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Τα Νέα
της Καρδιανής

Tρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Τηνίων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς»
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Φέτος το κα-
λοκαίρι ένα 

όνειρο χρόνων έγι-
νε πραγματικότητα!

Την Κυριακή 16 Αυ-
γούστου εγκαινιάστη-

κε το Ιστορικό Λαογραφι-
κό Μουσείο του χωριού μας, σε χώρο 
του Πνευματικού Κέντρου του Συλλό-
γου μας. 
Μαζί με τα εγκαίνια του Μουσείου 
εγκαινιάστηκε και η βιβλιοθήκη μας 
που φέρει τα ονόματα του Σεραφείμ 
Φυντανίδη και της Μαρίας Αβραάμ-
Αζούστα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μια 
αίθουσα του Μουσείου πήρε τα ονό-
ματα της απελθούσης προέδρου μας 
Φρ.Δελαβόγια και του Δημήτρη Καρα-
ΐσκου. 
Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσε-
ων του Πνευματικού μας Κέντρου, πα-
ράλληλα με τα εγκαίνια του Μουσεί-
ου πραγματοποιήθηκε και η παρουσία-
ση του βιβλίου – έκδοση του συλλόγου 
μας- «Η τέχνη του Μαρμάρου στην 
Καρδιανή της Τήνου» του κου Αλέκου 
Φλωράκη.
Την παρουσίαση του βιβλίου έκαναν: 
ο πρόεδρος της Αδελφότητας Τηνί-
ων κος Παπαδημητρίου, ο κος Κώστας 
Δανούσης ο οποίος επιμελήθηκε της 
έκδοσης του βιβλίου και η κα Μαρία 
Δελατόλα-Παγανέλη. Στην εκδήλω-
ση απεύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος 
Εξωμβούργου κος Παν. Κροντηράς, 

Εγκαίνια Ιστορικού - 
Λαογραφικού Μουσείου 

Καρδιανής
ο Βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ 
κος Παν. Ρήγας, ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας Πανόρμου κος Ηλίας Τζαβε-
λόπουλος, ο Δημ. Σύμβουλος κος Φίλ. 
Οριάνος και ο δημοσιογράφος κος Σερ. 
Φυντανίδης. Επίσης παρευρέθηκαν: ο 
κος Στ. Γιαγιάς Πρόεδρος Συλλόγου 
Μουντάδου, κος Μαν. Ποτήρης Πρόε-
δρος Συλλόγου Καρυάς, από τον Σύλ-
λογο Υστερνιωτών ο κος Ιακ. Μαλακα-
τές και η κα Φρ. Δασύρα, ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Μαρλά-Μαμάδου κος 
Εμμ. Σκαρής, ο Πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου Καρδιανής κος Μαρ. 
Απέργης, το Αν. Μέλος της ΔΕ του ΠΙΙ 
Ευαγγελιστρίας κος Βαρθ. Βαμβακά-
ρης, ο Πρόεδρος του ΙΤΗΠ κος Παν. 
Ρουμελιώτης, ο πρών Γ. Γραμματέ-
ας του Υπουργείου Αιγαίου κος Ανδρ. 
Βαρδουλάκης, ο Νομ. Σύμβουλος κος 
Ιάκ. Απέργης, ο κος Κων. Καλαϊτζίδης, 
ο κος Δημ. Σιώτος και τα μέλη του ΔΣ 
της Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθή-
ναις κ.κ. Νικ. Χατζής, Μιχ. Κοντονικο-
λάου, Μάρκος Αλβέρτης. Ακολούθη-
σε χαιρετισμός του συγγραφέα του βι-
βλίου κου Αλέκου Φλωράκη και συγκι-
νητικός λόγος της πρώην Προέδρου 
του Συλλόγου μας κας Φρ. Δελαβόγια. 
Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου μας κος Μηνάς 
Τσουμπός, του οποίου την ομιλία πα-
ραθέτουμε παρακάτω. 

συνέχεια στη σελίδα 8
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Επιτυχίες
•  Η Καλλιόπη Μαραβέλια (κόρη του 

Φίλλιπα και της Σταμάτας) πέρασε 
στο Παιδαγωγικό τμήμα Αλεξαν-
δρούπολης.

•  Η Μαρία-Ιωσηφίνα Κάσδαγλη 
(κόρη της Μαρκέλλας και εγγονή 
του Ιωσήφ Απέργη) πέρασε στο Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

•  Η Φλώρα Δελλατόλα (κόρη του 
Μηνά και της Ματούλας) πήρε το 
πτυχίο της Βρεφονηπιοκόμου. 

Σε όλα τα παιδιά ευχόμαστε «Καλή 
πρόοδο και καλή σταδιοδρομία».

Γεννήσεις 
•  Ο Γιάννης Μιχαήλ και η Μάγδα 

Δελλατόλα (κόρη του Μάρκου και 
της Δήμητρας) απέκτησαν το πρώ-
το τους παιδάκι, αγοράκι.

•  Ο Βαγγέλης Κεφαλιακός (γιος του 
Ηλία και της Μαρίας) και η Χαρά 
Κασσανδριανού απέκτησαν το δεύ-
τερο παιδάκι τους, αγοράκι.

Να τους ζήσουν.

Γάμος  
•  Ο Σωτήρης Χειλάς και η αγαπη-

μένη του Δέσποινα ήρθαν από μα-
κριά για να βρίσκονται κοντά με τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα στις πιο 
όμορφες στιγμές της ζωής τους. Την 

Παρασκευή 10 Ιουλίου σε κτήμα 
της Παιανίας έγινε ο γάμος τους και 
η βάπτιση της κόρης του η οποία 
πήρε το όνομα της γιαγίας της Ευ-
αγγελίας. 

Ακολούθησε γλέντι με παραδοσιακά 
όργανα από την Τήνο. Να ζήσουν.

Βαπτίσεις 
•  Ο Παντελής Βιδάλης και η Λίλα 

Καλουμένου (κόρη του Γιακουμή 
και της Άννας) βάπτισαν το κορι-
τσάκι τους στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Τριάδας Καρδιανής. Το όνομα που 
της έδωσε η νονά της, Μαρία Κα-
λουμένου, (αδελφή της Λίλας), Ια-
κωβίνα.

•  Ο Γιώργος Κεφαλιακός (γιος του 
Ηλία και της Μαρίας) και η Τόνια 
Γιεμελίδη βαπτισαν το κοριτσάκι 
τους στον Ιερό Ναό των Αγ. Ισιδώ-
ρων στο Λυκαβηττό. Το όνομα αυ-
τής, Μαρία-Παναγιώτα (Μαρίτα).

Σε γονείς, παππούδες και γιαγιάδες 
ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεοφώ-
τιστα.

Πανυγηράκια  
•  Στις 14/7 γιόρτασε το εκκλησάκι 

του Αγίου Νικόδημου.
•  Στις 31/8 του Αγίου Αλεξάνδρου, 

λειτούργησε το εκκλησάκι του Αγί-
ου Δημητρίου στον όρμο του Γιαν-
νάκη, η Μαρίκα Αλεξ. Δελατόλα. 
Μετά τη θεία λειτουργία προσφέρ-
θηκαν πλούσια κεράσματα.

Θανάτοι
•  Έφυγε από κοντά μας στις 7/7, στην 

Αθήνα, η Παγώνα Ν. Οικονομίδου. 
•  Άλλο ένα μεγάλο πλήγμα για το χω-

ριό ήταν η απώλεια της καλοσυνά-
της σε όλους Ελενίτσας Ν. Απέργη 
(πεθερά του προέδρου του αδελφού 
σωματείου).

•  Μετά από μακροχρόνια ταλαιπω-
ρία έφυγε η Βασιλεία Σαββέρα στις 
3/10 στην Αθήνα.

Τους οικείους τους συλλυπούμεθα 
θερμά.

Μνημόσυνα 
Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος έγι-
ναν τα 9μηνα του Αντώνη Αμοιραλή 
στις 13/9 και της Ειρήνης Δελατόλα 
(Οριάνου) στις 4/10.
    

Κοινωνικά
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της Καρδιανής
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Η ετήσια 
εκδρομή μας
Ο σύλλογος μας θα πραγματο-

ποιήσει την ετήσια του εκ-
δρομή του το Σαββατοκύριακο 
14-15 Νοεμβρίου. Φέτος θα επι-
σκεφτούμε τα Καλάβρυτα και τη 
Λίμνη Τσιβλού.
Σας περιμένουμε όλους για να πε-
ράσουμε ένα ευχάριστο διήμερο! 
Για περισσότερες πληροφορίες - 
δηλώσεις συμμετοχής επικοινω-
νήστε με τους:
Μηνά Τσουμπό: 6948 878 509, 
Κώστα Καραῒσκο: 6972 152 610, 
Τέτα Τσιχλιά: 6977 850 331, 
Γιώργο Μαρκάκη: 6974 144 218 

Σας ευχαριστούμε θερμά
για την συμπαράστασή σας

στο βαρύ πένθος μας
για την απώλεια 

της αγαπημένης μας
μητέρας και γιαγιάς,

ΕΛΕΝΗΣ Ν. ΑΠΕΡΓΗ
Τα τέκνα, η εγγονή
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Λαμπρός και φέτος ο εορτασμός 
της Παναγίας στο νησί μας το 

Δεκαπενταύγουστο. Ο λαμπρός εσπε-
ρινός τελέστηκε σε βαθιά κατάνυξη 
στην κατάμεστη εκκλησία της Πανα-
γιάς.
Ο δυνατός αυγουστιάτικος αέρας συ-
νόδευσε την πομπή της Εικόνας, ανή-
μερα της Γιορτής Της, μαζί με τα ναυ-
τικά και στρατιωτικά αγήματα, τους 
ιερείς, τους τοπικούς άρχοντες και το 
μεγάλο πλήθος των προσκυνητών. Η 
μπάντα του ναυτικού συνόδευσε την 
πομπή, όπως κάθε χρόνο. 
Στο νησί μας για τον εορτασμό πα-
ρευρέθηκαν και συλλειτούργησαν ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης κ.κ.Άνθιμος, ο Μητροπο-
λίτης μας κ.κ. Δωρόθεος, ο Μητρο-
πολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαος και 
άλλοι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες.
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο 
υπουργός κ. Παυλόπουλος, παρευ-
ρέθησαν οι βουλευτές του νομού μας 
κος Παναγιώτης Ρήγας και η κα Άρια 
Μανούσου - Μπινοπούλου, εκπρό-
σωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
αξιωματικοί του ναυτικού, του στρα-
τού ξηράς, της αεροπορίας, της αστυ-
νομίας και της πυροσβεστικής. 

Εορτασμός 
της κοιμήσεως
της Θεοτόκου 

στην Τήνο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα 
προγράμματα εθελοντικής ερ-

γασίας στην Τήνο που διοργανώθηκαν 
από την ΕΛΙΞ με τη συνεργασία του 
Δήμου Εξωμβούργου. Τα προγράμματα 
φιλοξενήθηκαν στα χωριά Στενή, Καρ-
διανή και Φαλατάδος του Δήμου Εξωμ-
βούργου και υποστηρίχθηκαν από την 
εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Συνολικά 52 εθελοντές εργάστηκαν 
εθελοντικά σε τρία (3) δεκαπενθήμε-
ρα προγράμματα  με στόχο τον καθα-
ρισμό, τη συντήρηση και τη σηματοδό-
τηση σημαντικών μονοπατιών του νη-
σιού.
Πιο συγκεκριμένα στην Καρδιανή η 
εθελοντική ομάδα καθάρισε και συντή-
ρησε τα μονοπάτια που συνδέουν τις 
παραλίες του Δήμου Εξωμβούργου κα-
θώς και το μονοπάτι που συνδέει την 
στάση της Καρδιανής μέχρι το παλιό 
χωριό και τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Με πρωτοβουλία των δύο συλλό-
γων της Καρδιανής ολοκληρώ-

νεται η μελέτη για την πυρασφάλεια 
του οικισμού και των παραλιών της.
Μέρος των χρημάτων που κόστισε η 
μελέτη, διατέθηκε από τα έσοδα του 
κοινού χορού που διοργάνωσαν οι δύο 
σύλλογοι στις αρχές του χρόνου.
Ταυτόχρονα, εξετάζονται από κοινού, 
οι πραγματικές ανάγκες του χωριού 
μας, για την ουσιαστική διάθεση και 
των υπολοίπων χρημάτων. Σχετικά, θα 
σας ενημερώνουμε σε επόμενα φύλλα 
της εφημερίδας.

ΝΕΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

«ΕΝΩΣΑΝ» ΞΑΝΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

Σε εξέλιξη 
η μελέτη για την 

πυρασφάλεια 
στην Καρδιανή 

Στην Στενή, η εθελοντές καθάρισαν 
από χορτάρια- φυτά καθώς και σκου-
πίδια αλλά και οριοθέτησαν όπου 
χρειαζόταν αρκετά μονοπάτια όπως 
το μονοπάτι της Ποταμίας και της Πε-
ριστέρας καλύπτοντας συνολικά μια 
απόσταση σχεδόν 10 χλμ.
Τέλος, στο Φαλατάδος οι εθελοντές 
διάνοιξαν και συντήρησαν τα μονο-
πάτια λίγο έξω από το χωριό που οδη-
γούν κυρίων στον Βόλαξ. 
Ο εθελοντές εκτός του ότι προσέφε-
ραν ένα σημαντικό έργο για την το-
πική κοινωνία, αποτέλεσαν και πρό-
τυπο ενεργής συμμετοχής, τόσο για 
τους ντόπιους όσο και για τους επι-
σκέπτες του νησιού, που είδαν μέσα 
από τις πράξεις των εθελοντών, την 
θέληση κάποιων ανθρώπων να συμ-
βάλλουν στη δημιουργία ενός καλύ-
τερου κόσμου.
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Οι εργασίες που ξεκίνησαν τον πε-
ρασμένο Ιούνιο περιλαμβάνουν:

- Περίφραξη του χώρου
- Καθαρισμός και δενδροφύτευση
- Ανακαίνιση του οστεοφυλακίου 
- Τακτοποίηση του εξωτερικού χώρου 
(των μνημάτων)
Έως και σήμερα Οκτώβριο του 2009, 
έχει περατωθεί ή περίφραξη του χώρου 
και ο καθαρισμός των χώρων, όπου θα 
γίνει η δενδροφύτευση. Σχετικά με το 
κόστος, η περίφραξη στοίχησε 1300 € 
(ευρώ). Ο καθαρισμός του χώρου ήταν 
δωρεά του κ. Κων/νου Βιδάλη, εις μνή-

Eνοριακό Νεκροταφείο 
Αγίας Τριάδας

Στο νεκροταφείο (μνημούρια) της ενορίας της Αγίας Τριάδας, με ιδιωτική πρωτοβουλία, 
αλλά κοινή συμμετοχή, και κατόπιν αποδοχής από το ενοριακό συμβούλιο της Αγίας Τριάδας, 
εκτελούνται εργασίες βελτίωσης του χώρου. 

μη του Στεφανή Δελατόλα (Γκέκα).
Σε ότι αφορά στις πρώτες κινήσεις οι-
κονομικής κάλυψης των εξόδων, που 
ήδη δημιουργήθηκαν, ο βασικός ηθι-
κός και οικονομικός υποστηρικτής 
στην πρωτοβουλία αυτή είναι, για ακό-
μη μια φορά, οι γυναίκες της Αδελφό-
τητος Καρδιανιωτών ‘‘Η Αγία Τριάς’’. 
Οι περισσότερες γυναίκες ενημερώθη-
καν μέσω της κ. Φρατζέσκας Δελατό-
λα- Δελαβόγια και ‘ξεσηκώθηκαν’ να 
στηρίξουν και πάλι την ενορία τους. 
Σημαντικό είναι ότι το μήνυμα διαδό-
θηκε ‘από στόμα σε στόμα’ και έτσι συ-

Αδελφότης Καρδιανιωτών ‘‘Η Αγία Τριάς’’ 200
Καμούδη – Καλουμένου Ελένη 100
Δροσοπούλου- Δελατόλα Ελευθερία 70
Δελατόλα Σταματική του Στεφανή 50
Καλουμένου – Αλοιμόνου Άννα 50
Τουρουντού- Πανωρίου Τριανταφυλλιά 50
Παραδείση (Ξούνη) Αιμιλία 50
Ζαχαράτου (Ξούνη) Πόπη 50
Καραγιάννη - Δελατόλα  Μαργαρίτα 50
Ντάσιου – Καραγιάννη  Αικατερίνη 50
Καραϊσκου – Κουβαρά  Φωτεινή 50
Δελαβόγια- Δελατόλα Φραντζέσκα 50
Τσουμπός Οδυσσέας 50
Κομνούλια Γεσθημανή 35
Κορνάρου- Φωσκόλου Ευαγγελία 30
Δελατόλας Φίλιππας (Γκέκας) 25
π. Κων/νος Δελατόλας 25
Δημητρακοπούλου Λουκία & Φραντζέσκα 25
Ματθαιάσου- Καλουμένου Άννα 20
Δελατόλα – Αμοιραλή Μαρίκα 20
Ζερβός Γιώργος 20
Σύνολο 1070 €

νεχώς υπήρχε μια συνεχής ροή χορη-
γών (φορείς και ιδιώτες).
Το αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών 
με τις πρώτες προσφορές, που κάλυ-
ψαν τα έξοδα της περίφραξης του χώ-
ρου (1300 €), ανάλογα με το ποσό των 
χρημάτων αναγραφονται στον διπλα-
νό πίνακα.
Το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από τη 
Μαρία Δελατόλα – Παγανέλη (230 €), 
στην οποία δόθηκαν και τα άνω χρη-
ματικά ποσά, είτε μέσω της κ. Φρατζέ-
σκας Δελατόλα- Δελαβόγια ή απευ-
θείας στην ίδια.
Εκτός από τις Καραγιάννη-Δελατόλα 
Μαργαρίτα και Καραγιάννη-Ντάσιου 
Αικατερίνη που οι προσφορές τους 
συγκεκριμένα αναφέρονταν στη μνή-
μη της Ειρήνης Φ. Δελατόλα, όλα 
τα ποσά δόθηκαν, γενικά, στη μνή-
μη προσφιλών προσώπων, συγγενών 
και φίλων των χορηγών, ανεξαρτήτως 
αν το νεκροταφείο της Αγίας Τριάδας 
αποτελεί την τελευταία κατοικία τους.
Οι υπόλοιπες εργασίες, ανακαίνιση 
του οστεοφυλακίου, τακτοποίηση του 
χώρου των μνημάτων και δεντροφύ-
τευση που θα συνεχιστούν στο υπόλοι-
πο του χρόνου αυτού, καθώς, και στο 
νέο χρόνο υπολογίζεται ότι θα στοιχί-
σουν, επίσης, ένα σημαντικό χρηματι-
κό ποσό. Σαν αποτέλεσμα, πρόσθετες 
και νέες δωρεές θα είναι ευπρόσδεκτες 
και αναγκαίες.
Οποιοσδήποτε θα ήθελε να ενισχύσει 
την προσπάθεια αυτή, με οποιοδήπο-
τε ποσό, θα μπορεί να  απευθυνθεί και 
να δώσει χρήματα είτε στη Φραντζέ-
σκα Δελατόλα - Δελαβόγια ή απευθεί-
ας στη Μαρία Δελατόλα – Παγανέλη. 
Μέσω της εφημερίδας, θα υπάρχει 
ενημέρωση τόσο για την πορεία των 
εργασιών, όσο και για τις προσφορές 
που θα δίνονται στο μέλλον.

Κινήσεις οικονομικής κάλυψης 
εξόδων Νεκροταφείου Αγίας Τριάδας
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Στις 15-08-2009  το απόγευμα  έγι-
ναν από τον Προοδευτικό Σύλ-

λογο Μαρλά – Μαμάδου  τα εγκαίνια 
του «καλλιτεχνικού πάρκου» προς τι-
μήν του  αφανούς Λατόμου στην δι-
ασταύρωση  του επαρχιακού δρόμου 
Πύργου-Μαρλά-Μαμάδου.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου  Μανώλης 
Σκαρής  καλωσόρισε  τους παρευρι-
σκόμενους (350-400 άτομα) και ανα-
φέρθηκε στην ιστορία και την χρηστι-
κότητα αυτού του «πάρκου» η οποία 
είναι διττή, μνήμης και σεβασμού  
προς τους προγόνους μας και  βήμα  
παρουσίας παλαιών και νέων καλλι-
τεχνών. Ένα υπαίθριο μουσείο γλυπτι-
κής. Επίσης ευχαρίστησε όλους τους 
συντελεστές  χορηγούς και ευεργέτες  

που προσέφεραν για την δημιουργία 
του  «καλλιτεχνικού πάρκου».
Τα εγκαίνια του «καλλιτεχνικού πάρ-
κου» πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτα-
τος  Μητροπολίτης Σύρου Τήνου Αν-
δρου Μυκόνου και Πρόεδρος Διοι-
κούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου 
κος Δωρόθεος Β’.
Την αποκάλυψη του  χάλκινου ανδρι-
άντα του αφανούς λατόμου
πραγματοποίησαν απόμαχοι και εν 
ενεργεία λατόμοι,  η συγκίνηση ήταν δι-
άχυτη. Παλιοί λατόμοι δάκρυσαν  από 
την συγκίνηση. Στην συνέχεια ο Αντι-
πρόεδρος της Δ.Ε του Π.Ι.Ι.Ε Τήνου 
κος Γκύζης-Παρασκευάς Ευάγγε-
λος απεκάλυψε την μαρμάρινη προ-
τομή του μεγάλου μας γλύπτη Γιαν-

Φωτογραφίες και κινηματογραφι-
κές εικόνες που ιστορούν την ελ-

ληνική εμπειρία της μετανάστευσης 
και της εγκατάστασης των Ελλήνων 
στην Αμερική στη διάρκεια της περιό-
δου 1890 – 1980. Ένα ολόκληρο ταξίδι 
στο χώρο και το χρόνο. Ο λόγος γίνε-
ται για «Το ταξίδι: το ελληνικό όνει-
ρο στην Αμερική» που φιλοξενήθηκε, 
τον Ιούλιο, στο Μουσείο Μαρμαροτε-
χνίας της Τήνου.
Το φωτογραφικό υλικό που παρου-
σιάστηκε αποτελούνταν κυρίως από 
ξεχασμένες φωτογραφίες άγνωστων 
φωτογράφων που δωρήθηκαν από οι-
κογένειες Ελληνοαμερικανών σε διά-
φορα αρχεία, ή συγκεντρώθηκαν από 
συλλέκτες. Προσθέτως, όμως υπήρ-
χαν και φωτογραφίες που έφεραν την 
υπογραφή γνωστών φωτογράφων οι 
οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα της 
μετανάστευσης και τράβηξαν πορ-
τραίτα Ελλήνων μεταναστών. Μεταξύ 
αυτών συγκαταλέγονταν ο Αugustus 
Sherman (ελεγκτής στο Ellis Island), 

«ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ» ΤΗΣ Μ. ΗΛΙΟΥ 
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ο Jacob Riis, o Lewis Hine, η Dorothea 
Lange, o Wallace Kirkland, o Andreas 
Feininger, η Nelly’s και ο Στέφανος Φι-
ωτάκης.
Τόσο η έκθεση όσο και το ντοκιμαντέρ 
(το οποίο προβλήθηκε στο Μουσείο) 
χωρίζονταν σε τρεις θεματικές ενότη-
τες καλύπτοντας αντίστοιχα κεφάλαια 
του φαινομένου της ελληνικής μετα-
νάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες: 
«Μετανάστες (1890 – 1920)», «Αμερι-
κανοί πολίτες (1920 – 1960)» και «Επι-
στροφή σε μια ελληνικότητα (1960 – 
1980)». Στη φωτογραφική έκθεση πα-
ρουσιάστηκαν συνολικά 105 φωτο-
γραφίες, που επελέγησαν από τη σκη-
νοθέτιδα Μαρία Ηλιού και τον ιστο-
ρικό σύμβουλο Αλέξανδρο Κιτρο-
έφ  μετά από έρευνα, μελέτη και αντι-
γραφή 2.000 φωτογραφιών τις οποίες 
εντόπισαν σε αμερικανικά αρχεία. 
Όπως επισήμανε η κ. Ηλιού, «το βλέμ-
μα αυτών των φωτογράφων μας έδωσε, 
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, εικό-
νες πολύτιμες που μεταμορφώνονται σε 

μνήμη και ιστορία. Όχι μόνο γιατί απο-
τύπωσαν κλεμμένες στιγμές της πραγ-
ματικότητας, ξεδιπλώνοντας μπρο-
στά μας την καθημερινότητα έτσι όπως 
άλλαζε μέσα στο χρόνο, αλλά και για-
τί κάθε φωτογραφία έχει την αισθητι-
κή της ματιάς τους και της εποχής τους.
Οι άγνωστες φωτογραφίες και τα φιλ-
μάκια μας χαρίζουν τη χαμένη συλλο-
γική μνήμη, τον ξανακερδισμένο χρό-
νο, αλλά και μας επιτρέπουν να δούμε 
με διαφορετική ματιά το παρόν και το 
μέλλον, φέρνοντας μας μπροστά σε μια 
ανακάλυψη: η αποδοχή της διαφορετι-
κότητας μπορεί να γίνει πολύτιμη για 
μια κοινωνία που ξέρει να εξελίσσεται. 
Συγχρόνως, το υλικό αυτό μας θυμίζει 
πόσο σημαντικό είναι να αποδεχόμαστε 
τη διαφορετικότητα και εμείς οι ίδιοι, σε 
μια στιγμή που η Ελλάδα έχει γίνει τό-
πος μετανάστευσης για άλλους λαούς».
Η έκθεση «Το ταξίδι: το ελληνικό όνει-
ρο στην Αμερική» θα διήρκησε από 
τις 10 Ιουλίου έως τις 28 Σεπτεμβρίου 
2009.

Η «Εξωμεριά» 
παράγει πολιτισμό

νούλη Χαλεπά  και ο Έπαρχος Τήνου 
κος Μωραϊτης Ραφαήλ την μαρμάρι-
νη προτομή του παγκοσμίως καταξιω-
μένου  μουσουργού Νικολάου Σκαλ-
κώτα(ου) που έλκουν την καταγω-
γή από τα χωριά  Ισμαήλ και Μαμά-
δου αντίστοιχα. Στην συνέχεια ο πα-
ριστάμενος βουλευτής Κυκλάδων κος 
Ρήγας Παν. αποκάλυψε την μαρμά-
ρινη πάπυρο -πλάκα με ονόματα  ευ-
εργετών και δωρητών. Ακολούθησε η 
ομιλία του Προέδρου της  Κοινότητας 
Πανόρμου κου Τζαβελόπουλου  Ηλ. 
με θέμα «Οι Λατόμοι της Τήνου, μό-
χθος και σοφία».
Στην συνέχεια ο Σύλλογος δεξιώθηκε 
τους παριστάμενους με παραδοσιακό 
κέρασμα.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Εξωμβούργου Τήνου, στην 8η συ-

νεδρίασή του και δια της 89/2009 ομό-
φωνης απόφασής του, κατανοώντας την 
αναγκαιότητα κατασκευής ενός σύγχρο-
νου ελαιοτριβείου για τους αγρότες και 
όχι μόνο του νησιού μας, το οποίο νησί 
στερείται παντελώς ανάλογης μονάδας 
έκθλιψης του ετησίως παραγόμενου ελαι-
οκάρπου, ενέταξε, σε βάρος άλλων έρ-
γων, στο Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», του Δήμου (χρή-
ματα που διαχειρίζεται ο Δήμος και όχι το 
Υπουργείο), την κατασκευή σύγχρονης 
μονάδας Ελαιοτριβείου, αναγνωρίζοντας 
την σημασία και την αναγκαιότητα κατα-
σκευής του συγκεκριμένου έργου, με το 
ποσό των 206.000,00 €.
Το ως άνω ποσό αφορά την εκ ποσοστού 
35% συμμετοχή του Δήμου Εξωμβούργου 
και μόνο, στην κατασκευή του Ελαιοτρι-
βείου, σύμφωνα με το καταστατικό και 
τις αποφάσεις σύστασης της Δημοτικής 
Επιχείρησης Σφαγείου και Ελαιοτριβείου, 
ενώ ταυτόχρονα ζητήσαμε εγγράφως από 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τή-
νου, να μας γνωστοποιήσει τις προθέσεις 
του σχετικά με την καταβολή του αναλο-
γούντος εκ ποσοστού συμμετοχής 65% 
του Δήμου Τήνου, στην κατασκευή της 
μονάδας, αφού το έργο έχει πλήρη ωρι-
μότητα δηλαδή οι μελέτες του έχουν ολο-
κληρωθεί και φυσικά αυτό μπορεί να δη-
μοπρατηθεί.
Ταυτόχρονα όμως το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Εξωμβούργου, γνωστο-
ποίησε την πρόθεσή του σε περίπτωση μη 
θετικής απάντησης από τον Δήμο Τήνου, 
να αντιμετωπίσει όλη την δαπάνη εξ ιδί-
ων, προκειμένου η κατασκευή του Ελαιο-
τριβείου, να μην χρονοτριβήσει άλλο, πά-
ντα σε βάρος άλλων έργων του Δήμου 
μας, σε αναγνώριση της αναμφίβολα με-
γάλης αυτής ανάγκης του αγροτικού κό-
σμου του νησιού μας.
Σχεδόν συγχρόνως μας κοινοποιήθη-
κε το από 23-7-2009 Δελτίο Τύπου της 
βουλευτού Κυκλάδων κ. Άριας Μανού-
σου-Μπινοπούλου, με το οποίο η βου-

λευτής αναφέρει ότι μετά από ενέργειές 
της το έργο του Ελαιοτριβείου της Τή-
νου θα χρηματοδοτηθεί από τις οριζό-
ντιες δράσεις του «ΘΗΣΕΑ». Λίγο μετά 
από την δημοσιότητα του δελτίου αυ-
τού, με το από 5-8-2009 Δελτίο Τύπου, ο 
βουλευτής Κυκλάδων κ. Παναγιώτης Ρή-
γας απαντώντας σχετικά στην βουλευτή 
κ. Α. Μανούσου Μπινοπούλου, την δια-
ψεύδει, χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις 
του Υπουργού Εσωτερικών κ. Προκόπη 
Παυλόπουλου στην Βουλή, ότι δεν υπάρ-
χει καμία έγκριση έργων στο συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα (Οριζόντιες δράσεις ΘΗ-
ΣΕΑ). Άραγε τι ισχύει ;;;
Ο Δήμος μας δεν ανταγωνίζεται ως προς 
την χρηματοδότηση της κατασκευής του 
έργου κανένα άλλο φορέα, αλλά τον εν-
διαφέρει το έργο του Ελαιοτριβείου να 
γίνει πραγματικότητα και να παραδοθεί 
όπως και το Σφαγείο στους αγρότες του 
νησιού μας, γιαυτό άλλωστε σπεύσαμε 
να εξασφαλίσουμε την δική μας συμμετο-
χή που είναι η μόνη σίγουρη την συγκε-
κριμένη στιγμή.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι μετά από 
την από 3-8-2009 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, εξετάζουμε την δυνατό-
τητα ένταξης συνολικά του έργου, στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Κλείνοντας να σημειώσω ότι επει-
δή τελευταία υπέπεσαν στην αντίλη-
ψή μας, μέσω επιστολών και δημοσιευ-
μάτων, απεγνωσμένες προσπάθειες (με-
λών του Δ.Σ. της Επιχείρησης που προ-
τιμούν να δημοσιοποιούν τις θέσεις από 
το να τις καταθέτουν στις εκάστοτε συ-
νεδριάσεις του Δ.Σ.), για την εξασφάλι-
ση της πατρότητας των έργων του Σφα-
γείου και του Ελαιοτριβείου, διαβεβαιώ-
νουμε τους πάντες ότι δικός μας σκοπός 
άλλωστε – όπως προκύπτει από την μέχρι 
σήμερα πορεία μας στον χώρο της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - είναι μόνο η υλοποί-
ηση και ολοκλήρωση των συγκεκριμένων 
έργων, και αφήνουμε την πατρότητα των 
εν λόγω έργων για αυτούς, μιας και τόσο 
την επιζητούν.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 
Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς (25-27/9) με θέμα:

«Μάγοι, ξόρκια και φυλακτά - Η μα-
γεία στον αρχαίο και χριστιανικό κό-
σμο» Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) συμμετείχε και φέ-
τος στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών 
Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
διοργανώνοντας στο Μουσείο Μαρ-
μαροτεχνίας στον Πύργο Τήνου με 
τις ακόλουθες δράσεις:

Παρασκευή 25/9 (9 π.μ. έως 2 μ.μ.): 

Η μέρα ήταν αφιερωμένη αποκλει-
στικά στις σχολικές ομάδες. Στο ει-
δικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα, τα παιδιά στην αρχή γνώρι-
σαν τον κόσμο και τα σύμβολα της 
μαγείας, ενώ, στη συνέχεια, απασχο-
λήθηκαν δημιουργικά σε καλλιτεχνι-
κά εργαστήρια (ζωγραφική, χειροτε-
χνίες, παζλ).

Σάββατο 26/9 και Κυριακή 27/9

Μικροί και μεγάλοι μπόρεσαν να 
επισκεφθούν το Μουσείο για να μυη-
θούν στον κόσμο της μαγείας και να 
λάβουν μέρος στα καλλιτεχνικά ερ-
γαστήρια. Επιπλέον, υπήρξε ζωντα-
νή επίδειξη μαρμαρογλυπτικής, στο 
πλαίσιο της οποίας οι επισκέπτες 
μπόρεσαν να δοκιμάσουν οι ίδιοι τις 
δεξιότητές τους σε αυτή την τέχνη.

Η είσοδος στο Μουσείο και η συμμε-
τοχή στις δραστηριότητες ήταν ελεύ-
θερη. 

Φύετε κακά 
από δω,

πτου - πτου -πτου!
Καλλιτεχνικά εργαστήρια

στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας 
στον Πύργο Τήνου

Tου Δήμαρχου Εξωμβούργου Τήνου & Πρόεδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου 
Ελαιοτριβείου Τήνου  Παναγιώτη Κροντηρά

Προσπάθειες για την 
κατασκευή σύγχρονου 

Ελαιοτριβείου στην Τήνο
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Τρεις επιστημονικές συναντήσεις και
δύο σημαντικά συμβάντα στο χώρο του
πολιτισμού έλαβαν χώρα στην περιοχή
της Εξωμεριάς το καλοκαίρι που πέρα-
σε. Στις 15 Αυγούστου παρουσία του
μητροπολίτη Σύρου - Τήνου, του Επάρ-
χου Τήνου, του βουλευτή Παναγιώτη
Ρήγα, του Προέδρου της Κοινότητας
Πανόρμου και άλλων επισήμων έγιναν
τα αποκαλυπτήρια του καλλιτεχνικού
Πάρκου στη διασταύρωση των δρόμων
προς Μαμάδο και Μαρλά. Κυρίαρχο
στοιχείο στην όλη σύνθεση ο χάλκινος
ανδριάντας του ανώνυμου λατόμου που
τον πλαισιώνουν οι προτομές των Γιαν-
νούλη Χαλεπά και Νίκου Σκαλκώτα,
έργα όλα του Μαρλιώτη γλύπτη Γιάννη
Καγιώργη. Το έργο οφείλεται στην
πρωτοβουλία του Προοδευτικού Συλ-
λόγου Μαρλά - Μαμάδου και υποστη-
ρίχθηκε από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυ-
μα Ευαγγελιστρίας Τήνου, το Επαρχεί-
ο Τήνου, την Κοινότητα Πανόρμου και
πολλούς ιδιώτες.
Την επομένη, 16η Αυγούστου, στην

Καρδιανή έγιναν τα εγκαίνια του Ιστο-
ρικού και Λαογραφικού Μουσείου
Καρδιανής, η ίδρυση του οποίου οφεί-
λεται στη δραστήρια Αδελφότητα Τηνί-
ων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς».
Την τελετή των εγκαινίων τίμησαν με
την παρουσία τους ο ∆ήμαρχος Εξωμ-
βούργου και ο Πρόεδρος της Κοινότη-
τας Πανόρμου, προσωπικότητες από το
χώρο του τύπου, και πλήθος κόσμου.
Το Μουσείο με εκθέματα από το λαϊκό
πολιτισμό και την ιστορική πορεία του
τόπου, ιδιαίτερα επιμελημένο, στεγά-
ζεται στον κάτω όροφο του Πολυκέ-
ντρου της Αδελφότητας στη βόρεια εί-
σοδο του χωριού.
Με χαρά βλέπουμε πως δυο μικροί,

αλλά δυναμικοί σύλλογοι της Εξωμε-
ριάς κατόρθωσαν να πετύχουν σημα-
ντικά πράγματα μόνο και μόνο γιατί
δούλεψαν με όραμα, με αγάπη και ομό-
νοια. Τα φετινά επιτεύγματα στο χώρο
του πολιτισμού της Εξωμεριάς θα πρέ-
πει να αποτελέσουν παράδειγμα και
για τους άλλους συλλόγους του τόπου.
Παράλληλα τον Αύγουστο που πέρα-

σε έλαβαν χώρα τρεις ακραιφνώς επι-
στημονικές συναντήσεις στην περιοχή
του τέως ∆ήμου Πανόρμου, μοναδικές
στο νησί μας.

Μνήμες Υστερνίων 2009:

Στις 11 Αυγούστου έλαβε χώρο στα
Υστέρνια επιστημονική συνάντηση κα-
τά την οποία παρουσίασαν τις εισηγή-
σεις τους οι (α) Κατερίνα Τζαβελοπού-
λου, αρχαιολόγος, «Λουκάς ∆ούκας ει-
σηγητής της γαλλικής καλλιτεχνικής
πρωτοπορίας στην Ελλάδα», (β) Κώ-
στας ∆ανούσης, «Η κρίση της καλλιτε-
χνικής παράδοσης στην Τήνο τη δεκαε-
τία του 1930», (γ) Μαρία Πρωτόπαπα,
μουσειοπαιδαγωγός, «Η καλλιτεχνική
δημιουργία [και στην Τήνο] το Μεσο-
πόλεμο. Από την αποδοχή στην “απόρ-
ριψη”», και (δ) Σωτήρης Κουρβαράς,
«“Τετράδια της Εξωμεριάς”. Παρουσί-
αση μιας νέας εκδοτικής προσπάθειας
στην Εξωμεριά».
Το πρώτο τεύχος των «Τετραδίων της

Εξωμεριάς Τήνου», που παρουσιάστη-
κε φέτος, οφείλεται σε πρωτοβουλία
του κ. Κώστα ∆ανούση που στηρίχθηκε
από φορείς και ανθρώπους της Εξωμε-
ριάς. Στο τεύχος, που διανεμήθηκε δω-
ρεάν, φιλοξενούνται κείμενα των Κα-
τερίνας Τζαβελοπούλου, «Γεώργιος Βι-
τάλης. Το μνημείο το άταφου αγωνιστή
στην Ερμούπολη», Μαρίας Πρωτόπα-
πα, «Μουσείο Υστερνιωτών Καλλιτε-
χνών. Μια διαδρομή στο χτες και το σή-
μερα», Αγγελικής Νικ. ∆ελλατόλα,
«Καρδιανή ουκ έδυ σου το κάλλος» και
Κώστα ∆ανούση, «Η αναζήτηση της
“ελληνικότητας” στους τηνιανούς καλ-
λιτέχνες. Ο Αντώνης Σώχος και “Η λαϊ-
κή τέχνη στη Ντήνο”» και «Το λιμάνι
του Πανόρμου το 1840».

Καρδιανή, λαϊκός πολιτισμός:

Την ημέρα των εγκαινίων του Ιστορι-
κού και Λαογραφικού Μουσείου Καρ-
διανής και με την ευκαιρία του πολιτι-

στικού αυτού συμβάντος, αλλά και την
παρουσίαση του νέου βιβλίου του κ. Α-
λέκου Ε. Φλωράκη, «Η τέχνη του μαρ-
μάρου στην Καρδιανή Τήνου», παρου-
σιάστηκαν οι εισηγήσεις του κ. Γιάννη
Παπαδημητρίου, Προέδρου της Αδελ-
φότητας Τηνίων εν Αθήναις, «Καρδια-
νή, λαϊκός πολιτισμός», και της κ. Μα-
ρίας ∆ελατόλα «Πώς βλέπουν οι Καρ-
διανιώτες τον τόπο τους και τους εαυ-
τούς τους». Το βιβλίο του κ. Αλέκου
Φλωράκη παρουσίασε ο κ. Κώστας ∆α-
νούσης.

Μνήμες Πανόρμου - ΙΙ:

Για δεύτερη χρονιά, στις 5 Σεπτεμ-
βρίου 2009, στο Πνευματικό Κέντρο
της Ιστορικής Κοινότητας Πανόρμου
διοργανώθηκε επιστημονική συνάντη-
ση με τίτλο «Μνήμες Πανόρμου - ΙΙ».
Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν
εισηγήσεις των: (α) Γιώργου Βίδου,
«∆ρόμοι του οψιδιανού στην Εξωμεριά
Τήνου», (β) Κώστα Αλεξόπουλου, «Έ-
νας δραστήριος παπάς στον Πύργο το
18ο αιώνα», (γ) Αλέκου Φλωράκη, «Η
“Χώρα” του Πύργου. Η ταυτότητα μέσα
από την ετερότητα», και (δ) Κώστα ∆α-
νούση, «Ο Πάνορμος στην καμπή του
19ου προς τον 20ό αιώνα».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ:

Στις 6 Ιουνίου παρουσιάστηκε στο
Πνευματικό Κέντρο της Κοινότητας
Πανόρμου το βιβλίο του Κώστα ∆ανού-
ση, «Το λιμάνι του Πανόρμου Τήνου»,
ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου παρουσιάστη-
κε το βιβλίο του ίδιου συγγραφέα «Τα
λιμάνια της πόλης της Τήνου» στο Ίδρυ-
μα Τηνιακού Πολιτισμού. Το πρώτο βι-
βλίο παρουσίασε η δ. Ζέφη Ποτήρη,
αρχαιολόγος, και ο συγγραφέας, ενώ
το δεύτερο ο ιστορικός - θεολόγος π.
Μάρκος Φώσκολος και ο συγγραφέας. 
Τα δύο αυτά βιβλία είναι τα πρώτα

της σειράς «Αναφορές στο χώρο» που ε-
γκαινίασε η Αδελφότητα Τηνίων εν Α-
θήναις. Πρόκειται για σειρά έξι βιβλί-
ων για τόπους του νησιού μας για τους
οποίους δεν υπάρχει σχετική βιβλιο-
γραφία ή η υπάρχουσα είναι ισχαιμική.
Τέλος εκδόθηκε το βιβλίο του κ. Κώ-

στα ∆ανούση «Τα “΄Εσχατα” της Εξω-
μεριάς. Μαρλάς, Μαμάδος και η πέραν
αυτών Β∆ Τήνος», το οποίο θα παρου-
σιαστεί στις αρχές του νέου έτους από
τον Προοδευτικό Σύλλογο Μαρλά -
Μαμάδου, ο οποίος και χρηματοδότη-
σε την έκδοση.
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Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΜΕΡΙΑ ΤΗΝΟΥ

Κ. ΔΑΝΟΥΣΗΣ
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«Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί 
συγχωριανοί, φίλοι και φίλες, Νιώθω 
πραγματικά πολύ τυχερός που σαν πρό-
εδρος του Δ.Σ. της Αδελφότητας Τηνί-
ων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς» μου 
δίνεται η ευκαιρία να μοιραστώ μαζί με 
όλους εσάς μια μοναδική στιγμή για το 
χωριό μας. Τα εγκαίνια του ιστορικού 
και λαογραφικού Μουσείου Καρδια-
νής. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και 
χαρά που σ’αυτή τη γωνιά των Κυκλά-
δων, στην Καρδιανή (κατά πολλούς το 
πιο όμορφο χωριό της Τήνου), ένα στο-
λίδι του Αιγαίου, γιατί ερχόμαστε να 
προσθέσουμε μια ακόμα πινελιά ομορ-
φιάς, το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο 
Καρδιανής, για να θυμούνται και να νο-
σταλγούν οι παλιότεροι και να μαθαί-
νουν οι νεότεροι. 
Προσθέσαμε τη λέξη Ιστορικό γιατί η 
Καρδιανή επιβεβαιωμένα έχει μια ιστο-
ρία 3,000 χρόνων, με ευρήματα αυτής 
της πανάρχαιας  ιστορίας της να βρί-
σκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο Αθηνών και στο Μουσείο της Τή-
νου. Πιστεύω πως αυτή η στιγμή είναι 
η κατάλληλη για να ευχαριστήσουμε 
δημόσια κάποιους ανθρώπους, η συμ-
βολή των οποίων στη σύλληψη, εφαρ-
μογή και υλοποίηση του μουσείου ήταν 
καθοριστική. Πρώτα πρώτα δύο ανθρώ-
πους που έδωσαν και την ψυχή τους, 
την Φρατζέσκα Δελαβόγια και τον Δη-
μήτρη Καραΐσκο, για τους οποίους σαν 
ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης ονομά-
ζουμε την μια αίθουσα του μουσείου 
«ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΣ ΔΕΛΑΒΟ-
ΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ». 
Επίσης το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευ-
αγγελιστρίας Τήνου και την Αδελφότη-
τα των Τηνίων εν Αθήναις που πάντα 

στέκουν αρωγοί στις προσπάθειές μας, 
τους Σεραφείμ Φυντανίδη που τόσα 
χρόνια με τις προσφορές του, μας έδινε 
το έναυσμα για τη βιβλιοθήκη μας και 
την Μαρία Αβραάμ Αζούστα που μας 
έδωσε μεγάλο όγκο βιβλίων, λευκωμά-
των (κάποια εκ των οποίων πολύ μεγά-
λης αξίας) και αντικείμενα για το μου-
σείο. Επίσης τον κο Απόστολο και την 
κα Δανάη Σοφιαλίδη που προσέφεραν 
ένα σημαντικό ποσό για τις ανάγκες 
του Μουσείου, καθώς επίσης όλους τους 
Καρδιανιώτες καλλιτέχνες που με προ-
θυμία μας έδωσαν δείγματα της δου-
λειάς τους για να δημιουργήσουμε μία 
μόνιμη συλλογή «Καρδιανιωτών καλ-
λιτεχνών», που όλοι θα έχουμε την ευ-
καιρία να θαυμάσουμε, όλους τους συγ-
χωριανούς που πρόθυμα μας άνοιξαν τα 
σπίτια τους και μας έδωσαν αγαπημένα 
αντικείμενα των δικών τους ανθρώπων 
και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
Γιώργο Μαρκάκη, Κώστα Καραΐσκο, 
Φρατζέσκα Τσιχλιά που με πολύ μεγά-
λο ζήλο, υπομονή, όρεξη και χαμόγελο 
καταφέραμε μέσα σε μικρό χρονικό διά-
στημα να κάνουμε το Ιστορικό Λαογρα-
φικό Μουσείο Καρδιανής πραγματικό-
τητα.
Ευχαριστούμε επίσης τη Σταμάτα και τη 
Μαρία Δελατόλα, τους Ανδρέα και Τζέ-
λα Βαρδουλάκη που προσέφεραν για 
το κέρασμα που θα ακολουθήσει και 
βέβαια τον κο Αλέκο Φλωράκη για το 
τόσο όμορφο βιβλίο που είχε τη διάθεση 
να συγγράψει. 
Κάποιος αναφέρει ότι ο μόνος τρόπος 
για να μην κάνεις λάθη είναι να μην κά-
νεις τίποτε. Εμείς σας ζητούμε να κρίνε-
τε με επιείκεια την όλη προσπάθεια. Σας 
ευχαριστώ για την υπομονή σας.»


