκιμαντέρ του κ. Γιώρ-
γου Αλεξόπουλου, την επιμέλεια πα-
ραγωγής του οποίου είχε ο κ. Κώστας 
Δανούσης. Ο κ. Δανούσης προλόγι-
σε το ντοκιμαντέρ. Και εδώ η διορ-
γάνωση υπήρξε αποτέλεσμα συνερ-
γασίας της Αδελφότητας των Τηνί-
ων εν Αθήναις, της τοπικής Κοινότη-

	  

«Ο ΜΑΡΜΑΡΕΝΙΟΣ 
ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ»

τας Υστερνίων, του συλλόγου Υστερ-
νιωτών και του περιοδικού «Τηνιακά 
Σύμμεικτα». Πιστεύουμε πως το ντο-
κιμαντέρ να ευαισθητοποίησε τους 
αρμόδιους, ώστε το μοναδικό αυτό 
μνημείο να τύχει της επιβαλλόμενης 
προστασίας. Ο Σύλλογος Υστερνιω-
τών πρόσφερε κέρασμα, ενώ μαζί με 
την τοπική Κοινότητα Υστερνίων δε-
ξιώθηκαν τους συντελεστές. 

«ΤΗΝΟΣ: 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»
κή ιστορία του νησιού μας, αφού η 
θάλασσα πάντοτε υπήρξε ένας από 
τους πυλώνες της οικονομικής ζωής 
του τόπου μας. Ο συγγραφέας πα-
ρουσιάζει κατά χρονολογική τάξη 
τη σχέση των Τηνιακών με τη θά-
λασσα, αναλύει και ερμηνεύει τους 
διαφορετικούς δρόμους που πή-
ραν στο χρόνο τα δυο εμποροναυ-
τιλιακά κέντρα (η Χώρα και ο Πά-
νορμος), συγκεντρώνει όλα τα γνω-
στά ναυτικά ατυχήματα από το 1839 
και μετά, παρουσιάζει συνεντεύξεις 
ανθρώπων που πραγματικά «έβρε-
ξαν» τα πόδια τους στη θάλασσα και 
κλείνει με επιλογή κειμένων που συ-
νάπτονται με τη θαλασσινή περιπέ-
τεια του νησιού μας.

Θα πρέπει να συγχαρούμε το συνερ-
γάτη και φίλο μας κ. Δανούση για 
τη νέα του εργασία, αλλά και τους 
Εσχατιώτες της Τήνου για τη δρά-
ση τους, μια δράση που υλοποιεί το 
πρόταγμα του τίτλου του συλλόγου 
τους: «Προοδευτικός…».

Οι Μαρλιώτες και 
οι Μαμαδιανοί 

ξέρουν να 
πρωτοτυπούν! 

Ξέρουν να 
συγκεντρώνουν 

όλη την Τήνο 
στις Εσχατιές του 

νησιού μας. 
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Με την επιμέλεια του κ. Κώστα 
Δανούση και υπό την αιγίδα 

πλέον του Πνευματικού Εκπολιτιστι-
κού Κέντρου Πανόρμου Τήνου, κυ-
κλοφόρησε το τρίτο τεύχος του περι-
οδικού  «Τετράδια Εξωμεριάς Τήνου 
», 120 σελίδων. Το τεύχος περιλαμ-
βάνει κείμενα: Αγγελικής Νικολάου-
Δελλατόλα «Καρδιανή, η ομορφιά 
της φύσης παράγοντας δημιουργίας 
πολιτισμού», Μαρίας Σ. Δελατόλα-
Παγανέλη «Καρδιανιώτες των 50και: 
Βίοι παράλληλοι, βίοι συγκλίνοντες. 
Βιώματα θρησκευτικής πορείας στις 
καθημερινές σχέσεις», Μαρίας Πρω-
τόπαπα «Ο Γιαννούλης Χαλεπάς με 
τα μάτια των παιδιών…», Ζέφης Πο-
τήρη, «Ο Λάζαρος Σώχος ως πατριώ-
της», Ούρσουλας Φωσκόλου «Ο Θε-
όδωρος Κολοκοτρώνης και ο γλύ-
πτης του Λάζαρος Σώχος», Κώστα 
Δανούση «Ο έφιππος Κολοκοτρώ-
νης. Οι περιπέτειες ενός ανδριάντα» 
και Γιώργου Βίδου «Εκλογικός κατά-
λογος Δήμου Πανόρμου (1844)».

Τα «Τετράδια Εξωμεριάς Τήνου» εκ-
δίδονται με συνδρομές φορέων (ανά-
μεσά τους και η Αδελφότητά μας) και 
φίλων και διανέμονται δωρεάν.

Η φετινή έκδοση θα παρουσια-
στεί στον Πύργο στις 13 Οκτωβρίου 
2012 σε Ημερίδα με τίτλο «Μνήμες 
Πανόρμου» που διοργανώνουν το 
Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου και 
το περιοδικό «Τηνιακά Σύμμεικτα».

	  
Ο καλός μας φίλος, π. Μάρκος 

Φώσκολος, που επί τόσα χρό-
νια διακόνησε τους αδελφούς μας 
καθολικούς της Καρδιανής, παρου-
σίασε δυο νέα ακόμη βιβλία: «Τα 
Φραγκοχιώτικα βιβλία. Ένα κεφά-
λαιο από την ιστορία της καθολικής 
ευσέβειας στον ελληνικό χώρο», έκ-
δοση του Αποστολικού Βικαριάτου 
Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη 2012) 
και τη «Μικρή ιστορία του Σμαρδά-
κιτου της Τήνου», έκδοση Συλλόγου 
Σμαρδάκιτου (Τήνος 2012). Συγχαί-
ρουμε τον π. Μάρκο για τον επιστη-
μονικό του μόχθο και νιώθουμε υπε-
ρήφανοι που ένας τέτοιος άνθρωπος 

	  

Η Καρυά γνωρίζει να πρωτοτυπεί, 
αλλά και να κλέβει τις καρδιές 

μας. Έτσι που αμέσως μετά την ετή-
σια καλοκαιρινή της εκδήλωση να 
αναρωτιόμαστε τι άραγε μας ετοιμά-
ζει για το χρόνου! Και το πετυχαίνει. 
Κάθε χρόνο και καλύτερα… Φέτος, 
στις 29 Ιουλίου 2012, μας καθήλω-
σε με την εκδήλωση «Τηνιακοί καρα-
βοκύρηδες», μιαν εκδήλωση που μας 
ταξίδεψε από το τέλος των μεσαιω-
νικών χρόνων μέχρι τις μέρες μας. 
Το θέμα ανέδειξαν οι κ.κ. κ.κ. Μάν-
θος Ποτήρης, Πρόεδρος του Συλλό-
γου της Καρυάς, ο οποίος μίλησε για 
«Το θαύμα της ελληνικής Εμπορικής 
Ναυτιλίας», Κώστας Δανούσης που 
αναφέρθηκε στους «Τηνιακούς κα-
ραβοκύρηδες» (έως και την αμέσως 
μεταπολεμική περίοδο) και ο γιατρός  
Σίμος Μιχάλογλου, ο οποίος εστία-
σε το ενδιαφέρον του στους  «Σύγ-
χρονους Τηνιακούς καραβοκύρη-
δες». Την όλη διοργάνωση στόλισε ο 
ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο 
οποίος διάβασε δύο ναυτικά διηγή-

	  

ΤΕΤΡΑΔΙΑ
ΕΞΩΜΕΡΙΑΣ

ΤΗΝΟΥ

ΔΥΟ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
π. ΜΑΡΚΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

αφιέρωσε τόσα χρόνια της ζωής του 
στην Καρδιανή μας. Πατέρα η Αγία 
Τριάδα και η Κυρία Καρδιανή να σου 
δίνουν δύναμη να συνεχίσεις…

ΤΗΝΙΑΚΟΙ 
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΔΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΑ

ματα. Υπέροχο, όμως, ήταν και το βί-
ντεο που ετοίμασε ο κ. Μιχάλογλου. 

Την εκδήλωση τίμησαν ο Αρχιερα-
τικός Τήνου π. Γεώργιος Φανερός, 
ως εκπρόσωπος του σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη μας κ.κ. Δωροθέου Β΄, 
ο Δήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης 
Κροντηράς, Αντιδήμαρχοι και Δη-
μοτικοί σύμβουλοι, ο Αντιπρόεδρος 
του ΠΙΙΕΤ κ. Ευάγγελος Γκίζης, ο 
Πρόεδρος της Αδελφότητας των Τη-
νίων εν Αθήναις κ. Γιάννης Παπα-
δημητρίου και εκπρόσωποι μαζικών 
φορέων του νησιού.

Η «μικρή» Καρυά έκλεψε μία ακόμη 
παράσταση! Μπράβο στους διοργα-
νωτές.
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ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Κοινωφελής  Επιχείρηση 
Υπηρεσιών Δήμου Τήνου

Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ
Τ Η Ν Ο Υ 2012

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος 
τους καλοκαιρινούς μήνες το Φεστιβάλ Τήνου. 

Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, παρουσι-
άσεις, ημερίδες και πλήθος άλλων εκδηλώσεων έλαβαν 
χώρα στο πλούσιο από δρώμενα νησί μας. Υπό την αιγί-
δα του φεστιβάλ του Δήμου Τήνου τέθηκε φέτος και το 
3ο Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Τήνου καθώς και οι 
εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου «ΓIANNOYΛHΣ 
XAΛEΠAΣ» σε συνεργασία με συλλόγους και αδελφό-
τητες.

3ο Λογοτεχνικό 
Φεστιβάλ Τήνου 

& Σπίτι του Σκίτσου 
 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 3ο Λογοτε-
χνικό Φεστιβάλ Τήνου που πραγματοποιήθηκε 

από 26 έως 28 Ιουλίου από την Κοινωνία των (δε)κάτων 
και το περιοδικό (δέ)κατα, με την στήριξη του Δήμου 
Τήνου & του πολιτιστικού Φεστιβάλ Τήνου 2012 και 
άλλων φορέων του νησιού. Βραδιές λογοτεχνίας πραγ-
ματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και 
στα χωριά Βωλάξ και Πύργος. 19 συγγραφείς και ποι-
ητές από 14 χώρες συμμετείχαν με εισηγήσεις, αναγνώ-
σεις, απαγγελίες, γνωρίζοντας παράλληλα τα ιδιαίτερα 
πολιτιστικά στοιχεία του νησιού μας. 

Ο Δήμαρχος χαιρέτισε το φεστιβάλ, κατά την έναρξη, 
και χαρακτηριστικά ανέφερε: “το λογοτεχνικό φεστιβάλ 
δεν συμπληρώνει απλά τα πολιτιστικά δρώμενα του νη-
σιού, αλλά διευρύνει τους ορίζοντες της πολιτιστικής 
μας ταυτότητας και ενδυναμώνει τον ρόλο του πολιτι-
σμού στην ανάδειξη της εναλλακτικής πλευράς του τό-
που μας, καθιστώντας τον τόπο πνευματικού προορι-
σμού.”    

Στις 30/7/2012, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 
φετινής έκθεσης γελοιογραφίας των πολιτικών γελοιο-
γράφων και σκιτσογράφων Κώστα και Βασίλη Μητρό-
πουλου στο Σπίτι του Σκίτσου στον Φαλατάδο με τίτλο 
“Τόπο στους νέους”. Το Σπίτι του Σκίτσου εγκαινιάστη-
κε πέρυσι στη γενέτειρα των γνωστών σκιτσογράφων, 
μετά από δική τους πρωτοβουλία, και αποτελεί το 10ο 
μουσείο γελοιογραφίας  στον κόσμο. 

Στο μουσείο μαρμαροτεχνίας στον Πύργο έγιναν 
οι παρακάτω εκδηλώσεις στην διάρκεια του κα-

λοκαιριού:

22/6 – 29/7: Έκθεση έργων του γνωστού φωτογρά-
φου Πλάτωνα Ριβέλλη. Κατά τη διάρκεια της έκθε-
σης προβλήθηκαν επιλεγμένα επεισόδια από τη σει-
ρά ντοκιμαντέρ «Η τέχνη της φωτογραφίας».

21/7, ώρα 21.00: «Εγώ, ο Γιαννούλης Χαλεπάς» (δι-
άρκεια 113΄, παραγωγή 2010).

Η ταινία μυθοπλασίας της Στέλλας Αρκέντη, με θέμα 
τη ζωή του μεγάλου δημιουργού Γιαννούλη Χαλεπά, 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Τήνο. 

3/8, ώρα 19.30: «Η διασπορά των Τηνίων μαρμαρο-
γλυπτών, 19ος – 20ός αιώνας». Επιστημονική εκδή-
λωση με αφορμή την έκθεση «Σύγχρονοι μαρμαρο-
γλύπτες της Έξω Μεριάς Τήνου». Μίλησαν: Κώστας 
Δανούσης, Αλέκος Φλωράκης, Ηλίας Νομπιλάκης, 
Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη.

3/8, ώρα 21.00: «Σύγχρονοι μαρμαρογλύπτες της 
Έξω Μεριάς Τήνου».

Εγκαίνια ομαδικής έκθεσης με έργα σύγχρονων Τη-
νίων μαρμαρογλυπτών, η οποία οργανώθηκε  από το 
Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου 
«Γιαννούλης Χαλεπάς». Διάρκεια: 3/8 – 30/9/2012. 

10/8, ώρα 20.30: Μουσική βραδιά με το σχήμα Μέ-
λιδρον, σε σκοπούς και τραγούδια από την Πόλη και 
τη Μικρά Ασία. 31/8, ώρα 20.30: «Στου φεγγαριού 
το τάσι».

Στο φως της αυγουστιάτικης πανσελήνου, το μουσι-
κό συγκρότημα ΕπιΤήνω παρουσίασε τραγούδια για 
το φεγγάρι αλλά και ήχους των Κυκλάδων. 

28 – 30/9: Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς.

Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους με αφορμή 
τη συμμετοχή του Μουσείου στον εορτασμό, που 
φέτος έχει θέμα «Κρίσεις: συνέχειες και ασυνέχειες 
στην Ιστορία».  

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΠΥΡΓΟΣ



Σελ. 7  |   Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012
Τα Νέα
της Καρδιανής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΓΙΑ  ΤΑ  
“ΤΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ” ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Επικοινωνούμε  και πάλι μαζί σας μετά από αρκε-
τό χρόνο,  για να σας γνωστοποιήσουμε  -έστω και 
ως “ιστορική καταγραφή”- τα τελευταία “τηνιακά 
νέα”  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

-- Από την 1η  Απριλίου τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Τή-
νου λειτουργούν  στον νέο χώρο τους, στην οδό 25ης Μαρτίου 11 
στην Χώρα, αφού ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ενοικίασης 
με μειοδοτικό διαγωνισμό. Σημειώνουμε ότι επιτεύχθηκε σημαντική 
μείωση του ενοικίου καθώς και η πρόσβαση των ΑΜεΑ.
-- Την 14η Μαΐου  συνεδρίασε το περιφερειακό συμβούλιο στην Σύρο, 
και αποφάσισε κατά πλειοψηφία την δημιουργία ενιαίας έδρας για τα 
ταξί κάθε νησιού.
-- Την  21η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Σύρο ευρεία ενημερωτι-
κή συνάντηση για τα θέματα της Τήνου στο γραφείο του αντιπεριφε-
ρειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Πουσαίου  κατόπιν πρωτοβουλίας και πρό-
σκλησης του ιδίου. 
Παραβρέθηκαν ο περιφερειάρχης, όλοι οι αντιπεριφερειάρχες, οι διευ-
θυντές ή οι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, ο δι-
οικητής του νοσοκομείου Σύρου, ο δήμαρχος Τήνου συνοδευόμενος 
από δύο δημ. συμβούλους, ο πρόεδρος της ΔΕ του Κέντρου Υγείας 
Τήνου και ο περ. σύμβουλος Τήνου. 
Αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής υπήρξε η αλληλογνωριμία των 
υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας με τους εκπροσώπους της 
αυτοδιοίκησης της Τήνου και η προώθηση σημαντικών θεμάτων –  έρ-
γων του νησιού μας.
-- Την  26η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Τήνου σύ-
σκεψη για το θέμα των έργων στο λιμάνι της Τήνου κατόπιν πρόσκλη-
σης του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Πουσαίου. 
Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ένωσης πλοιάρχων, της ένωσης 
ακτοπλόων, της γενικής γραμματείας λιμένων, ο δήμαρχος Τήνου, 
πολλοί δημ σύμβουλοι, ο  διευθυντής της γενικής διεύθυνσης ανα-
πτυξιακού προγραμματισμού – περιβάλλοντος και υποδομών της Πε-
ριφέρειας, άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας και ο περ.  
σύμβουλος Τήνου. 
Από την σύσκεψη αυτή διαφάνηκε η θέληση της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης για ολοκλήρωση των έργων. 
-- Το τριήμερο  5 – 6 - 7 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο νησί μας  
η δεύτερη σε επίπεδο Περιφέρειας “Μουσική Συνάντηση Παραδοσια-
κής Μουσικής Νέων Νοτίου Αιγαίου”. 
Περισσότεροι από 100 νέοι μουσικοί από τα νησιά των Κυκλάδων και 
των Δωδεκανήσων ήρθαν στην Τήνο και   μας  ταξίδεψαν στην παρα-
δοσιακή μας μουσική με βιολιά, λαούτα, σαντούρια, λύρα κλπ, στην 
πλατεία του Πύργου,   στον  πλάτανο της Κώμης και στην κεντρική 
πλατεία του Φαλατάδου. 
Ήταν μια πολύ πετυχημένη συνάντηση - εκδήλωση που χρειαζόταν 
να γίνει και στην Τήνο. 
-- Την 8η Ιουλίου ο περιφερειάρχης κ. Γ. Μαχαιρίδης, ο αντιπεριφερει-
άρχης κ. Γ. Μακρυωνίτης ο πρόεδρος του περ. Συμβουλίου κ. Γ. Γκού-
φας και ο περ σύμβουλος κ. Μ. Βίλλας παραβρέθηκαν στο πανηγύρι 
της Ιεράς Καρδίας Εξωμβούργου και είχαν την ευκαιρία να συναντη-
θούν με τον καθολικό αρχιεπίσκοπο Τήνου σεβ/το Νικόλαο . 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, συνοδευόμενοι από τον  διευθυντή  της 

γενικής διεύθυνσης αναπτυξιακού προγραμματισμού – περιβάλλο-
ντος και υποδομών, συμπατριώτη μας, κ. Γ. Αλβέρτη επισκέφθηκαν 
την Ιερά Μονή Κεχροβουνίου, όπου συναντήθηκαν με την σεβαστή 
ηγουμένη και διαπίστωσαν την πρόοδο των εργασιών του έργου επι-
σκευής του ηγουμενείου και της τράπεζας της Μονής. 
Ακολούθως παρακολούθησαν τους τελικούς αγώνες του πανελλήνιου 
τουρνουά Μπητς βόλεϊ που πραγματοποιήθηκαν στην παραλία Κα-
λάμια της Χώρας, του οποίου χορηγός ήταν και η Περιφέρεια Ν. Αι-
γαίου. 
-- Την 9η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτι-
σμού η 7η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου κατά την οποία 
ο δήμαρχος Τήνου και ο περ. σύμβουλος Τήνου είχαν την ευκαιρία, 
εκτός ημερησίας διάταξης, να θέσουν υπόψη του σώματος τα σημα-
ντικότερα προβλήματα της Τήνου με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του 
λιμανιού και στην προβληματική λειτουργία του Κέντρου Υγείας
Ενημερώνουμε επίσης ότι:
-- Δημοπρατήθηκαν το περασμένο μήνα από την Οικονομική Επιτρο-
πή της Περιφέρειας  τα  έργα: 

1. «επισκευή οδικού δικτύου Τήνου»  με προϋπολογισμό 100.000 
ευρώ  και 
2. «κατασκευή τοιχίου στον παραλιακό δρόμο των Κιονίων το 
οποίο είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από σφοδρή θαλασσοταραχή» 
προϋπολογισμού 35.000 ευρώ.

-- Με ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσεται το  έργο “Επισκευή κτη-
νιατρείου Τήνου” προϋπολογισμού 21.000 ευρώ περίπου, που χρημα-
τοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.
-- Το περιφερειακό συμβούλιο όλο αυτό το διάστημα (1 Απριλίου – 23 
Ιουλίου) συνεδρίασε 4 φορές, -στις οποίες συμμετείχε και ο περ. σύμ-
βουλος Τήνου-, ως εξής: 

- 3 Απριλίου στην Ρόδο με κύριο θέμα το πρόγραμμα διασυνορι-
ακής συνεργασίας INTERREG και ακόμη την ενημέρωση από τον 
περιφερειάρχη για το ταξίδι του ιδίου, των αντιπεριφερειαρχών και 
παραγόντων του τουρισμού, στην Γερμανία, με σκοπό την άρση του 
αρνητικού κλίματος για την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό το 
φετινό καλοκαίρι, στην Γερμανία.
- 14 Μαΐου στην Σύρο με κύριο θέμα την ενίσχυση των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ.
- 9 Ιουνίου στην Ρόδο  όπου συζητήθηκε εκτενώς η στρατηγική 
ανάπτυξης της αλιείας στο Ν. Αιγαίο.
- 9 Ιουλίου στην Τήνο με βασικό θέμα τα διαρθρωτικά ταμεία της 
ΕΕ για την περίοδο 2014 - 2020.

-- Η Επιτροπή «Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγρο-
τικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της 
υπαίθρου»  του περιφερειακού συμβουλίου, συνεδρίασε 2 φορές  στις 
9 Ιουνίου  στη  Ρόδο, και στις 20 Ιουλίου  με τηλεδιάσκεψη στη Σύρο 
και  στη  Ρόδο, με κύρια θέματα γνωμοδοτήσεις επί διαφόρων περι-
βαλλοντικών μελετών έργων. Στις συνεδριάσεις αυτές συμμετείχε ως 
μέλος της επιτροπής και ο κ. Μ. Βίλλας.

ΤΗΝΟΣ  23 - 07 - 2012 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝΟΥ
ΒΙΛΛΑ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ
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