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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

ΠΟΛΙΤ ΙΣΤ ΙΚΟ  T OΠΙΟ
Μια βασική παράμετρος της ζωής μας

Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá üôé Ýíá áðü
ôá óçìáíôéêüôåñá áãáèÜ ðïõ áðïôå-
ëïýí êïéíÞ êëçñïíïìéÜ üëùí ôùí áí-
èñþðùí åßíáé êáé ôï «ôïðßï». ËÝãïíôáò
ôïðßï óõíÞèùò õðïíïïýìå ôï ÷þñï
ðïõ ãåíéêÜ ìáò ðåñéâÜëëåé (öõóéêü, á-
óôéêü ôïðßï, ê.ï.ê.). Ôá ðñÜãìáôá, ü-
ìùò, äåí åßíáé áêñéâþò Ýôóé. Ç ëÝîç,
ëïéðüí, ôïðßï äåí õðïäçëþíåé ãåíéêÜ
ôï ÷þñï ðïõ ìáò ðåñéâÜëëåé, áëëÜ êõ-
ñßùò ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ôï ðåñé-
âÜëëïí áõôü ãßíåôáé áíôéëçðôü. Ï üñïò,
äçëáäÞ, Ý÷åé áéóèçôéêÞ êáé öéëïóïöéêÞ
öüñôéóç. Êáé áõôü ãßíåôáé åýêïëá êáôá-
íïçôü ìÝóá áðü ôçí åõñùðáúêÞ ôïðéï-
ãñáößá, üðùò áõôÞ åîåëß÷ôçêå áðü ôá
ôÝëç ôïõ 16ïõ Ýùò ôéò áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ

áéþíá. Ó÷åôéêÜ ðñüóöáôá ç «Åõñùðá-
úêÞ óõíèÞêç ãéá ôï ôïðßï» (Óõìâïýëéï
ôçò Åõñþðçò / ÓõíèÞêç ôçò Öëùñåíôß-
áò) êáèüñéóå ùò ôïðßï «ìéá ðåñéï÷Þ, ü-
ðùò áõôÞ ãßíåôáé áíôéëçðôÞ áðü ôïõò
áíèñþðïõò, ï ÷áñáêôÞñáò ôçò ïðïßáò
åßíáé áðïôÝëåóìá äñÜóçò êáé áëëçëåðß-
äñáóçò ôùí öõóéêþí Þ/êáé áíèñùðïãå-
íþí ðáñáãüíôùí».

Äõï ãåíéêÝò êáôçãïñßåò ôïðßïõ åßíáé
ôï öõóéêü, áõôü óôï ïðïßï äåí êáôáãñÜ-
öåôáé áíèñþðéíç ðáñÝìâáóç, êáé ôï
ðïëéôéóôéêü. Ôï ôåëåõôáßï, ðïõ óôçí ðå-
ñßðôùóÞ ìáò ìÜò áöïñÜ ðåñéóóüôåñï,
êáôÜ ôïí êëáóéêü ðëÝïí ïñéóìü ôïõ,
«äéáìïñöþíåôáé áðü ôï öõóéêü ôïðßï á-
ðü Ýíá ðïëéôéóôéêü óýíïëï áíèñþðùí.
Ï ðïëéôéóìüò åßíáé ç äñþóá äýíáìç, ôï
öõóéêü ðåñéâÜëëïí ôï ðëáßóéï êáé ôï
ðïëéôéóôéêü ôïðßï ôï áðïôÝëåóìá».

Ôï ðüóï óçìáíôéêü åßíáé ãéá ìéá êïé-
íùíßá ôï ðïëéôéóôéêü ôïðßï, ìå ôï ïðïß-
ï áõôÞ óõíÜðôåôáé, äå ÷ñåéÜæåôáé íá äé-
êáéïëïãçèåß. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá éäéáéôÝ-
ñùò åýãëùôôï áðïôýðùìá ôçò äéáäñï-
ìÞò ôïõ áíèñþðïõ óôï ÷þñï êáé ôï
÷ñüíï, Ýíá áíåêôßìçôï ïñõ÷åßï ðëçñï-
öïñéþí. Ìáò ìáèáßíåé ôï ðáñåëèüí
ìáò, ôéò áîßåò êáé ôéò áóôï÷ßåò ìáò. Ìáò
äéäÜóêåé, êõñßùò ìÝóá áðü ôá ôñáýìá-
ôÜ ôïõ, ðþò èá ðñÝðåé âëÝðïõìå ôï áý-
ñéï. Áñêåß, âÝâáéá, íá ìç ôï âëÝðïõìå
ìüíï ìå ôá ìÜôéá ìáò, áëëÜ ìå ôçí øõ-
÷Þ ìáò, ìå åêåßíç ôçí «åêëåêôÞ óõãêßíç-
óç», ãéá ôçí ïðïßá ìéëÜåé ï ðïéçôÞò. Êáé
ìÜëéóôá ìå õðïøßá, õðïøßá ãéá ôï ôé
êñýâåôáé ðßóù áðü ôçí åéêüíá ðïõ ìáò
ðñïóöÝñåé ç áèþá ìáôéÜ.

Ôï ðïëéôéóôéêü, ëïéðüí, ôïðßï åßíáé
êïéíùíéêü áãáèü. ÓõíéóôÜ áéóèçôéêÞ á-

îßá, äéáäñáìáôßæåé ñüëï åîü÷ùò ðáéäåõ-
ôéêü êáé áðïôåëåß äåßêôç ôçò ðïéüôçôáò
ôçò æùÞò ìáò. Áðáéôåß ðñïóôáóßá êáé,
êõñßùò, óùóôÞ äéá÷åßñéóç· ìå ãíþóç,
åõáéóèçóßá, óýíåóç êáé, êõñßùò, óù-
óôÞ áíôßëçøç ôïõ ìÝôñïõ.

Ôï ðïëéôéóôéêü ðåñéâÜëëïí ôïõ íç-
óéïý ìáò, üðùò åîÜëëïõ óõìâáßíåé êáé
ìå ôéò Üëëåò ÊõêëÜäåò, åßíáé ðëïõóéüôá-
ôï, áëëÜ ôáõôü÷ñïíá êáé æùôéêüò ðíåý-
ìïíáò æùÞò ãéá üëïõò åêåßíïõò ðïõ
æïõí ìÝóá óå áõôü Þ Ýñ÷ïíôáé, ðåñéóôá-
óéáêÜ, íá ãßíïõí êïéíùíïß ôùí áîéþí
ôïõ.

¼ëá áõôÜ ðïõ ìáò ðåñéâÜëëïõí  äåí
åßíáé áðëÝò îåñïëéèéÝò, üðùò éó÷õñéæü-

ôáí ðáñÜãïíôáò ôïõ ôüðïõ, ðïõ ôþñá
êÜíåé ôïõò ëïãáñéáóìïýò ôïõ ìå ôçí
Êëåéþ, áëëÜ êõøÝëåò ôùí ðíåõìüíùí
ìáò. Ï óåâáóìüò ôïõò åßíáé ìïíüäñï-
ìïò, áí èÝëïõìå íá æÞóïõìå êáé ü÷é á-
ðëÜ íá åðéâéþóïõìå!

Óåâáóìüò, üìùò, äå óçìáßíåé áêý-
ñùóç êÜèå áëëáãÞò. Áíôßèåôá ç æùÞ
ôñáâÜåé ôï äñüìï ôçò. ÁðëÜ èá ðñÝðåé
íá åðéäéþêïõìå ìéá áíÜðôõîç âáóéóìÝ-
íç óå ìéá éóïññïðçìÝíç êáé áñìïíéêÞ
óõó÷Ýôéóç êïéíùíéêþí áíáãêþí, ïéêï-
íïìéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, ðåñéâÜëëï-
íôïò êáé áéóèçôéêÞò. 

Áíáìößâïëá äåí åßíáé åýêïëï. ¼ìùò
äåí åßíáé êáé áêáôüñèùôï!

Η Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΤΗΝΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ∆Η-
ΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ Υ-
ΓΕΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2012

Èá áêïõóôåß ßóùò ðåñßåñãï, óå ìéá ðåñßïäï ìåãÜëçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, íá
æçôÜìå äéåýñõíóç äñÜóåùí ðïëéôéóìïý, áöïý êÜôé ôÝôïéï —ôïõëÜ÷éóôïí ìå ôá
äïóìÝíá ðáëáéüôåñùí åðï÷þí— óçìáßíåé áýîçóç ðñïûðïëïãéóìïý, ðñÜãìá
áäéáíüçôï óôéò ìÝñåò äïêéìáóßáò ðïõ âéþíåé ç ðáôñßäá ìáò.

Êáé, üìùò, åðéìÝíïõìå! ÓÞìåñá, ðïõ ïé êáéñïß åßíáé üíôùò äýóêïëïé êáé ïé
ðéóôþóåéò óõìðéåóìÝíåò óôï åëÜ÷éóôï (óå åðßðåäï ëåéôïõñãéêþí äçëáäÞ åîü-
äùí), Ý÷ïõìå áíÜãêç üóï ðïôÝ ôïí ðïëéôéóìü. ¸÷ïõìå áíÜãêç áðü äñÜóåéò
ðïëéôéóìïý ðïõ èá ðñïóöÝñïõí äçìéïõñãéêÞ äéÝîïäï óôïõò áíèñþðïõò ôïõ
ôüðïõ ìáò, ðïõ èá êáëëéåñãÞóïõí ôïí ðñïâëçìáôéóìü êáé ôçí áéóèçôéêÞ ôùí
óõìðïëéôþí ìáò êáé, êõñßùò, ôùí ðáéäéþí ìáò.

Ï ðïëéôéóìüò åßíáé ï ðëÝïí áíáãêáßïò óõíïäïéðüñïò óå ìéá ðïñåßá áõôï-
ãíùóßáò, ìéá ðïñåßá ðïõ óÞìåñá ôçí Ý÷ïõìå üóï ðïôÝ áíÜãêç. ×ùñßò ìéá êá-
ôÜäõóç ðñïò ôá Ýóù, ÷ùñßò Ýíá ðñïâëçìáôéóìü ãéá ôï ðïéïé åßìáóôå êáé ðñïò
ôá ðïý èÝëïõìå íá ðÜìå, åßíáé áäýíáôï íá ïñèïðïäÞóïõìå. Êáé ôï îÝñïõìå
ðëÝïí üëïé üôé ç êñßóç ðïõ äéåñ÷üìáóôå åßíáé ðñùôåõüíôùò êñßóç áîéþí.

Äåí åííïïýìå, ëïéðüí, äñÜóåéò ðïëéôéóìïý ìå õøçëü ðñïûðïëïãéóìü. Áíôß-
èåôá ðéóôåýïõìå ðùò èá ðñÝðåé íá äñïìïëïãÞóïõìå ìéêñïý åýñïõò äñÜóåéò,
ìå ãñÞãïñï íïõ êáé Ýîõðíï ëïãéóìü, —ìå åõñçìáôéêüôçôá äçëáäÞ— ðïõ èá
ìáò ðñïóöÝñïõí ìéêñÝò ïÜóåéò áíÜôáóçò øõ÷Þò êáé ðíåýìáôïò.

Ðñïò ôçí êáôåýèõíóç áõôÞ ìðïñïýìå üëïé íá ðñïóöÝñïõìå. Êõñßùò üìùò
ïé âáóéêïß öïñåßò ðïëéôéóìïý ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ðñþôïò åî áõôþí ôï ºäñõìá
Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý.

Ôï ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý áðïôåëåß ìéá óðïõäáßá, óðïõäáéüôáôç
ìðïñïýìå íá ðïýìå, êáôÜêôçóç ôïõ ôüðïõ ìáò. Äå óôÞèçêå ÷ùñßò êüðïõò êáé
äõóêïëßåò. Áíôßèåôá ÷ñåéÜóôçêå áãþíáò ãéá íá ðåéóèïýí ïé áñìüäéïé, áëëÜ êáé
ç ôïðéêÞ êïéíùíßá, ãéá ôçí áíáãêáéüôçôÜ ôïõ êáé èá ðñÝðåé êÜðïéá óôéãìÞ íá
áðïäþóïõìå ôçí ïöåéëüìåíç ôéìÞ óå åêåßíïí (êáé óå åêåßíïõò) ðïõ óôÜèçêáí
áðÝíáíôé, áíôéìÝôùðïé, óôç ëáúêßóôéêç áðáßôçóç íá óôåãÜóåé ôï ÐïëõìÝñåéï
äçìüóéåò õðçñåóßåò êáé óïõâëáôæßäéêá! Íáé, áðïôåëåß ìéá óçìáíôéêÞ ðñïóöï-
ñÜ ôïõ ÐÉÉÅÔ óôï íçóß ìáò, áëëÜ áõôü áðü ìüíï ôïõ äå öôÜíåé.

Ôéò ìÝñåò áõôÝò ç ÄÅ ôïõ ÐÉÉÅÔ èá êëçèåß íá óôåëå÷þóåé ôï ÄÓ ôïõ É.ÔÇ.Ð.
ãéá ôçí ðñïóå÷Þ ôñéåôßá. Ìïéñáßá ôá 4 áðü ôá 7 ìÝëç èá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôç
Äéïßêçóç ôïõ ÐÉÉÅÔ. ¼ìùò êáé åäþ èá ðñÝðåé íá ðñõôáíåýóåé ç áñ÷Þ ôïõ ðëÝ-
ïí åéäéêïý. Ùò ðñïò ôá ôñßá õðüëïéðá ìÝëç, ç åðéëïãÞ èá ðñÝðåé íá ãßíåé ìå
ïõóéáóôéêÜ êñéôÞñéá: «Ðïéïé ìðïñïýí íá ðÜíå ôá ðñÜãìáôá ðéï ìðñïóôÜ». Áí
ðÜëé ðñõôáíåýóïõí ôá óõíÞèç êñéôÞñéá (ðïëéôéêïß êáé èñçóêåõôéêïß áðïêëåé-
óìïß, ãñáöåéïêñáôéêÝò áíôéëÞøåéò) èá Ý÷ïõìå ìéáí ÷áìÝíç ôñéåôßá!

Äå èÝëïõìå íá ðñïôåßíïõìå ðñüóùðá. Èá èÝëáìå, üìùò, áíèñþðïõò äñá-
óôÞñéïõò, ðïõ óõíäÝïíôáé Üìåóá ìå ôïí ðïëéôéóìü, ðïõ ìðïñïýí íá «ãåí-
íïýí» éäÝåò êáé íá ôéò «ôñÝ÷ïõí». ÉäÝåò áðëÝò, áëëÜ ôÝôïéåò ðïõ íá êáëëéåñ-
ãïýí äõíáìéêÞ ðïëéôéóìïý.

Ìüíï ìå ìéá ôÝôïéá óýíèåóç ôï íÝï ÄÓ ôïõ É.ÔÇ.Ð. èá ìðïñÝóåé íá ðáßîåé ôï
ñüëï ðïõ üëïé ìáò ðåñéìÝíïõìå. Ãéáôß, êáêÜ ôá øÝìáôá: Ìüíïí ôï É.ÔÇ.Ð.
ìðïñåß íá ðáßîåé ñüëï áôìïìç÷áíÞò óôïí ðïëéôéóìü ôïõ ôüðïõ ìáò.

Áò ìçí ôï «ðåäéêëþóïõìå», ëïéðüí! Ôï Ý÷ïõìå Üìåóç áíÜãêç, åéäéêÜ ôéò ìÝ-
ñåò áõôÝò ôçò äïêéìáóßáò ðïõ äéáíýïõìå…



2 - ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ Ïêôþâñéïò - ÍåïÝìâñéïò - ÄåêÝìâñéïò  2011

ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ
Ôñéìçíéáßá ðåñéïäéêÞ Ýêäïóç ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò
(Áóçì. ÖùôÞëá 40 & Ë. ÁëåîÜíäñáò, 114 73 ÁèÞíá, Ôçë/Fax: 210 8217 361). 
E-mail: peritinou@gmail.com
Óôïí ôßôëï ï ðñþôïò åëëçíéêüò ÷Üñôçò ôçò ÔÞíïõ áðü ôç ×Üñôá ôïõ ÑÞãá.
Åêäüôçò: ÉùÜííçò Ðáðáäçìçôñßïõ, Ðñüåäñïò.
Äéåýèõíóç óýíôáîçò: Êþóôáò Äáíïýóçò (6974 814 871).
ÅðéôñïðÞ óýíôáîçò: Êþóôáò ÊáñáÀóêïò, ÖùôåéíÞ Êåëáäßôïõ - Ëáãïõñïý, ÆÝöç
ÐïôÞñç.
ÇëåêôñïíéêÞ ó÷åäßáóç: Êþóôáò Äáíïýóçò.
Åêôýðùóç: «ÄÅÊÁËÏÃÏÓ» ÅÐÅ (Áãáèßïõ 3 & ×áñ. Ôñéêïýðç, 114 74 ÁèÞíá,
ôçë. 210 6460 338).
Óõíåñãáóßåò åßíáé äåêôÝò ìüíïí óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ.
ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ...

Ç «Ðåñß ÔÞíïõ» åõåëðéóôåß óõíåñãáóßåò óáò... ÐåñéìÝíïõìå ôç äéêÞ óáò
óõìâïëÞ óôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò. Êåßìåíá ðñïâëçìáôéóìïý, êåßìåíá äç-
ìéïõñãéêÞò Ýêöñáóçò åßíáé åõðñüóäåêôá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò
áðåõèõíèåßôå óôç Óýíôáîç (Ê. Äáíïýóçò: 6974 814 871, Ê, ÊáñáÀóêïò:
6972 152 610, Ö. Êåëáäßôïõ-Ëáãïõñïý: 6973 988 141 & ÆÝöç ÐïôÞñç:
6976 511 684).

«ΟΧΙ» ΣΤΙΣ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Óôéò 9 Íïåìâñßïõ 2011 óõíåäñßáóå
óôç Óýñï ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï
Í. Áéãáßïõ ìå âáóéêü èÝìá ôéò áíáíåþ-
óéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò óôá íçóéÜ ìáò.
Åéäéêüôåñá ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï:
(1) Ãíùìïäüôçóå áñíçôéêÜ óôç ìåëÝôç
ðåñéâáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí ôùí áéï-
ëéêþí ðÜñêùí ðïõ æÞôçóå íá åãêáôá-
óôÞóåé ï ¼ìéëïò Êïðåëïýæïõ óôá íçóéÜ
ÍÜîï, ÐÜñï, ÔÞíï êáé ¢íäñï, êáé (2)
ÔÜ÷èçêå õðÝñ ôçò áíÜðôõîçò ôùí ÁÐÅ,
þóôå íá êáëõöèïýí ïé ôïðéêÝò åíåñ-
ãåéáêÝò áíÜãêåò ôùí íçóéþí ìå äç-
ìéïõñãßá ðëåïíÜóìáôïò ãéá ôçí êÜëõøç
ìåëëïíôéêþí áíáãêþí.

MIA ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Που συνεχίζεται αιώνες

Μια παράδοση που συνεχίζεται αιώ-
νες τώρα, η τηνιακή μαρμαρογλυπτι-
κή. Λαϊκές συνθέσεις, διακοσμητικά
μοτίβα με αξιώσεις. Και αυτή τη δια-
κοσμητική σύνθεση —υπέροχο σχέδιο
και άψογη εκτέλεση— τη συναντήσα-
με στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. του Αγί-
ου Λαζάρου στο Βεναρδάδο, ιδιοκτη-
σίας του κ. Αντωνίου Λ. Βαλάκα.

ê. ÅõÜããåëï Ãêßæç - ÐáñáóêåõÜ êáé
Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïí ê. ÉùÜííç Ðï-
ëáôóßäç.

Ôïõò åõ÷üìáóôå áðü êáñäéÜò êÜèå
åðéôõ÷ßá óôï Ýñãï ôïõò.

Ìå ôçí åõêáéñßá, üìùò, áõôÞ èá èÝ-
ëáìå íá ðáñáêáëÝóïõìå ôïõò íÝïõò
Åðéôñüðïõò, íá åîåôÜóïõí ôç äõíáôü-
ôçôá —êáé ðñáãìáôéêÜ õðÜñ÷åé — á-
íÜäåéîçò ôçò ÔÞíïõ óå ÊÝíôñï Èåï-
ìçôïñéêþí Ìåëåôþí ôçò Ïñèüäïîçò
ÁíáôïëÞò ìå äéáóýíäåóç ìå ôá ïìüëï-
ãá åõñùìáúêÜ  êÝíôñá.

ÊáôÜ ôéò åêëïãÝò ôçò 4çò Äåêåìâñßïõ
2011 áíáäåß÷èçêáí ìÝëç ôçò Äéïéêïý-
óáò ÅðéôñïðÞò ôïõ ÐÉÉÅÔ ãéá ôçí
ðñïóå÷Þ ôñéåôßá, êáôÜ óåéñÜ åðéôõ÷ß-
áò, ïé:
Ôáêô éêÜ:

ÅõÜããåëïò Ãêßæçò - ÐáñáóêåõÜò,
Ðáñáóóüò Óáëôáìáíßêáò, Ðáíáãéþ-
ôçò ÌáëëéÜñçò, ÁëÝîáíäñïò ÌÝãêïõ-
ëáò, Ãñçãüñéïò ÌáñêïõÀæïò, ÉùÜííçò
Ðïëáôóßäçò, ÅõÜããåëïò ÓçìáíôÞñçò,
ÐáñÜó÷ïò ÌáëëéÜñçò êáé ÊáëïãÞñïõ
ÅõÜããåëïò.
Áíáðëçñùìáô éêÜ:

ÅõÜããåëïò ÂÝñóáëçò, ÉùÜííçò Á-
ðÝñãçò, Ãåþñãéïò ÃñçãïñÜêçò, ÉÜêù-
âïò ÌáëáêáôÝò êáé ÄçìÞôñéïò Ëåêêüò.

Ç íÝá Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ óõíÞëèå
óå óþìá êáé åîÝëåîå Áíôéðñüåäñï ôïí

1923: ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ

Åß÷å Þäç åêôõðùèåß ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ìáò, óôï ïðïßï åß÷å öéëïîåíç-
èåß Üñèñï ôïõ ê. Êþóôá Äáíïýóç, ãéá ôïí ÉùÜííç Áðïóô. Êáóäüíç, Ðñüåäñï
ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò (óåë. 16), üôáí ëÜâáìå áðü ôïí Äñ
ê. Áíôþíéï ÉùÜí. Ìïó÷ùíÜ ôï áêüëïõèï óçìåßùìá - áðüóðáóìá áðü ôç ÷åé-
ñüãñáöç âéïãñáößá ôïõ ðáôÝñá ôïõ, áåßìíçóôïõ ÉùÜííç Íéê. Ìïó÷ùíÜ êáé
ÐñïÝäñïõ ôïõ óùìáôåßïõ ìáò óôá êñßóéìá ÷ñüíéá ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ. Ôï êåß-
ìåíï ôïõ ê. Ìïó÷ùíÜ åìðëïõôßæåé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ äéáèÝôïõìå ãéá ôá
äñþìåíá óôï ÷þñï ôçò ôçíéáêÞò ðáñïéêßáò ôçò ÁèÞíáò ôçí åðïìÝíç ôçò Ìé-
êñáóéáôéêÞò êáôáóôñïöÞò:

«…Åßíáé ãíùóôüí, üôé åéò ôçí ÅëëÜäá óõíÝâçóáí áñêåôÜ óïâáñÜ ãåãïíüôá
ìÝ÷ñé ôï 1922 ôçò êáôáóôñïöÞò ôçò Óìýñíçò. Ôüôå ïé ¸ëëçíåò åß÷ïí äé÷áóèÞ
åéò “Âáóéëéêïýò” êáé “Âåíéæåëéêïýò” êáé ùò Þôï åðüìåíïí êáé ïé åéò ôáò ÁèÞíáò
ÔÞíéïé, ïé ïðïßïé åèåùñïýíôï ïé ðëÝïí öñïíéìüôåñïé ðïëßôåò åéò ôçí ÅëëÜäá
êáé ç “Áäåëöüôçò Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò” Ý÷áéñå óåâáóìïý êáé åêôéìÞóåùò… êáé
ìå ìéêñÜí åôçóßáí óõíäñïìÞí 6 äñá÷ìþí êáôþñèùóå íá äçìéïõñãçèÞ.

ÊáôÜ ôï 1922 ç Áäåëöüôçò õðü ôïí ðñüåäñïí É. Êáóäþíç (âáóéëéêüí) çãåß-
ôï ôùí “âáóéëéêþí” êáé ï Ó. Äåóýðñçò ôùí “âåíéæåëéêþí” ìåëþí áõôÞò.

Åéò ôçí âáóéëéêÞí ïìÜäá ðñïÀóôáôï ï ÅõÜããåëïò Óõ÷íÞò, ôïí ïðïßïí çêï-
ëïýèïõí 10 - 15 èïñõâïðïéÜ ìÝëç, áíôßðáëïé ôùí ìåëþí ôïõ Ó. Äåóýðñç êáé
ïé ïðïßïé óõíå÷þò äçìéïõñãïýóáí êáôÜ ôáò óõíåäñéÜóåéò åðåéóüäéá.

Ôüôå ï É. Êáóäþíçò èåùñïýìåíïò äéá ôçí öñüíçóéí êáé ôçí áîéïðñÝðåéÜí
ôïõ, ìå åêÜëåóå åéò ôï âéâëéïðùëåßïí ôïõ êáé ìïõ åßðå ðåñßðïõ ôá åîÞò:

“Ëüãù ôçò çëéêßáò ìïõ êáé ôïõ ÷áñáêôÞñïò ìïõ äåí äýíáìáé íá åîáêïëïõèÞ-
óù íá åßìáé Ðñüåäñïò êáé íá ðáñáìÝíù åéò ôçí Áäåëöüôçôá õðü óõíèÞêáò
äé÷áóìïý, õðü ôáò ïðïßáò áõôÞ âñßóêåôáé óÞìåñïí, êáé åðïìÝíùò áíáæçôþ
ôïí áíôéêáôáóôÜôçí ìïõ, äéüôé åßìáé áíáãêáóìÝíïò íá ðáñáéôçèþ êáé íá ïäç-
ãçèþ ðñïò áñ÷áéñåóßåò êáé ðñïôåßíù ÕìÜò ùò ôïí áíôéêáôáóôÜôçí ìïõ, ðñþ-
ôïí, äéüôé âëÝðù íá ìçí áíáìéãíýåóèå åéò ôáò äéåíÝîåéò ôùí ìåëþí êáé íá êëß-
íåôå ðüôå ìå ôçí ìßáí êáé ðüôå ìå ôçí Üëëçí ðáñÜôáîéí, êáé äåýôåñïí, äéüôé,
êáè’ üóïí ãíùñßæù, ôüóïí åãþ üóïí êáé ôá ìÝëç óáò èåùñïýí ùò ôïí öñïíé-
ìüôåñïí êáé óõíåôüôåñïí êáé êáôáëëçëüôåñïí õðü ôáò óõíèÞêáò áõôÜò íá á-
íáëÜâåôå ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò êáé íá åðéâÜëåôå óõìöùíßáí. Èá ðñï-
êáëÝóù ëïéðüí áñ÷áéñåóßáò êáé ùò ðëåéïøçößá èá Óáò åîåëÝîùìåí. Ðáñáêá-
ëþ íá Ý÷ù ôçí áðÜíôçóßí óáò åíôüò ìéáò - äýï çìåñþí”.

Ôïõ áðÞíôçóá üôé ïýôù äåí çìðïñþ íá äå÷èþ, äéüôé èá åßìáé ðñüåäñïò ôçò
ìßáò ðáñáôÜîåùò.

Ôçí åðïìÝíçí Þëèå åéò óõíÜíôçóßí ìïõ ï Ó. Äåóýðñçò, ï ïðïßïò ìïõ åßðå:
“¸ìáèá ôçí óõíÜíôçóßí óáò ìå ôïí Êáóäþíç êáé Þëèá íá óáò ðù üôé ôüóïí

åãþ üóïí êáé ïé áêïëïõèïýíôåò åìÝ äå÷üìåèá ôçí äé' áñ÷áéñåóéþí åêëïãÞí
óáò”.

Ïýôù ôçí ìåèåðïìÝíçí ÊõñéáêÞí åãÝíïíôï áñ÷áéñåóßáé êáé åîåëÝãçí ðáìøç-
öåß ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôïò, ðñïåäñåýóáò áðü ôï 1922 - 1934 ó’ áõôÞí
ìå áíôéêåéìåíéêüí óêïðüí íá êÜíù ðñáãìáôéêüôçôá ôï üíåéñïí üëùí ôùí ìå-
ëþí ôçò Áäåëöüôçôïò áðü ôçò éäñýóåþò ôçò, Þôïé ôçí óôÝãáóßí ôçò, ôçí ïðïß-
áí åðÝôõ÷ïí êáôüðéí ðïëëþí êüðùí, èõóéþí êáé ôïõ êéíäýíïõ Ýôé öõëáêßóå-
þò ìïõ…”.

ÐåñáéôÝñù áíáöÝñåé ôï ðþò Ýðåéóå ôïí ìáñìáñïãëýðôçí ê. ËÜì(ðñïí) ÑÞ-
ãïí íá ôïõ äþóåé ìÝñïò ôïõ ïéêïðÝäïõ ôïõ, ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞí äïìÞí ôïõ ìå-
ãÜñïõ, ðþò äéåõèåôïýóå ôáò äéåíÝîåéò ôùí ìåëþí, ùò êáé ôñåéò Ôçíßïõò (äåí
ôïõò êáôïíïìÜæåé) ðïõ ôïõ ðáñÝó÷ïí ïéêïíïìéêÞí  åããýçóç.

Êáé ôßðïôå Üëëï.

Εφημ. Αστήρ της Τήνου, αρ. 1332 - 27
της 3.3. 1948.

63 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ...

ΠΡΙΝ 110 ΧΡΟΝΙΑ...

«Áðü ôçò ðáñåëèïýóçò ÊõñéáêÞò ðá-
ñáìÝíåé åí ôïéò äùìáôßïéò ôïõ É. Éäñý-
ìáôïò, åöçóõ÷Üæùí êáé áíáðáõüìå-
íïò åê ôùí ðïëëþí êüðùí êáé áó÷ï-
ëéþí, ï ¢ãéïò Ðåíôáðüëåùò êáé Äéåõ-
èõíôÞò ôçò Ñéæáñåßïõ Ó÷ïëÞò ê. Íå-
êôÜñéïò ÊåöáëÜò, êëçñéêüò áðïëáì-
âÜíùí åîáéñåôéêÞò õðïëÞøåùò êáé
óåâáóìïý åí ÅëëÜäé, üðïõ ÷Üñéí ôçò
õãåßáò ôïõ áíáãêÜæåôáé íá ðáñáìÝíç,
ìáêñÜí ôïõ õøçëïý èñüíïõ åéò ôïí ï-
ðïßïí ôïí ðñïþñéóåí ç Åêêëçóßá ôçò
Áëåîáíäñåßáò åõñéóêüìåíïò áðü ðïë-
ëþí åôþí. Ï ¢ãéïò Ðåíôáðüëåùò å-
ðñïôÜèç ìåôáîý ôùí õðïøçößùí äéá
ôïí Ðáôñéáñ÷éêüí èñüíïí Áëåîáíäñåß-
áò, åéò ôïí ïðïßïí áíÞëèåí ï áîéïóÝ-
âáóôïò óõìðïëßôçò çìþí Öþôéïò äéá
ðáìøçößáò, èåùñåßôáé äå ðïëý äéêáß-
ùò äéá ôçí åõñõìÜèåéÜí ôïõ êáé ôáò
èåïëïãéêÜò ôïõ ãíþóåéò ùò åéò åê ôùí
äéáðñåðåóôÝñùí éåñáñ÷þí ôçò Ïñèï-
äüîïõ Åêêëçóßáò ôçò Áéãýðôïõ».

(Åöçì. Ðñüïäïò [ÔÞíïõ], 176/ 1901).

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ
ΤΗΝ «ΠΕΡΙ ΤΗΝΟΥ»

Ç åöçìåñßäá ìáò äéáíÝìåôáé äùñå-
Üí áðü ôá áêüëïõèá óçìåßá ôçò ÔÞ-
íïõ: 

ÄÞìïò ÔÞíïõ [Ãñáöåßá ïäïý
Åõáããåëéóôñßáò êáé ÎéíÜñáò], Âé-
âëéïèÞêç ôïõ ÐÉÉÅÔ, É.Í. Áãßïõ Íé-
êïëÜïõ Äõôéêþí ×þñáò, êáöåíåßï
ôïõ É.ÔÇ.Ð., Super markets Ðáëá-
ìÜñçò [ÐáñáëéáêÞ ïäüò êáé ëåùöü-
ñïò ÔñéðïôÜìïõ], áñôïðïéåßï «Ìá-
íÝëá», æá÷áñïðëáóôåßï «ÌåóêëéÝò»
êáé óôïí Ðýñãï óôï êáöÝ «Ñïäá-
ñéÜ» êáé óôï êáðíïðùëåßï.

ÐáñÜëëçëá êáôáâÜëëåôáé ðñï-
óðÜèåéá åðÝêôáóçò ôùí óçìåßùí
äéáíïìÞò.

ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΙΙΕΤ
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κής, σελ. 49 - 66), Α. Καραθανάση (Ο κα-
θηγητής Νικόλαος Λούβαρις στην Θεσσα-
λονίκη, σελ. 67 - 82), Χρ. Αραμπατζή (Η
παράδοση της Εκκλησίας στο έργο του
Νικολάου Λούβαρι. Η ανεπίγνωτη αναβί-
ωση της αποκλίνουσας Αντιοχειανής Χρι-
στολογίας, σελ. 85 - 96), Π. Αρ. Υφαντή
(Ο Νικόλαος Λούβαρις ως χριστιανός
διανοούμενος, σελ. 97 - 126), Ι. Σκιαδαρέ-
ση (Ο Ν. Λούβαρις ως ερμηνευτής της
Καινής ∆ιαθήκης, σελ. 127 - 140), Κ. Μπε-
λέζου (Το ερμηνευτικό έργο του καθηγη-
τού Νικολάου Ι. Λούβαρι, σελ. 141 - 144),
Γ. Ρηγόπουλου (Ο Λούβαρις όπως τον έ-
ζησα, σελ. 147 - 158), Στ. Γ. Παπαδόπου-
λου (Νικόλαος Λούβαρις: Ο αληθινός δά-
σκαλος, σελ. 159 - 176), Ε. Θεοδώρου (Ο
φιλοσοφικός στοχασμός του Νικολάου
Λούβαρι, σελ. 177 - 198) και Μ. Μπέγζου
(Ο Νικόλαος Λούβαρις και η Ψυχολογία
της θρησκείας, σελ. 199 - 208)].
Και πάλι υστερήσαμε. Τι έκαμε η Τή-

νος για τα 50 χρόνια από την εκδημία
του Νικολάου Λούβαρι; Τίποτα! Το για-
τί, ατυχώς, είναι αυτονόητο!

ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΜΕ...

Το τελευταίο τρίμηνο του 2011 κατα-
γράψαμε δραστηριότητες μελών και φί-
λων μας που συνάπτονται με την Τήνο.

νής, για να μας ταξιδέψει στα φωτό-
λουστα κυκλαδονήσια. Συγχαρητήρια
Αγγελική! Συγχαρητήρια και στον
πρώην ∆ήμαρχο Τήνου κ. Σίμο Ορφα-
νό που στήριξε την έκδοση!

***

Πλούσιο, όπως πάντα, σε ύλη κυκλο-
φόρησε τεύχος 183 - 184 (Οκτώβριος
2011) του λογοτεχνικού περιοδικού «∆έ-
ντρο», που εκδίδει ο συμπατριώτης μας
ποιητής κ. Κώστας Μαυρουδής με τη συ-
νεργασία του κ. Τάσου Γουδέλη. Το τεύ-
χος αποτελεί ένα περίπατο ανάμεσα σε
κείμενα της παγκόσμιας ποίησης. Πα-
λαιότερος και νεότερος ποιητικός λόγος
συμπορεύονται με γνώμονα τις σύγχρο-
νες εκφραστικές αντιλήψεις.

***
Γεωργίου Α. Χριστοδούλου, Ο γλύ-

πτης και η Κοιμωμένη του. Μυθιστορη-
ματική βιογραφία του Γιαννούλη Χαλε-
πά, «Σαββάλας», Αθήνα 2011 [21 Χ 14,
σελ. 303].

***
Θεοδώρου Ι. ∆αρδαρέση (επιμ.), Νι-

κόλαος Λούβαρις. Ο φιλόσοφος, ο παι-
δαγωγός και ο θεολόγος, «Φιλόπτωχος
Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης»,
Θεσσαλονίκη 2011 [24 Χ 17, σελ. 235].

[Στον τόμο φιλοξενούνται κείμενα των
κ.κ.  Κ. Χρήστου (Ο πνευματικός πολιτι-
σμός του 19ου και του 20ού αιώνα κατά
τον Ν. Λούβαρι, σελ. 15 - 26), Κ. Μποζίνη
(Ο Νίκος Λούβαρις ως ιστορικός της Φι-
λοσοφίας, σελ. 27 - 46), Η. Ρεράκη (Ο Ν.
Λούβαρις και η επιστήμη της παιδαγωγι-

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

Εκατό χρόνια συμπληρώθηκαν φέ-
τος από τη γέννηση του ποιητή του Αι-
γαίου, Οδυσσέα Ελύτη. Μια ευκαιρία
για μια ουσιαστική μελέτη του έργου
του κι μην ξεχνάμε ότι το φως του Αι-
γαίου που τόσο ύμνησε ο μεγάλος μας
ποιητής δεν είναι πλάσμα της δη-
μιουργικής του φαντασίας, αλλά
πραγματικότητα που έχουμε όλοι μας
εμείς οι νησιώτες την τύχη να τη ζούμε
καθημερινά. Ας τη χαρούμε τουλάχι-
στον!

Αγγελικής Μωραΐτου - Γυφτογιάν-
νη, ∆υο όψεις, «∆ήμος Τήνου», Τήνος
2010 [24 Χ 17, σελ. 79] με πρόλογο της
φιλολόγου κ. Άννας Κορνάρου - Κα-
λαμαρά. Μια ακόμη ποιητική παρου-
σία της φίλης μας Αγγελικής με την ξε-
χωριστή της ευαισθησία μάς ανεβάζει
στον Τσικνιά, μας περιδιαβαίνει στα
δρομάκια του Καμαριού και της Στε-

TO ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΒΗΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ

Σβήσε τα μάτια μου· μπορώ να σε κοιτάζω,
τ’ αυτιά μου σφράγισέ τα, να σ’ ακούω μπορώ.
Χωρίς τα πόδια μου μπορώ να ’ρθω σ’ εσένα,
και δίχως στόμα, θα μπορώ να σε παρακαλώ.
Κόψε τα χέρια μου, θα σε σφιχταγκαλιάζω,
σαν να ήταν χέρια, όμοια καλά, με την καρδιά.
Σταμάτησέ μου την καρδιά, 
και θα καρδιοχτυπώ με το κεφάλι.
Κι αν κάμεις το κεφάλι μου σύντριμμα, στάχτη, 
εγώ μέσα στο αίμα μου θα σ’ έχω πάλι.

(Ράινερ Μαρία Ρίλκε, 
μτφρ. Κωστής Παλαμάς) 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

∆υο νέες εργασίες του νησιολόγου φί-
λου μας κ. Γεωργίου Κ. Γιαγκάκη ήλ-
θαν να εμπλουτίσουν την κυκλαδική
βιβλιογραφία: (α) «Η Ηρακλειά των
Κυκλάδων και ο Φάνης Ιωάν. Γαβα-
λάς», και (β) «Ο Σταύρος Μάνεσης
(1908 - 1998) και η προσφορά του στη
Μύκονο, την επιστήμη και τα γράμμα-
τα» (21 Χ 14 cm, σελ. 4, Σαρωνικός
2011).
Η πρώτη εργασία του αναφέρεται
στον επί 20 χρόνια (1991 - 2010) Κοινο-
τάρχη Ηρακλειάς Φάνη Ιωάν. Γαβαλά
και στο βιβλίο του «Η Ηρακλειά του
χθες και του σήμερα» (Κοινότητα Η-
ρακλειάς, 2010, σελ. 626). Η δεύτερη
αναφέρεται στον ακαταπόνητο ερευ-
νητή του λαϊκού πολιτισμού της Μυκό-
νου και των Κυκλάδων γενικότερα
Σταύρο Μάνεση, συντάκτη για πολλά
χρόνια του Ιστορικού Λεξικού της Α-
καδημίας Αθηνών, γλωσσολόγου και
λαογράφου. Ενδιαφέροντα γα τους
Κυκλαδίτες έργα του «Η εν Μυκόνω
Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμο-
νος», «Μια βόλτα στα απόμονα νησά-
κια μας» οδοιπορικό στις μικρές ανα-
τολικές Κυκλάδες,που δημοσιεύθηκε
στην εφημ. Κυκλαδικόν Φως την περί-
οδο 1961 - 1963, και το «Ιστορικό λεξι-
κό του μυκονιάτικου ιδιώματος» (τό-
μοι Α΄ + Β΄, ∆ήμος Μυκονίων, 1997).

***
Κυριακής Ραγκούση - Κοντογιώργου
— Χρίστου Γεωργούση, Παριανοί συγ-
γραφείς: 18ος - 19ος αιώνας, «Ομο-
σπονδία Παριανών Συλλόγων», Πά-
ρος 2011 [σελ. 168].

***
Με πλούσιο περιεχόμενο, προσεγμένο
όπως πάντα, κυκλοφόρησε το 123ο
τεύχος του έγκριτου περιοδικού «Πα-
ριανά» (Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2011)
που εκδίδει ο καλός μας φίλος και
ιστορικός της Πάρου κ. Νίκος Χρ.
Αλιπράντης. Συμμεριζόμαστε και ε-
μείς την αγωνία του Νίκου για το μέλ-
λον της έκδοσης μετά την αύξηση των
τελών αποστολής. Ατυχώς, ενώ τέτοιες
προσπάθειες θα έπρεπε να ενισχύο-
νται, αντίθετα σήμερα υπονομεύονται.
Καλή δύναμη Νίκο! 

***
Ελευθερίου Π. Αλεξάκη, Κέα Κυκλά-
δων, τόμος Α΄: Εθνογραφικό ημερολό-
γιο 1986 - 88, «∆ωδώνη», Αθήνα 2011
[21 χ 14, σελ. 490].

«ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ»
Η νέα ποιητική συλλογή
του Ντίνου Σιώτη

Μέσα από τη νέα ποιητική συλλογή
του Ντίνου Σιώτη πνέει ο αέρας της ε-
ποχής μας, με όλα τα χαρακτηριστικά
της γνωρίσματα. Τα ποιήματά του εί-
ναι βαμμένα με το αίμα ενός νέου. Από
εκεί ξεκινούν κι εκεί καταλήγουν όλα,
με τη ματαιότητα και τη φθαρτότητα
του υλικού να πέφτει βαριά σαν σίδερο
και σκοτεινή πάνω από τη ζωή. Είναι
ένα κατηγορώ του σημερινού ανθρώ-
που, η έκφραση της οργής μπροστά
στα γεγονότα της πολύ πρόσφατης ι-
στορίας μας. Με φόντο μιαν Αθήνα αλ-
λαγμένη κι έρημη, οι άνθρωποι φοβού-
νται, τα βλέμματα πλανώνται στους ρη-
μαγμένους δρόμους και ζητούν από το
διπλανό και το Θεό τη δύναμη να γί-
νουν τα δάκρυά τους καταιγίδα και να
πνίξουν το άδικο. Μαύρο είναι το χρή-
μα, ένα γκρίζο νέφος απλώνει παντού
απληστία κι ένας λαός ολόκληρος
μοιάζει με χαίνουσα πληγή που διψά
για ομορφιά, δικαίωση κι επούλωση, σ'
ένα κόσμο σάπιο, φθαρμένο, με μιαν
αρχαία αίγλη που πια δε διδάσκει, αλ-
λά απομακρύνεται όλο και πιο πολύ
στο βάθος του χρόνου.

Ο.Φ.

ΤΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΛΕΠΑ ΣΤΑ ΑΛΑΤΣΑΤΑ

Στο προηγούμενο φύλλο μας καταχω-
ρήσαμε την είδηση της ανακαίνισης
του τέμπλου του ναού της Παναγίας
στα Αλάτσατα, μια είδηση που λάβαμε
από το Ίδρυμα Λαμπάκη. ∆εν προσέ-
ξαμε, όμως, ότι η είδηση, με σχετική
αρθρογραφία, είχε προηγουμένως α-
ναρτηθεί στο blog της καλής φίλης κ.
Ιωάννας Παπασταθοπούλου «Αλαλά-
ζοντα τοπία». Ιωάννα, συγγνώμη. Ε-
ξακολουθούμε, όμως, να περιμένουμε
το άρθρο του κ. Ιωάννη Κολάκη, «Ιω-
άννης Χαλεπάς ή Χαλαπάς: Μνημεία
μνήμης και τέχνης στην Ερυθραία Μι-
κράς Ασίας».
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απόψεις για την εμφάνιση, εξέλιξη και
λειτουργία των περιστεριώνων στο χώρο
της Εγγύς Ανατολής, και ειδικά στον τό-
πο μας, και κατέθεσε νέες προτάσεις ερ-
μηνείας τόσο της παράστασης «Θεογονί-
ας» του αρχαϊκού πίθου από το Ξώ-
μπουργκο όσο και του ονόματος του νη-
σιού. Με την ομιλία του κ. Κουτελάκη η
Αδελφότητα εγκαινίασε μια νέα δράση:
διαλέξεις που συνάπτονται με το παρελ-
θόν και προβλήματα του νησιού μας.

«O Ιωάννης ως νέος ήταν πράος και
άγριος. Αγάπησε τον Ιησού, ύστερα
δεν μπόρεσε τίποτα πια ν’ αγαπήσει.
Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στο Ά-
σμα Ασμάτων και την Αποκάλυψη.
Και τα δυο είναι εκρήξεις συσσωρευ-
μένης παρθενικότητας. Η καρδιά η-
φαίστειο, ανοίγει· κι απ’ αυτήν βγαίνει
αυτό το περιστέρι, το Άσμα Ασμάτων,
ή αυτός ο ∆ράκοντας, η Αποκάλυψη.
Αυτά τα δυο ποιήματα είναι οι δυο πό-
λοι της έκστασης, ηδυπάθεια και φρί-
κη· αγγίχτηκαν τα πιο ακραία όρια της
ψυχής· στο πρώτο ποίημα η έκσταση ε-
ξαντλεί τον έρωτα· στο δεύτερο ο τρό-
μος και φέρνει στους ανθρώπους, που
από ’δώ και πέρα θα ’ναι για πάντα α-
νήσυχοι, τον τρόμο της αιώνιας αβύσ-
σου. Άλλη σχέση, όχι λιγότερο αξιο-
πρόσεκτη, ανάμεσα στον Ιωάννη και
στον ∆ανιήλ. Το σχεδόν αθέατο νήμα
των συγγενειών παρακολουθείται με
επιμέλεια με το βλέμμα από ’κείνους
που στο προφητικό πνεύμα βλέπουν έ-
να ανθρώπινο και κανονικό φαινόμε-
νο και που, αντί να περιφρονούν το ζή-
τημα των θαυμάτων, το γενικεύουν και
το συνδέουν ήρεμα με το αιώνιο φαι-
νόμενο. Με αυτό χάνουν οι θρησκείες,
κερδίζει όμως η επιστήμη. ∆εν πρόσε-
ξαν αρκετά, το έβδομο κεφάλαιο της
Αποκάλυψης του ∆ανιήλ περιέχει εν
σπέρματι την Αποκάλυψη. Εκεί οι αυ-
τοκρατορίες παρομοιάζονται με θηρί-
α. Για τούτο ο θρύλος συνέδεσε τους
δύο ποιητές. Ο ένας τους διέσχισε τον
λάκκο των λεόντων και ο άλλος το κα-
ζάνι με το βραστό λάδι…».

(Βίκτορος Ουγκώ, Φιλοσοφία και Φι-
λολογία, μτφρ. Μίνας Ζωγράφου -
Μεραναίου, «Μαρής», Αθήνα [χ.χ.],
σελ. 28 - 29).

μα «Μαρκόπουλο Αττικής. Πιθανή προέ-
λευση του ονόματός του», στις 11 Οκτω-
βρίου 2011 στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτι-
σμού «Η παρουσία των Ρώσων στην Τή-
νο» [1770 - 1774], στις 21 Οκτωβρίου στις
Αχαρνές στο 14ο Συμπόσιο του ∆ήμου
και της Λαογραφικής Εταιρείας με θέμα
«Ταμπούρια Κερατσινίου: Μια νέα πρό-
ταση ετυμολόγησης», και στις  23 Οκτω-
βρίου στο 11ο Κρητολογικό Συνέδριο
«Σχέσεις Κρήτης και Τήλου. Η περίπτω-
ση της μονής του Αγ. Παντελεήμονα».

Ο ∆ρ Εθνολογίας - Λαογραφίας κ.
Αλέκος Ε. Φλωράκης μίλησε στην εκδή-
λωση μνήμης για τον Ιωάννη Μ. Χατζη-
φώτη, που έλαβε χώρα στον «Παρνασ-
σό» στις 29.11. 2011 με θέμα: «Ι.Μ. Χατζη-
φώτης: Η Ρωμιοσύνη ως τόπος και ως
τρόπος».

Στο τεύχος 183 - 184 [2011, σελ. 156 -
165]] του λογοτεχνικού περιοδικού «∆έ-
ντρο» φλοξενείται το κείμενο «Η κουζί-
να της γραφής» της Rosario Ferré, από το
Πόρτο Ρίκο, σε θαυμάσια απόδοση από
τα ισπανικά της νεαρής μας συνεργάτι-
δας και φίλης δ. Ούρσουλας Φωσκόλου.
Ούρσουλα, συγχαρητήρια!

«ΟΙ Α∆ΕΛΦΟΙ ΦΥΤΑΛΑΙ»

Στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2011 το Μου-
σείο Kώστα Τσόκλη συμμετέχοντας στο
πρόγραμμα «Περιβάλλον και Πολιτισμός
2011. Φωνές νερού μυριάδες» του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού, κάλε-
σε τους μαθητές των ∆ημοτικών Σχολεί-
ων της Τήνου να παρακολουθήσουν ένα
εργαστήρι εικαστικής έκφρασης με θέμα
το νερό. Ανάγλυφες κατασκευές με ζω-
γραφική και μικτές τεχνικές εμπνευσμέ-
νες από το πολύτιμο στοιχείο της φύσης,
που ταυτίζεται με τη ζωή, τη συνέχιση, τη
ροή, την κάθαρση και τη δημιουργία. 

***
Στις 15.10. 2011, το Μουσείο Τσόκλη,

σε συνεργασία με το Μουσείο Αφής και
το Φάρο Τυφλών Ελλάδας, σχεδίασε ένα
πρόγραμμα ευαισθητοποίησης μικρών
και μεγάλων για τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν  οι τυφλοί και τα άτομα με
περιορισμένη όραση με την ευκαιρία του
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του
Λευκού Μπαστουνιού. Το λευκό μπα-
στούνι είναι το τεχνικό βοήθημα που
χρησιμοποιούν τα άτομα με προβλήματα
όρασης για να εντοπίζουν και να απο-
φεύγουν τα εμπόδια στην πορεία τους,
στην προσπάθειά τους να κινούνται μό-
νοι, ανεξάρτητοι και με ασφάλεια. 

***
Ο ∆ήμος  Τήνου και τo Mουσείο Κώ-

στα Τσόκλη, σε συνεργασία με το 52ο
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-
κης, μετέφεραν στην Τήνο για πρώτη φο-
ρά ταινίες που έκαναν πρεμιέρα λίγο
πριν στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το
τριήμερο 25 - 27 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα
Τηνιακού Πολιτισμού, παρουσιάστηκαν
οι ταινίες: (α)  Αdalbert's Dream (Όνειρο
του Άνταλμπερτ) του Ρουμάνου Γκα-
μπριέλ Ακίμ, μαύρη κωμωδία, 101 λε-
πτών, (β)  Concience (Συνείδηση) του
Τούρκου «κοινωνικού» δημιουργού Ερ-
ντέν Κιράλ, 94 λεπτών, και (γ) Press (Τύ-
πος)  του Σεντάτ Γιλμάζ, 100 λεπτών, α-
φιερωμένη στους αγώνες για ελευθερο-
τυπία στη γειτονική χώρα τη δεκαετία
του 1990.

OI ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Η ενδοχώρα επιμένει δυναμικά. Στις
23 Νοεμβρίου 2011, στο Πνευματικό Κέ-
ντρο του ΠΙΙΕΤ, οι χορωδίες του Πύρ-
γου και της Κώμης, με τη συμμετοχή της
Θεατρικής Ομάδας Τήνου, ερμήνευσαν
μαζί τραγούδια «μνήμης». «Η μνήμη ό-
που και να την αγγίξεις πονεί» σημειώνει
ο Γιώργος Σεφέρης και έτσι είναι. Γι' αυ-
τό και την «καταχώνομε» συστηματικά.
Κάποιοι, όμως, επιμένουν να θυμού-
νται… Μπράβο τους.

«ΘΕΑ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»

Το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011, στην
αίθουσα «Ιωάννης Ρήγος - Πανορμίτης»
της Αδελφότητάς μας μίλησε το μέλος
του σωματείου μας, ∆ρ Αρχαιολογίας - Ι-
στορίας κ. Χάρης Κουτελάκης, με θέμα
«Τήνος: Θεά περιστέρα. Η σημασία των
περιστεριών και των περιστεριώνων». Ο
κ. Κουτελάκης εξέθεσε ενδιαφέρουσες

Και μεταξύ αυτών: 
Την 1η Οκτωβρίου 2011, με την ευ-

καιρία της ανάπλασης του ανδριάντα
του ∆ημητρίου Βαφειαδάκη, από τα τε-
λευταία έργα του Λάζαρου Σώχου, μίλη-
σαν στην Ερμούπολη οι κ.κ. Αλέκος
Φλωράκης, ∆ρ Εθνολογίας - Λαογραφί-
ας, «Τήνος: Από τη λαϊκή μαρμαρογλυ-
πτική στην καλλιτεχνική γλυπτική», και
ο κ. Κώστας ∆ανούσης, «Ο Λάζαρος Σώ-
χος ως πατριώτης και ως άνθρωπος». Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η συντήρηση
του αρχικού έργου (σπαράγματος ήδη)
έγινε από τα ΤΕΙ Αθήνας με την ευθύνη
του συμπατριώτη μας γλύπτη κ. Πραξι-
τέλη Τζανουλίνου, και η ανάπλαση από
το γλύπτη κ. Παναγιώτη Καλούδη. Το
έργο χυτεύτηκε ήδη σε χαλκό και κοσμεί
το ∆ημαρχείο Ερμούπολης - Σύρου.

Ο ∆ρ Αρχαιολογίας - Ιστορίας κ.
Χάρης Κουτελάκης μίλησε στις  8 Οκτω-
βρίου στο Συνέδριο Ν.Α. Αττικής με θέ-

ΤΟ ΝΕΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

Πλήρης αισθημάτων χαράς, μέσα σε
ένα ζοφερό οικονομικό κλίμα, ο κό-
σμος της Τήνου υποδέχτηκε τη λει-
τουργία του ελαιοτριβείου, μιας σύγ-
χρονης μονάδας που υπόσχεται να στη-
ρίξει και να αναπτύξει την αγροτική
παραγωγή του νησιού μας.
Έτσι στις 6.11. 2011, ημέρα των εγκαι-

νίων, συγκεντρώθηκαν κάτοικοι από
κάθε άκρη του νησιού να θαυμάσουν
τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του δη-
μοτικού ελαιοτριβείου. Ο ∆ήμαρχος κ.
Κροντηράς έκανε σύντομη αναδρομή
στο ιστορικό ίδρυσης της νέας μονάδας
και αναφέρθηκε στα προσδοκώμενα ο-
φέλη.
Συμμεριζόμαστε, λοιπόν, και εμείς

τη χαρά των συντοπιτών μας και πι-
στεύουμε πως η ∆ημοτική Επιχείρηση
Σφαγείου - Ελαιοτριβείου Τήνου θα α-
ποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της
τηνιακής υπαίθρου σε μια εποχή κρί-
σης.

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣ
ΣΤΟΝ ΤΣΙΚΝΙΑ!

Περιμέναμε εναγωνίως ν’ ανοίξει ο
καιρός. Ο γερο Τσικνιάς επί 20 συνα-
πτές μέρες είχε κατεβάσει τα μούτρα
του κι όταν, στις 17.11. 2011 το πρωί, φύ-
γαν τα σύννεφα, φτάσαμε στην κορφή,
απ’ τη μεριά της Μουσουλούς. Και μα-
ζί μας ένας μικρός φίλος! Μικρός μεν
αλλ’ όχι ο μικρότερος της παρέας των
λωλών. Εκείνος είναι απ’ την Καρδια-
νή, ενώ τούτος απ’ τη Χώρα. Στέλιο και
ψηλότερα!

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθή-
κες που δεν επέτρεψαν την πρέπουσα
προετοιμασία της εκδήλωσης, πραγμα-
τοποιήθηκε τελικά με επιτυχία στο Ί-
δρυμα Τηνιακού Πολιτισμού στις
28.10. 2011 η παρουσία του βιβλίου του
αείμνηστου Στέφανου Ν. ∆ελατόλα,
«Οι αδελφοί Φυτάλαι», που εξέδωσε ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυάς Τή-
νου. Την εκδήλωση προλόγισαν με
θερμά λόγια ο Αντιπρόεδρος του
Ι.ΤΗ.Π. κ. Σ. Απέργης, ο εκπρόσωπος
του Μητροπολίτη μας αρχιμανδρίτης
κ. Ιάκ. Σέττας, ο Αντ/δρος του ΠΙΙΕΤ
κ. Ε. Γκίζης, ο ∆ήμαρχος Τήνου Παν.
Κροντηράς και ο Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας Τηνίων εν Αθήναις κ. Ιωάν.
Παπαδημητρίου. Ο Πρόεδρος του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου της Καρυάς κ.
Μάνθος Ποτήρης χαιρέτισε το ακροα-
τήριο, ενώ για το βιβλίο μίλησαν οι δ.δ.
Ζέφη Ποτήρη (Ο νεοελληνικός κλασι-
κισμός και οι Αδελφοί Φυτάλαι) και
Ούρσουλα Φωσκόλου (Ο ανδριάντας
του πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ του Γ.
Φυτάλη) και ο κ. Κώστας ∆ανούσης, ο
οποίος είχε και την εκδοτική επιμέλεια
του βιβλίου (Ο Στέφανος Ν. ∆ελατόλας
και οι Αδελφοί Φυτάλαι). Την εκδήλω-
ση έκλεισε με σύντομη, προσφυέστατη
ως συνήθως, παρέμβαση ο Αρχιεπί-
σκοπος Καθολικών Νάξου, Τήνου και
Μυκόνου κ. Νικόλαος Πρίντεζης. Στο
ακροατήριο διανεμήθηκε δωρεάν το
βιβλίο που παρουσιάστηκε. Οι Καρυα-
νοί άνοιξαν τα φτερά τους σ’ όλη την
Τήνο. Καλοτάξιδοι!

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ
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Óõìðëçñþèçêáí ôñßá ÷ñüíéá áðü ôï
èÜíáôï ôïõ ÐñïÝäñïõ ìáò áåéìíÞóôïõ
Äçìçôñßïõ Æá÷áñßá Óïöéáíïý, åíüò å-
îáßñåôïõ åðéóôÞìïíá áëëÜ, êáé êõñßùò
áõôü, óðÜíéïõ áíèñþðïõ. Êáé ç Áäåë-
öüôçôá ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò äå èá
ìðïñïýóå íá îå÷Üóåé ôïí Üíèñùðï
ðïõ óôÜèçêå åðß äåêáåôßåò óôéò åðÜë-
îåéò ôçò, ðïõ óçìÜäåøå ìå ôçí ðáñïõ-
óßá êáé äñÜóç ôïõ ôçí åðéóôçìïíéêÞ Ý-
ñåõíá, ôçí åêðáßäåõóç óôçí ýðáôÞ ôçò
âáèìßäá, áëëÜ êáé ôá ðñÜãìáôá ôïõ íç-
óéïý ìáò, ìéáò êáé åðß ó÷åäüí 40 ÷ñüíéá
ï ÄçìÞôñéïò Óïöéáíüò âñéóêüôáí ðßóù
áðü êÜèå Ýñãï áãáèü ðïõ ó÷åôéæüôáí
ìå ôïí ðïëéôéóìü ôçò ÔÞíïõ.

Ãéá ôï óêïðü áõôü äéïñãÜíùóå, óôéò
12 Íïåìâñßïõ 2011, óôçí áßèïõóá «Éù-
Üííçò ÑÞãïò - Ðáíïñìßôçò» öéëïëïãéêü
ìíçìüóõíï óôç ìíÞìç ôïõ. Ößëïé êáé
ãíùóôïß ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò
ôç ìíÞìç ôïõ åêëåêôïý ìáò óõìðáôñéþ-
ôç.

Ãéá ôïí åêëéðüíôá ìßëçóáí ïé ê.ê. Ãå-
þñãéïò ÁìéñáëÞò, öéëüëïãïò - ãõìíá-
óéÜñ÷çò, ìå èÝìá «Ï ÄçìÞôñéïò Óïöéá-
íüò ùò Üíèñùðïò ìÝ÷ñé ôçí áðïöïßôç-
óÞ ôïõ áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí
êáé ùò óõããñáöåýò ôçíéáêþí ìåëåôþí»,
ï ÄçìÞôñéïò Óéþôïò, äéêçãüñïò, ìå èÝ-
ìá «ÄçìÞôñéïò Óïöéáíüò, ï Üíèñùðïò,
ï åðéóôÞìïíáò, ï ðáôñéþôçò», êáé Êñß-
ôùí ×ñõóï÷ïÀäçò, ÄéåõèõíôÞò Åñåõíþí
ôïõ ÉÂÅ/ÅÉÅ, «ÄçìÞôñéïò Óïöéáíüò, ï
Üíèñùðïò, ï öéëüëïãïò, ï ðáëáéïãñÜ-
öïò».

Ï ðñþôïò ìßëçóå ãéá ôá ìáèçôéêÜ êáé
öïéôçôéêÜ êõñßùò ÷ñüíéá ôïõ Óïöéáíïý,
ï äåýôåñïò åóôßáóå ðåñéóóüôåñï ôçí ï-
ìéëßá ôïõ óôï Þèïò êáé óôç äñÜóç ôïõ
óôï ðåñéâÜëëïí ôçò ÔÞíïõ, åíþ ï ôåëåõ-
ôáßïò ïìéëçôÞò áíáöÝñèçêå óôï áêñáéö-
íþò åðéóôçìïíéêü ôïõ Ýñãï êáé óôç óõì-
âïëÞ ôïõ Óïöéáíïý óôçí Ýñåõíá, ìåëÝôç
êáé áíÜäåéîç ôïõ ìåóáéùíéêïý åëëçíé-
óìïý êáé åéäéêüôåñá ôçò âõæáíôéíÞò êáé
ìåôáâõæáíôéíÞò Èåóóáëßáò ìÝóá áðü
ôéò ðÜìðïëëåò öéëïëïãéêÝò, ðáëáéïãñá-
öéêÝò, éóôïñéêÝò êáé áãéïëïãéêÝò ôïõ ìå-
ëÝôåò. Êáé âÝâáéá, ìå éäéáßôåñç ÷áñÜ á-
êïýóáìå üôé ìåëÝôåò ôïõ åêëåêôïý óõ-
íôïðßôç ìáò, ôñßá ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí áíá-
÷þñçóÞ ôïõ, åîáêïëïõèïýí íá âëÝðïõí
ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò (Ãé’ áõôÝò èá

åðáíÝëèïõìå ðñïóå÷þò).
Ðåñéóóüôåñï óõíáéóèçìáôéêÞ Þôáí ç

åéóáãùãÞ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ óùìáôåßïõ
ìáò, ê. ÉùÜííç Ðáðáäçìçôñßïõ, ï ïðïß-
ïò, ìåôáîý Üëëùí, ôüíéóå êáé ôá åîÞò:

«Ôñßá óõíáðôÜ Ýôç óõìðëçñþíïíôáé
óå ëßãåò ìÝñåò áðü ôçí åêäçìßá ôïõ êá-
ëïý ìáò ößëïõ, ôïõ ÐñïÝäñïõ ìáò, ôïõ
ðíåõìáôéêïý áíèñþðïõ êáé õðïäåéãìá-
ôéêïý ðïëßôç, ôïõ êáèçãçôÞ Äçìçôñßïõ
Æá÷áñßá Óïöéáíïý. Ôñßá ÷ñüíéá, ëåò êáé
Þôáí ÷ôåò, üôáí üëïé åìåßò, óõããåíåßò,
ößëïé êáé ãíùóôïß, óõíôåôñéììÝíïé, óõ-
íïäåýóáìå ôç óïñü ôïõ óôçí ðáôñéêÞ
ôïõ ãç, ôç ãç ôïõ Ðáíüñìïõ, ðïõ Üíïé-
îå öéëüîåíá ôçí áãêáëéÜ ôçò íá ôïí äå-
÷ôåß. Ëåò êáé Þôáí ÷ôåò êé áõôü ãéáôß ôÝ-
ôïéïõò áíèñþðïõò, üðùò ï ÄçìÞôñçò
Óïöéáíüò, äåí ôïõò áããßæåé ï ÷ñüíïò.
Ôïõò íéþèïõìå óõíå÷þò êïíôÜ ìáò, á-
êïýìå ôéò íïõèåóßåò ôïõò, ôï íçöÜëéï
êáé øý÷ñáéìï ëüãï ôïõò, áêïýìå áêüìç
ôçí áíÜóá ôïõò.

Ï áåßìíçóôïò ÄçìÞôñçò Óïöéáíüò õ-
ðÞñîå ìéá ðïëõó÷éäÞò ðñïóùðéêüôçôá
êáé áíáñùôéÝôáé åýëïãá êáíåßò áí ðñÝ-
ðåé íá óôáèåß ðåñéóóüôåñï óôïí Üíèñù-
ðï, óôïí ðáôñéþôç, óôïí ðïëßôç Þ ôïí å-
ðéóôÞìïíá. Áðüøå ðïõ óõãêåíôñùèÞ-
êáìå ãéá íá ôéìÞóïõìå ôç ìíÞìç ôïõ, èá
ðñïóðáèÞóïõìå áêñïèéãþò íá åóôéÜ-
óïõìå ôçí ðñïóï÷Þ ìáò óå êÜðïéåò
ðôõ÷Ýò ôçò ðñïóùðéêüôçôáò êáé ôçò
äñÜóçò ôïõ. 

Ìïéñáßá, åìåßò èá óôáèïýìå óôïí Üí-
èñùðï, óôïí áêñáéöíÞ ðáôñéþôç, óôïí
åðéóôÞìïíá ðïõ äåí êëåßóôçêå óôçí á-
óöÜëåéá ôïõ óðïõäáóôçñßïõ ôïõ, áëëÜ
Ýèåóå ôïí åáõôü ôïõ óôçí õðçñåóßá ôïõ
ôüðïõ ôïõ. Êé áõôü ìå ðïéêßëïõò ôñü-
ðïõò, êõñßùò üìùò ìÝóá áðü ôéò ôÜîåéò
ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞ-
íáéò ãéá ðåñéóóüôåñá áðü óáñÜíôá
÷ñüíéá. ÌÝëïò ôïõ óùìáôåßïõ ìáò áðü
ôï 1960, óýíôïìá èá åîåëé÷èåß óå âáóé-
êü ôïõ óôÝëå÷ïò êáé èá óôçñßîåé ìå ôéò
ãíþóåéò êáé ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôïõ üëåò
ôéò äçìéïõñãéêÝò ôïõ ðñïóðÜèåéåò.

Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò Áäåëöüôçôáò
õðü ôçí ðñïåäñßá ôçò áåßìíçóôçò åðß-
óçò Áéêáôåñßíçò Ìáñéïëïðïýëïõ, ôï ãÝ-
íïò ÐÝôñïõ Êáíáãêßíç, èá óõìâÜëåé ü-
óï êáíåßò Üëëïò óôç ìåôáôñïðÞ ôçò ðá-
ôñéêÞò ïéêßáò ôïõ Ãéáííïýëç ×áëåðÜ óå

Ìïõóåßï ôïõ ôñáãéêïý ãëýðôç ôçò ÔÞ-
íïõ. Ôï Ìïõóåßï ×áëåðÜ åßíáé ôï äåýôå-
ñï ìåãÜëï —ìåôÜ ôï Ìïõóåßï Ôçíßùí
Êáëëéôå÷íþí óôçí ðüëç ôçò ÔÞíïõ— Ýñ-
ãï ôçò Áäåëöüôçôáò êáé ç êáèéÝñùóÞ
ôïõ õðÞñîå ôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá ðñï-
óðáèåéþí ìéáò ïëüêëçñçò åéêïóáåôß-
áò…».

Ôçí åêäÞëùóç ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõ-
óßá ôïõò ç óýæýãïò ôïõ åêëéðüíôïò ê. Å-
ëÝíç Óïöéáíïý, ï ïìüôéìïò êáèçãçôÞò
Áñ÷áéïëïãßáò ôïõ ÁÐÈ ê. Ãéþñãïò Äå-
óðßíçò, ïé áäåëöïß ÉÜêùâïò êáé ËÜæáñïò
ÉùÜííïõ ÑÞãïõ, ï óõããñáöÝáò ê. Êþ-
óôáò Áëåîüðïõëïò, ï Äñ Áñ÷áéïëïãßáò
ê. ×Üñçò ÊïõôåëÜêçò, ï óõíåñãÜôçò ìáò
éóôïñéêüò - èåïëüãïò ê. ÄçìÞôñçò Óï-
öéáíüò, ìÝëç ôïõ óùìáôåßïõ ìáò êáé öß-
ëïé ôïõ ìåôáóôÜíôïò ÐñïÝäñïõ ìáò.

Η ΤΗΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΗΝΙΑΚΟΥ Ι∆ΙΩΜΑΤΟΣ

Βιρίνα (η)
Η βιρίνα μας ήλθε από τη βενετική διάλεκτο. Βιρίνα είναι η στροφή, το γύρισμα.

Προέρχεται από το βενετικό virar (βιράρ) που σημαίνει στρέφω, γυρνώ γύρω από ά-
ξονα.  Ο Μπαμπινιώτης αναφέρει τη λέξη ως αντιδάνειο ερχόμενο από το αρχαίο ελ-
ληνικό γύρος  που πέρασε στους Λατίνους ως gyrus, για να δώσει το ύστερο λατινι-
κό gyrare και με την επίδραση του vibrare (που σημαίνει πάλλω) έδωσε τελικά το
virare  και πάει λέγοντας. Έτσι είναι οι λέξεις όταν αρχίζουν να ταξιδεύουν. Στην ε-
πιστροφή τους είναι αγνώριστες. Το βιράρω  ως ρήμα χρησιμοποιείται σπάνια  και
δύσκολα  θα το ακούσεις  στο νησί.  
Εμείς γνωρίζουμε  καλύτερα την προστακτική του ρήματος, το γνωστό βίρα.
Γιατί λοιπόν όταν λέμε βίρα τις άγκυρες, εννοούμε σήκωσε τις άγκυρες, ενώ με την

έννοια που δώσαμε παραπάνω θα έπρεπε να στριφογυρίζουν; 
Η εξήγηση είναι ότι για να σηκωθούν οι  άγκυρες  θα πρέπει να στριφογυρίσει το

βαρούλκο στο οποίο είναι δεμένες, τότες με τη δύναμη των χεριών, σήμερα ευτυχώς
για τους ναύτες όλου  του κόσμου με τη δύναμη της μηχανής. Στρέφοντας το βαρούλ-
κο, λοιπόν, σηκώνονται οι άγκυρες..   Έτσι με το πέρασμα του καιρού το βίρα πήρε
την έννοια του σηκώματος 
Στου ∆ημητράκου το λεξικό  αποδίδεται ως  έλκω, τραβώ, σύρω. Επιπλέον δίνει

και την ερμηνεία του ύπαγε φύγε ή στρίβε όπως θα λέγαμε σήμερα. 
Τους περισσότερους Τηνιακούς όμως η βιρίνα τους  παραμονεύει σε ένα άλλο υ-

γρό στοιχείο για να τους ταλαιπωρήσει και όχι πια στη θάλασσα. Μάλιστα δε χρειά-
ζεται να είσαι καν ναυτικός για να  πάθεις τη ζημιά, μπορεί να συμβεί και επάνω
στον Τσικνιά  που λέει ο λόγος. Πώς ακριβώς ; 
Στο πότισμα ή το πλύσιμο,  (και εγώ με αυτή την αφορμή έμαθα για τη λέξη)  όταν

τσακίσει το λάστιχο με το οποίο πλένουμε ή ποτίζουμε, πράγμα ενοχλητικό και κα-
θόλου σπάνιο, πώς ονομάζουμε το τσάκισμα, το στρίψιμο του λάστιχου και συνήθως
τη μόνιμη παραμόρφωσή του ;
Σωστά μαντέψατε είναι η βιρίνα στην πλέον συχνή και λίαν ενοχλητική της μορ-

φή. 
Τάσος Βιδάλης

ΜΝΗΜΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
Τρία χρόνια μετά την εκδημία του

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ÄçìïðñáôÞèçêå óôéò 8 Íïåìâñßïõ ôï
Ýñãï «ÁðïêáôÜóôáóç Çãïõìåíåßïõ
êáé ÔñÜðåæáò ÉåñÜò ÌïíÞò ÊïéìÞóå-
ùò ôçò Èåïôüêïõ Êå÷ñïâïõíßïõ óôçí
ÔÞíï», óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý
780.000 åõñþ, ðïõ ÷ñçìáôïäïôåßôáé
êáôÜ 50% áðü ôçí êõâÝñíçóç ôçò
Íïñâçãßáò êáé êáôÜ 50% áðü åëëçíé-
êïýò ðüñïõò. ÖïñÝáò õëïðïßçóçò
ôïõ Ýñãïõ åßíáé ç Äéåýèõíóç Ôå÷íéêþí
¸ñãùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò, åíþ áíÜäï-
÷ïò áíáäåß÷èçêå  ç åñãïëçðôéêÞ  ÁÅ
«Ã. Ößëéïò». Ôï Ýñãï áíáìÝíåôáé íá ï-
ëïêëçñùèåß åíôüò Ýîé ìçíþí áðü ôçí
õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò.

*** 
Óôçí ìïõóéêÞ óõíÜíôçóç ëáúêþí
ðíåõóôþí ðïõ äéïñãÜíùóå ç ÐåñéöÝ-
ñåéá Íïôßïõ Áéãáßïõ óôç Óáíôïñßíç
óõììåôåß÷áí êáé  äýï íÝïé êáé ðïëëÜ
õðïó÷üìåíïé  ôçíéáêïß ïñãáíïðáß-
êôåò. 

*** 
Ôï ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò
ÊõêëÜäùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò Í. Áéãáß-
ïõ, óå óõíåñãáóßá ìå ôï Éíóôéôïýôï
Íåïåëëçíéêþí Åñåõíþí ôïõ Åèíéêïý
Éäñýìáôïò Åñåõíþí, îåêéíÜ ôçí Ýñåõ-
íá êáé êáôáãñáöÞ éäéáßôåñùí áðü áñ-
÷éôåêôïíéêÞ êáé éóôïñéêÞ Üðïøç óôïé-
÷åßùí óôá íçóéÜ ôùí ÊõêëÜäùí, êÜ-
íïíôáò ôçí áñ÷Þ áðü ôçí ÔÞíï. Ôï õ-
ëéêü ðïõ èá ðñïêýøåé èá óõãêñïôç-
èåß óå áíôßóôïé÷åò åêäüóåéò.  Ãéá ôçí
ÔÞíï, ïé äñÜóåéò åíôïðßæïíôáé óôï é-
äéáßôåñá ðõêíü ðáëáéü äßêôõï ëéèü-
óôñùôùí ïäþí êáé ìïíïðáôéþí ôïõ
íçóéïý (äßêôõï äéáäñïìþí ðïëéôéóôé-
êïý åíäéáöÝñïíôïò).  Ìå ôïí ôñüðï
áõôü ðñïêñßíåôáé ìßá åîáéñåôéêÞ ìïñ-
öÞ áíÜäåéîçò ôçò éóôïñéêÞò öõóéï-
ãíùìßáò ôïõ ôüðïõ.
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Ç «äïëïöïíßá» ôçò ðñþôçò ðñï-
óðÜèåéáò ãéá ôç äçìéïõñãßá ïñãáíùìÝ-
íïõ êñÜôïõò

Íáýðëéïí, 27 Óåðôåìâñßïõ 1831: ¸-
îù áðü ôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Óðõñß-
äùíïò ðõñïâüëçóáí êáé ìá÷áßñùóáí
èáíÜóéìá ôïí êõâåñíÞôç ÉùÜííç Êáðï-
äßóôñéá, êáèþò ðÞãáéíå íá ðáñáêïëïõ-
èÞóåé ôçí êõñéáêÜôéêç èåßá ëåéôïõñãßá.
Ïé äïëïöüíïé, Êùíóôáíôßíïò êáé Ãåþñ-
ãéïò Ìáõñïìé÷Üëçò, ðñïóðÜèçóáí êáé
ôá êáôÜöåñáí íá åîïíôþóïõí ôïí ðñþ-
ôï ÊõâåñíÞôç ðïõ Ýèåóå ùò óôü÷ï ôçò
óýíôïìçò äéáêõâÝñíçóÞò ôïõ ôç äç-
ìéïõñãßá ïñãáíùìÝíïõ êñÜôïõò, ôïõ ï-
ðïßïõ ôá èåìÝëéá èá åäñÜæïíôáí óôéò
áñ÷Ýò ôçò êïéíùíéêÞò äéêáéïóýíçò êáé
ôçò óõãêåíôñùôéêÞò äéïßêçóçò. Ôï êñÜ-
ôïò ðïõ ïñáìáôßóôçêå êáé ðñïóðÜèçóå
íá äçìéïõñãÞóåé ï Êáðïäßóôñéáò âáóé-
æüôáí óôá äõôéêïåõñùðáúêÜ ðñüôõðá
êñáôþí, áðïìáêñõóìÝíï áðü ôá óá-
èñÜ, äéáâñùìÝíá êáé äéåöèáñìÝíá
ðñüôõðá êñáôþí ôçò ÁíáôïëÞò. 

Ïé Ìáõñïìé÷áëáßïé, óýìðôùìá êáé
ðñïúüí ôçò åðï÷Þò ôïõò áíôéðñïóù-
ðåýïõí ôïõò åêìåôáëëåõôÝò êÜèå äéá-
âñùìÝíçò ðïëéôéêÞò êáé êïéíùíéêÞò
ðñáãìáôéêüôçôáò. Óôçí ÅëëÜäá ôïõ
1831, ç ðïëéôéêÞ áíáñ÷ßá óå óõíäõá-
óìü ìå ôçí áäõíáìßá ôçò êåíôñéêÞò å-
îïõóßáò íá åðéâÜëëåé ôéò áðïöÜóåéò
ôçò, Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé ðõñÞíåò ôïðé-
êÞò åîïõóßáò, ïé ïðïßïé äñïõí áíåîÜñ-
ôçôá áðü ôçí êåíôñéêÞ áñ÷Þ êáé áíôé-
óôñáôåýïíôáé ôï äçìüóéï óõìöÝñïí.
Ìéá ôÝôïéá ðåñßðôùóç åßíáé êáé ïé Ìáõ-
ñïìé÷áëáßïé, ïé ïðïßïé óôçí éäéáßôåñç
ðáôñßäá ôïõò, ôç ÌÜíç, áóêïýí áðüëõ-
ôç åîïõóßá, ðáñáìåñßæïíôáò êáôÜ ôñü-
ðï åîïñãéóôéêü ôá êñáôéêÜ üñãáíá ôçò
ðåñéï÷Þò. Ï Êáðïäßóôñéáò, ðñïóùðé-
êüôçôá ìå êýñïò êáé ðõãìÞ, áðïöáóé-
óìÝíïò íá óõãêñïõóôåß ìå ïðïéïíäÞ-
ðïôå èá óôáèåß åìðüäéï óôï ïñãáíùôé-
êü ôïõ Ýñãï, äå èá äéóôÜóåé íá ðåñéïñß-
óåé ôçí áõôïíïìéóôéêÞ äñÜóç ôùí Ìáõ-
ñïìé÷áëáßùí. Ùò ãíùóôüí, ç ðñïóðÜ-
èåéá íá åîïâåëéóôïýí ðáãéùìÝíåò áíôé-
ëÞøåéò êáé óõìöÝñïíôá, ôá ïðïßá Ý÷ïõí
ñéæþóåé âáèéÜ óôï óþìá êÜèå êïéíùíß-
áò, ðñïêáëåß ôçí áíôßäñáóç áõôþí ðïõ
åêìåôáëëåýïíôáé ôçí ðáñáðÜíù ðñáã-
ìáôéêüôçôá. Ï Êáðïäßóôñéáò ôÜñáîå ôçí
«çóõ÷ßá» ôùí ôïðéêþí óõìöåñüíôùí,
óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõ íá ïñãáíþóåé ôï
íåïóýóôáôï åëëçíéêü êñÜôïò. 

Åí ôïýôïéò, áõôü ðïõ äéáêñßíåé ôïí
Êáðïäßóôñéá áðü ôïõò óçìåñéíïýò ðï-
ëéôéêïýò åßíáé ç áäéáöïñßá ãéá ôï ðïëéôé-
êü êüóôïò. Ç Éóôïñßá îå÷ùñßæåé ôïõò ç-
ãÝôåò áðü ôá ðïëéôéêÜ áíäñåßêåëá ìå
êñéôÞñéï ôï ðïëéôéêü êüóôïò êáé ôçí á-

ðïöáóéóôéêüôçôá ôùí ðïëéôéêþí ðñï-
óþðùí íá óçêþóïõí ôï âÜñïò ôùí åõ-
èõíþí ôïõò. ¢ìá ôç áößîåé ôïõ Êáðïäß-
óôñéá, îåêßíçóå ìéá ôåñÜóôéá ðñïóðÜ-
èåéá ãéá ôç äçìéïõñãßá êñáôéêþí äïìþí
åîïõóßáò. «Èýìáôá» ôçò ðáñáðÜíù
ðñïóðÜèåéáò õðÞñîáí ïé ðåñéóóüôåñïé
ôïðéêïß Üñ÷ïíôåò ïé ïðïßïé åêìåôáë-
ëåõüìåíïé ôçí Ýëëåéøç êñáôéêÞò ìç÷á-
íÞò ëõìáßíïíôáí ðñïò ßäéï üöåëïò ôïõò
ðëïõôïðáñáãùãéêïýò ðüñïõò ôçò åêÜ-
óôïôå ðåñéï÷Þò. ÊáôÜ ôçí Üðïøç ôïõ
ãñÜöïíôïò, ôï ãåãïíüò ôçò äïëïöïíßáò
ôïõ Êáðïäßóôñéá áðïäåéêíýåé ü÷é ìüíï,
ôï ìÝãåèïò ôçò óýãêñïõóçò áíÜìåóá
óôïí Êáðïäßóôñéá êáé ôïõò ôïðéêïýò
ðñïý÷ïíôåò, áëëÜ êáé ôç ÷áëêÝíôåñç
ðïëéôéêÞ ôïõ âïýëçóç. Ï Êáðïäßóôñéáò
ãéá íá äïëïöïíçèåß óçìáßíåé üôé äå
óõìâéâÜóôçêå ìå ôá éó÷õñÜ óõìöÝñï-
íôá êáé äåí õðÝêõøå óå åêöïâéóìïýò
êáé áðåéëÝò.   

¸íáò çãÝôçò ôçò ïëêÞò ôïõ Êáðïäß-
óôñéá ïõäÝðïôå èá èõóßáæå ôï åèíéêü
óõìöÝñïí ôçò ÷þñáò óôï âùìü ôïõ
ðïëéôéêïý êüóôïõò. Ï Êáðïäßóôñéáò
óõãêñïýóôçêå ìå ôá ðáãéùìÝíá ôïðéêÜ
óõìöÝñïíôá êáé ôï ðëÞñùóå ìå ôçí ßäéá
ôïõ ôç æùÞ. Ï ßäéïò õðÞñîå äéá÷ñïíéêü
óýìâïëï çãÝôç, ôïõ ïðïßïõ ç óéäçñÜ
ðïëéôéêÞ âïýëçóç ðáñáâëÝðåé ôçí Ýí-
íïéá ôïõ ðïëéôéêïý êüóôïõò ðïõ åíÝ÷åé
êÜèå ðïëéôéêÞ áðüöáóç. Ìáõñïìé÷á-
ëáßïé õðÜñ÷ïõí óå êÜèå ðïëéôéêïêïéíù-
íéêü óýóôçìá êáé óå êÜèå åðï÷Þ. Áðï-
ôåëïýí ðáñÜóéôá, ôá ïðïßá áðïìõæïýí
ôïõ êñáôéêïýò ðüñïõò, áóêïýí åðéññï-
Þ óôï êïéíùíéêü óýíïëï êáé äéáöåíôåý-
ïõí ôï óýíïëï ôùí ïéêïíïìéêþí, ðïëé-
ôéêþí êáé êïéíùíéêþí ó÷Ýóåùí êÜèå
êïéíùíßáò. ÁíôéèÝôùò, çãÝôåò óáí ôïí
ÉùÜííç Êáðïäßóôñéá äåí åìöáíßæïíôáé
óõ÷íÜ óôï ðïëéôéêü óôåñÝùìá. 

Âáóßëåéïò ÊïëëÜñïò
ÕðïøÞöéïò äéäÜêôïñáò Éóôïñßáò

óôï ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï.

Ï Êþóôáò ÌáõñïõäÞò (ÔÞíïò 1948)
óôçí ôåëåõôáßá ôïõ ðïéçôéêÞ óõëëïãÞ
«ÔÝóóåñéò åðï÷Ýò»*, ãéá ôçí ïðïßá Ýëá-
âå ôï öåôéíü âñáâåßï ðïßçóçò ôïõ ðåñéï-
äéêïý ÄéáâÜæù, óõíäéáëÝãåôáé ìå äýï
ðñüóùðá, ôïí áíáãíþóôç êáé ôï ÷ñüíï.
Èá Þôáí áöåëÝò, üóïí áöïñÜ óôïí ôßôëï
ôçò óõëëïãÞò, íá ôïí óõíäõÜóïõìå á-
ðëþò ìå ôéò ôÝóóåñéò åðï÷Ýò —Üíïéîç,
êáëïêáßñé, öèéíüðùñï, ÷åéìþíáò— ôïõ
÷ñüíïõ Þ ôïõ ÂéâÜëíôé. Ôá äåêáôÝóóåñá
áöçãçìáôéêÜ ðïéÞìáôÜ ôïõ áðïôåëïýí
åðåéóüäéá ôçò ìíÞìçò êáé åêôåßíïíôáé óå
âÜèïò ÷ñüíïõ, êáëýðôïíôáò äéÜóôçìá
ðïõ îåêéíÜ áðü ôá ðñþôá âÞìáôá ôïõ
ðïéçôÞ (ÖÈÉÍÏÐÙÑÏ Þ Ç ðïßçóç êáé ï
áñ÷Üñéïò) êáé öôÜíïíôáò ìÝ÷ñé ôï óÞìå-
ñá, áñéóôïôå÷íéêÜ êáìïõöëáñéóìÝíï ðß-
óù áðü ôçí þñéìç áíáðüëçóç êáé ôç
óõíåéäçôïðïßçóç ôïõ áöçãçôÞ.

¼ðùò ïìïëïãåß êáé ï ßäéïò ï ðïéçôÞò, ç
ãñáöÞ ôïõ ðÜíôïôå õðÞñîå ìéá áíÜêëç-
óç ïéêåßùí ãåãïíüôùí êáé åéêüíùí. Ï Þ-
÷ïò ôçò åðåñ÷üìåíçò êáôáéãßäáò, ç ìá-
êñéÜ ãêñßæá êáìðáñíôßíá ôïõ äáóêÜëïõ,
ç ÷ïíôñÞ íïóïêüìá, ç æÝóôç ðïõ ìïõñ-
ìïõñßæåé áñáâéêÜ, åßíáé ìíÞìåò óõãêå-
êñéìÝíåò, åßíáé åéêüíåò ðïõ îõðíïýí
óôïí ÌáõñïõäÞ óõíáéóèÞìáôá ôïõ ðá-
ñåëèüíôïò. Ôáõôü÷ñïíá, üìùò, ï áíá-
ãíþóôçò âñßóêåé óå áõôÝò ôéò åéêüíåò êáé
ôïí äéêü ôïõ åáõôü êáé ôá ðïéÞìáôá ãßíï-
íôáé, Ýôóé, ìéá ìíÞìç ìïéñáóìÝíç. Ôï
âéùìáôéêü óôïé÷åßï åßíáé ðïëý Ýíôïíï
óôçí ðïßçóÞ ôïõ, ÷ùñßò üìùò íá áðï-
êëåßåé ôïí áíáãíþóôç, ÷ùñßò íá ôïí ðá-
ñáãêùíßæåé óå áõôÞ ôç íïóôáëãéêÞ áíá-
ðüëçóç. Ìðïñåß ôá ×ñéóôïýãåííá óôï
ÆÜëôóìðïõñãê êáé ç äéáìïíÞ óôï îåíï-
äï÷åßï Zum Jungen Fuchs íá åßíáé ìéá
ðñáãìáôéêüôçôá ìå ôçí ïðïßá åëÜ÷éóôá
ó÷åôßæåôáé ï êáèÝíáò,  ï ðëïýôïò ôùí
óõíáéóèçìÜôùí ðïõ áíáâëýæåé üìùò á-
ðü ôçí ðïßçóç, äçìéïõñãåß ôçí øåõäáß-
óèçóç êáé ôç æåóôáóéÜ åíüò êïéíïý ðá-
ñåëèüíôïò.

Ï ÌáõñïõäÞò, ðáßæïíôáò ìå ôéò ëÝîåéò
êáé ðëÜèïíôÜò ôåò óôá ÷Ýñéá ôïõ óáí ôïí
ðçëü, ôñáâÜ ôïí áíáãíþóôç óå ìéá êá-
ôÜäõóç ìíÞìçò, äçìéïõñãþíôáò ãýñù
ôïõ Ýíá ðåñéâÜëëïí ìå åéêüíåò æùíôá-
íÝò, ðëåãìÝíåò ìå óõíáéóèÞìáôá. ÄéáèÝ-
ôåé åðßóçò ìéá åêðëçêôéêÞ éêáíüôçôá íá
ðáñïõóéÜæåé ôá ãåãïíüôá, üðùò áõôÜ
âéþèçêáí áðü ôïí ßäéï óå êÜèå óôÜäéï.
Óôï ×ÅÉÌÙÍÁÓ Þ ÉáôñéêÞ åðßóêåøç, Ý÷åé
êáíåßò ôçí áßóèçóç, ãéá ðáñÜäåéãìá,
ðùò âëÝðåé ôá ãåãïíüôá áðü ôçí ïðôéêÞ
ãùíßá åíüò ðáéäéïý ðïõ ôñÝìåé ôçí åðß-
óêåøç ôïõ ãéáôñïý. Íéþèåéò ðùò êáôå-
âáßíåéò óôï ýøïò ôïõ áãïñéïý êáé áíôé-
êñßæåéò ôïí êüóìï õðü ôçí ðåñéïñéóìÝíç
ïðôéêÞ ãùíßá ôïõ. ÁíôéëáìâÜíåóáé ôá ãå-
ãïíüôá ì' Ýíá îå÷ùñéóôü ôñüðï, âëÝðï-
íôáò ìðñïóôÜ óïõ íá ðåñíïýí ôá ðüäéá
ôùí ìåãÜëùí, áíßêáíïò íá êÜíåéò ïôéäÞ-
ðïôå Üëëï. Ôçí åðüìåíç óôéãìÞ Ýñ÷åôáé
ï ðïéçôÞò êáé äßíåé óôï ìéêñü ôï ýøïò
ðïõ ôïõ ëåßðåé, ãéá íá êñßíåé ôá ôåêôáéíü-
ìåíá. 

Ìå ôïí ôñüðï ãñáöÞò ôïõ, åêôüò ôùí
Üëëùí, ï ÌáõñïõäÞò óå ï ä ç ã å ß óôçí
áíÜãíùóç ôùí ðïéçìÜôùí ôïõ. Åêåß ðïõ
õðÜñ÷åé óþñåõóç ãåãïíüôùí êáé óõì-
âÜíôùí, ïé ëÝîåéò, ç ìéá ðßóù áðü ôçí
Üëëç, õðïäåéêíýïõí ìéá ãñÞãïñç áíÜ-

ãíùóç, ó÷åäüí ÷ùñßò áíÜóá. Áíôßèåôá,
åêåß ðïõ õðÜñ÷åé áíÜãêç íá «áíïé÷ôåß ç
óôéãìÞ», ï ëüãïò êáé ç ìïñöÞ ôïõ ðïéÞ-
ìáôïò êáô' åðÝêôáóç áëëÜæåé: å-íþ á-âá-
ñÞò óáí óêüíç áé-ù-íéü-ôç-ôáò Ý-ðå-öôå
áñ-ãÜ ç êé-ìù-ëßá óôá ðá-ðïý-ôóéá ôïõ.
Ï óôß÷ïò áíïßãåé, óå ó÷çìáôéóìü êáôá-
êüñõöï, ðÝöôïíôáò êé áõôüò áñãÜ, óáí
ôá ìüñéá ôçò óêüíçò áðü ôçí êéìùëßá. 

ÌÝóá óå üëá áõôÜ, ï ÌáõñïõäÞò ìÜò
êÜíåé åðßóçò êïéíùíïýò ìéáò ðáãêü-
óìéáò áëÞèåéáò, ìå ôçí ïðïßá öáßíåôáé
íá ðáëåýåé êáé ï ßäéïò. Óôï ðïßçìÜ ôïõ
ÅÐÉÓÔÑÅØÉÌÏÔÇÔÁ Þ ×ñéóôïýãåííá
óôï ÆÜëôóìðïõñãê, ìåôá÷åéñßæåôáé Ýíá,
èá ëÝãáìå êéíçìáôïãñáöéêü, ôÝ÷íáóìá.
ÃõñíÜ ôï öéëì ðñïò ôá ðßóù êáé äç-
ìéïõñãåß ìéá åéêüíá, þóôå óôç óõíÝ÷åéá
íá ôç äéáøåýóåé: Ôï ãÜëá, ðëÜãéïò ðßäá-
êáò, åðéóôñÝöåé óôç öéÜëç ôïõ,/ ôá äçìç-
ôñéáêÜ ãõñßæïõí óôç óõóêåõáóßá ôçò Íå-
óôëÝ,/ Ìå ôéò ðéôæÜìåò ôïõ ï óýæõãïò/
âáäßæåé áíÜðïäá ðñïò ôï êñåâÜôé. ÖôÜ-
íåé üìùò êÜðïôå ç ðéêñÞ óôéãìÞ ôçò óõ-
íåéäçôïðïßçóçò ðùò íáé ìåí ï êáëëéôÝ-
÷íçò Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá ðëÜèåé
ðñáãìáôéêüôçôåò ðïõ ãõñíïýí ðñïò ôá
ðßóù, êÜôù üìùò áðü ôï öùò ôçò áëÞ-
èåéáò,  ×ñéóôïýãåííá Þ ü÷é,/ üëá/ óôï
ìÝëëïí ðñï÷ùñïýí. Êáé ëßãï ðéï êÜôù:
Óå ìéá êáôåýèõíóç âáäßæïõìå...óôçí ßäéá
åõèåßá üëïé ðÜìå.

ÔÝëïò, êÜôé ðïõ ðáñáôçñïýìå óôéò
ÔÝóóåñéò åðï÷Ýò åßíáé üôé óå êáíÝíá áðü
ôá áöçãçìáôéêÜ áõôÜ ðïéÞìáôá ðïõ á-
ðáñôßæïõí ôç óõëëïãÞ äåí õðÜñ÷åé óôï
ôÝëïò ôåëåßá. Ïé ëÝîåéò ôïõ ÌáõñïõäÞ
ðÞäçóáí óôï ôñÝíï ôïõ ÷ñüíïõ ðïõ ðï-
ôÝ äå óôáìáôÜ êáé âñÞêáí ìéá èÝóç ðñï-
óùñéíÞ, ðïõ óõíå÷þò ìåôáâÜëëåôáé.
ÊÜôé Üëëï õðÞñîå ðñéí, êÜôé äéáöïñåôéêü
èá õðÜñîåé ìåôÜ. Ï ðïéçôÞò Ýóðñùîå, Ü-
íïéîå ÷þñï, ìéá èÝóç áíÜìåóá óå äýï
âáãüíéá êáé ðñüóèåóå ôï äéêü ôïõ. ¼ëá
ðñï÷ùñïýí êáé êáíåßò äåí ìðïñåß íá
ãõñßóåé ôï ÷ñüíï ðßóù. Ìüíï íá áíáðï-
ëÞóåé, íá êñßíåé ôá ðåñáóìÝíá, íá âõèé-
óôåß óôç ìåëáã÷ïëßá ôïõò êáé óôï üíïìá
ôïõ ðáñüíôïò íá ôçí êáôáóôñÝøåé. Ç Üñ-
íçóç ôïðïèÝôçóçò ôåëåßáò ãßíåôáé êáôá-
íïçôÞ êáèþò äéáâÜæïõìå ôï ðïßçìá ÊÁ-
ËÏÊÁÉÑÉ Þ ¸ëåã÷ïò óå åðéâÜôç ìå õ-
ðåñìåôñùðßá. Åßíáé ï öüâïò ôïõ ðïéçôÞ,
ï öüâïò ôïõ áíèñþðïõ: ãýñù ôïõò Üë-
ëáæáí ïé åðï÷Ýò/ ôïõò ôñüìáæå /(üðùò
óõìâáßíåé ðÜíôá) /ç áíÜìíçóç êáé ç ëÝ-
îç ÔÝëïò

Ïýñóïõëá Öùóêüëïõ

*Ç ðïéçôéêÞ óõëëïãÞ ôïõ Êþóôá Ìáõ-
ñïõäÞ, «ÔÝóóåñéò åðï÷Ýò»,  êõêëïöï-
ñåß áðü ôéò åêäüóåéò «ÊÅÄÑÏÓ». 

ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟΝ 180 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ...

Åíôõðùóéáêüò ï üãêïò ôùí ìåëåôþí ôïõ ìÝëïõò ìáò, Äñ Áñ-
÷áéïëïãßáò - Éóôïñßáò ê. ×Üñç ÊïõôåëÜêç, ó÷åôéêÜ ìå ôçí ÔÞëï.
Ìå ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ Ïñãáíéóìïý ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò
ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ÄùäåêáíÞóïõ êõêëïöüñçóáí óå äýï
ðïëõóÝëéäïõò ôüìïõò ïé ìåëÝôåò ôïõ ê. ÊïõôåëÜêç ãéá ôçí ÔÞëï
ìå ôï ôßôëï: ÔÞëïò íÞóïò: ¢ñùìá áìáñáêéíü. Ç éóôïñßá ôïõ íç-
óéïý êáé ôùí áíèñþðùí ôïõ. Åîéóôüñçóç äéá ðáñáèåìÜôùí êáé
ôåêìçñßùí [ÁèÞíá 2008]. Ïé äýï áõôïß ôüìïé, ìå óôïé÷åßá ðïõ á-
öïñïýí êáé ôçí ÔÞíï —ï óõããñáöÝáò óõíäÝåé ôá íçóéÜ ÔÞëï,
ÔÞíï êáé ÄÞëï—, âñßóêïíôáé óôç äéÜèåóç ôïõ êÜèå áíáãíþóôç
óôç ÂéâëéïèÞêç ôïõ ÐÉÉÅÔ óôçí ÔÞíï.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: Ένας διάλογος με το χρόνο
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Είναι γεγονός πως η Τήνος αποτελεί ε-
ξαιρετική περίπτωση, μέσα στο πολιτιστι-
κό τοπίο του αρχιπελάγους, στον τομέα της
παραγωγής και της επικοινωνίας πολιτι-
στικών αγαθών. Η  κοινωνία του νησιού
των καλλιτεχνών και των διανοούμενων υ-
ποστηρίζει δυναμικά τις κάθε λογής εκ-
φάνσεις, στην τέχνη και στην επιστήμη,
που εκδηλώνονται στον τόπο, επιδεικνύο-
ντας καλλιέργεια και ποιότητα. Για αυτό
και φαντάζει τουλάχιστον περίεργη η α-
διαφορία και η αποσπασματική γνώση που
δείχνουν οι Τηνιακοί για την αρχαία τους
κληρονομιά, η οποία, πρέπει να σημειω-
θεί, είναι πραγματικά πλούσια.
Μια μικρή στατιστική έρευνα που διε-

νεργήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας του γράφοντος στη
Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. πιστο-
ποιεί την παραπάνω διαπίστωση, προβάλ-
λοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα για
τη λήψη μέτρων που θα αντιστρέψουν τη
δυσάρεστη αυτή τάση. Μια προσπάθεια,
οργανωμένη μέσα από το πρίσμα διαφό-
ρων επιστημονικών κλάδων, όπως η Οργά-
νωση και ∆ιοίκηση, η Αρχαιολογία, η Κοι-
νωνιολογία, η Αρχιτεκτονική, η Οικονομι-
κή, θεωρείται απαραίτητη έτσι ώστε να α-
ντιμετωπιστεί ουσιαστικά αυτό το μείζον
πολιτιστικό έλλειμμα του νησιού.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός μιας ανάλο-

γης απόπειρας θα πρέπει να δομηθεί πάνω
στον καταμερισμό των επιχειρήσεων ανά
επιστημονικό πεδίο, μέσα από τον καθορι-
σμό συγκεκριμένων ενεργειών σε κατευ-
θύνσεις, όπως η διαρκής πληροφόρηση
των κατοίκων της Τήνου, η προσπάθεια α-
νάδειξης του αρχαίου πλούτου, η σύνδεση,
εν τέλει, των αρχαιοτήτων με την κοινωνι-
κή ζωή του τόπου. Η δημιουργία δομών
που θα εγγυηθούν την αυτόνομη ανάπτυξη
και εξέλιξη των φορέων υλοποίησης των
παραπάνω, αποτελεί μέριμνα καταλυτικής
σημασίας, ώστε να εξασφαλιστεί μια αλ-
λαγή  νοοτροπίας με στέρεη βάση, και να
μη προκύψει μια ακόμα κίνηση με χαρα-
κτηριστικά πυροτεχνήματος.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανά-

δειξη των αρχαιοτήτων οικονομοτεχνικοί
περιορισμοί επιβάλλουν την επιλογή πα-
ραδειγματικών περιπτώσεων μνημείων,
που θα προβληθούν δυναμικά, ώστε να κε-
ντρίσουν την προσοχή. Μέσα από το πλή-
θος των τεκμηρίων του αρχαίου παρελθό-
ντος που κοσμούν το νησί, υπάρχουν ορι-
σμένα που ξεχωρίζουν τόσο λόγω των υ-
ψηλών προθέσεων των αρχαίων κατα-

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Το απόγευμα της 28ης Νοεμβρίου
στην αίθουσα «Ιωάννης Ρήγος - Πα-
νορμίτης» της Αδελφότητάς μας ο ∆ή-
μαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντη-
ράς ενημέρωσε τους εκπρόσωπους των
Συλλόγων του νησιού μας στην περιοχή
της Αττικής για τα πεπραγμένα του
πρώτου έτους της δημαρχιακής του θη-
τείας. Επακολούθησε συζήτηση και ο
κ. ∆ήμαρχος απάντησε σε ερωτήματα
και ενστάσεις των παρευρεθέντων. 
Εντύπωση, πάντως, προξένησε η α-
ποδοτική λειτουργία του δημοτικού ε-
λαιοτριβείου, το οποίο, κατ' εκτιμή-
σεις, έως τα μέσα ∆εκεμβρίου θα έχει
εκθλίψει 400 περίπου τόνους ελιών, γε-
γονός ιδιαιτέρως ελπιδοφόρο για την
πορεία του πρωτογενούς τομέα παρα-
γωγής στο νησί μας.

σκευαστών τους, όσο και εξ αιτίας της κα-
λής κατάστασης στην οποία βρίσκονται
σήμερα. Ανάμεσα σε αυτά, η Κρήνη του
Ιερού του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης,
στα Κιόνια, κρατά πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το μνημείο αυτό, θαυμάσιο δείγμα πρώ-

ιμης ελληνιστικής δωρικής αρχιτεκτονικής,
ενσωματώνει  αξίες, όπως επιστημονικό
ενδιαφέρον, πρωτοτυπία σύνθεσης, οικο-
δομική καινοτομία, ιστορικότητα, διδακτι-
κότητα, κάλλος. Επίσης, είναι μελετημένο
σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να α-
νασυνθέσουμε την αρχική του εικόνα σχε-
δόν ολοκληρωτικά, τεκμηριώνοντας τη
μορφή και την οικοδομική του. Επιπλέον
παρουσιάζει δυο βασικά οικονομοτεχνικά
πλεονεκτήματα: αφενός βρίσκεται μέσα
στον αρχαιολογικό χώρο, παρέχοντας άνε-
το πεδίο χειρισμών, αφετέρου το μέγεθός
του είναι τέτοιο, ώστε οι ενέργειες για την
ανάδειξη του δεν απαιτούν  μια γιγαντιαί-
α δαπάνη.
Η θεωρία περί των αποκαταστάσεων

του μνημειακού πλούτου, όπως παραδίδε-
ται μέσα από τα κείμενα των διεθνών συμ-
βάσεων αφήνει το ζήτημα της έντασης της
επέμβασης ανοιχτό, έτσι ώστε η κάθε ειδι-
κή περίπτωση να κρίνεται με βάση τα ι-
διαίτερα χαρακτηριστικά της. ∆ιαπιστώνει
κανείς εν προκειμένω, ότι το ενδεχόμενο
ανάδειξης της Κρήνης εξεταζόμενο μέσα
από το πρίσμα του πολιτιστικού ελλείμμα-
τος που παρουσιάστηκε προηγούμενα, α-
ποτελεί ιδανικό παράδειγμα για μια τολ-
μηρή επέμβαση αναστύλωσης. Τα κοινωνι-
κά χαρακτηριστικά του τόπου,  όπως ανα-
λύθηκαν, αφαιρούν το έρεισμα της οποια-
δήποτε μικρότερης κλίμακας επέμβασης.
Η διδακτική αξία ενός αναστηλωμένου
πλέον, μνημείου, αναβαθμισμένη δυναμι-
κά θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετικό
εργαλείο προώθησης των επιδιώξεων για
ένταξη των αρχαιοτήτων στον κοινωνικό ι-
στό της Τήνου.
Η υπόθεση της σύνδεσης της σύγχρονης

πραγματικότητας του τόπου με την αρχαία
ιστορία του είναι επιτακτική, στο μέτρο
που η τηνιακή κοινωνία σέβεται και τιμά
το ψηλό πολιτιστικό επίπεδο που έχει κα-
τακτήσει. Οι απόψεις που διατυπώνονται
εδώ δεν αποτελούν, ασφαλώς, παρά το
προοίμιο μιας συζήτησης που πρέπει να
ξεκινήσει εντός των κόλπων της. Οι πολιτι-
στικοί φορείς του νησιού οφείλουν να κα-
θοδηγήσουν συντεταγμένα το δημόσιο
προβληματισμό στην κατεύθυνση αυτή.

Παναγιώτης Ζαστανάκης

ΤΟ «ΕΠΙΤΙΜΙΟ» ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ...

Εκείνος λεγόταν Lucius Quinctius Cin-
cinnatus. Αφού πρόσφερε τις αναγκαί-
ες υπηρεσίες του στη Ρώμη, αποσύρθη-
κε στο αγρόκτημά του. Ετούτος, αφού
στάθηκε δάσκαλος υποδειγματικός
στον τόπο του για 35 χρόνια, αφού υ-
πηρέτησε το ∆ήμο του επί 4ετία ως ∆ή-
μαρχος και αφού διετέλεσε προδρεύ-
ων Αντιπρόεδρος σε μια εξαιρέτως δύ-
σκολη περίοδο στο Ίδρυμα Τηνιακού
Πολιτισμού αποφάσισε κι αυτός ν’ α-
ποσυρθεί στον κήπο του. Συμφωνούμε
και εμείς πως κάποιος πρέπει να γνω-
ρίζει την «τέχνη» να αποσύρεται… Ό-
μως κάποιους ανθρώπους τους θέλου-
με μάχιμους έως το τέλος. «Καλά είναι,
Σάββα, τα ζαρζαβατικά, αλλά υπάρ-
χουν και άλλα πράγματα που πρέπει
να κάνεις». Και ήδη σου ετοιμάζουμε
«επιτίμιο»· ένα βιβλίο που θα το γρά-
ψεις «κατ’ εντολήν»... Θα σε ξα-
νακάνουμε μαθητή...

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ  ΜΙΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΜΑΚΡΑ...

Καλές είναι —όχι πάντα βέβαια— οι
παραδόσεις. Μα κάποιες εξ αυτών εί-
ναι ιδιαιτέρως επωφελείς και επαινε-
τές... Και εννοούμε την παράδοση των
χορηγιών που οι Αδελφοί Ιάκωβος και
Λάζαρος Ρήγοι, ακολουθώντας την
παλαιά πρακτική του πατέρα τους, α-
είμνηστου Ιωάννη Ρήγου - Πανορμίτη,
στελέχους και Προέδρου του σωματεί-
ου μας, ήλθαν και πάλι να στηρίξουν
την πολιτιστική του δραστηριότητα. 
Ο κ. Ιάκωβος μας κάλυψε τα έξοδα
επανέκδοσης του πρώτου ελληνικού
χάρτη της Τήνου —των Αρχιτεκτόνων
του 1892—, ο οποίος θα διανεμηθεί
κατά την εορτή της Αδελφότητας την
πρώτη Κυριακή του προσεχούς Φε-
βρουαρίου, ενώ ο κ. Λάζαρος μας πα-
ραχώρησε ψηφιακό προβολέα με την
αντίστοιχη πτυσσόμενη οθόνη του για
την αίθουσα διαλέξεων.
Περιμένοντας και άλλους μιμητές,
τους ευχαριστούμε θερμά.
Πρέπει, όμως, να συγχαρούμε για
την «καλλιτεχνική» εγκατάσταση του
προβολέα και τους κ.κ. Μανόλη Σκα-
ρή και Κώστα Καραΐσκο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο καλός μας φίλος και ∆ημοτικός Σύμ-
βουλος, κ. Παντελής Αρμάος, κατά την ε-
νημέρωση των συλλόγων του νησιού από
τον κ. ∆ήμαρχο (28.11. 2011), παρεμβαίνο-
ντας στην ενότητα «Πολιτισμός» έθεσε έ-
να πραγματικό πρόβλημα: το συντονισμό
των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ώστε, το
δυνατόν, να μη συμπίπτουν. Πράγματι, ό-
λοι μας προσπαθούμε μέσα σε 15 μέρες
του Αυγούστου να παρουσιάσουμε τις
εκδηλώσεις μας. Εξάλλου τότε έχει κό-
σμο! Όμως, έτσι αδικούμε και εκείνους
που πραγματικά ενδιαφέρονται να τις
παρακολουθήσουν. Μπορούμε να προ-
σπαθήσουμε, τουλάχιστον κατά γεωγρα-
φικά διαμερίσματα, να πετύχουμε ένα
συντονισμό. Βέβαια τον πρώτο λόγο τον
έχει ο ∆ήμος. Περιμένουμε, λοιπόν, τη
σχετική πρωτοβουλία…

«...@ç ôÝ óöéí óôõãåñÞ ôßóéò {åðëåô´
[ïðßóóù ÷åñóßí ]õö´ ] Çñáêë~çïò, \ï ìéí
äßæåóèáé {åñõêïí {áèëùí ãÜñ Ðåëßáï
äåäïõðüôïò {áø [áíéüíôáò ÔÞí?ù [åí
[áìöéñýô?ç ðÝöíåí...».
Όντως δεν είναι συνηθισμένο κείμε-
νο. Όμως, όποιος αναγνώστης μας
βρει από πού προέρχεται κερδίζει ένα
βιβλίο. Για λόγους ευνόητους εξαι-
ρούνται οι κλασικοί φιλόλογοι και οι
αρχαιολόγοι.

H «Κοινωνία των (δε)κάτων» και πάλι
παρούσα. Στις 5.12. 2011, σε συνεργασία
με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, πα-
ρουσίασε τη νέα ποιητική συλλογή
«Χρίσματα» του Νάνου Βαλαωρίτη, η ο-
ποία εκδόθηκε με αφορμή τα ενενηκο-
στά του γενέθλια και αποτελεί δώρο του
συμπατριώτη μας, ποιητή και εκδότη
Ντίνου Σιώτη στον «πατέρα, αδερφό,
φίλο, μέντορα, σύντροφο». Η συλλογή
περιλαμβάνει 86 ποιήματα, γραμμένα α-
πό το 2005 ως το 2011, που διακρίνονται
για τον χαρακτήρα έμμεσης επέμβασης
στα τρέχοντα γεγονότα. 

ΤΑ «ΧΡΙΣΜΑΤΑ»
ΤΟΥ ΝΑΝΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ

Ο ΕΥΡΩΝ ΑΜΟΙΦΘΗΣΕΤΑΙ...ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Η περίπτωση της κρήνης του Ιερού του Ποσειδώνα
και της Αμφιτρίτης
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ìïôüìçóç ôçò ðåñéï÷Þò
ôïõ Ðáóáêñùôçñßïõ, ðïõ
êáôÜ ôï ìÝãéóôï ìÝñïò á-
íÞêå óôï Éåñü ºäñõìá
ôçò Åõáããåëéóôñßáò (Þ-
ôáí ôï ðñþôï åã÷åßñçìá
áíÜðôõîçò ôçò ðüëçò
ôçò ÔÞíïõ ðïõ ïöåéëü-
ôáí óôçí ðñùôïâïõëßá
ôïõ âïõëåõôÞ Êùí/íïõ
ÁëáâÜíïõ), êáé (â) Ôçí
áíÝãåñóç êáé åîïðëéóìü
ôïõ êôéñßïõ ôçò «Çëåêôñé-
êÞò» ôçò ÔÞíïõ (ç Ýîï÷ç
áõôÞ ìåëÝôç —ç ïðïßá
áðüêåéôáé óôï Áñ÷åßï ôïõ ÐÉÉÅÔ— äåí
áîéïðïéÞèçêå, ãéáôß ôï Ýñãï, ëüãù ôùí
ðåñéóôÜóåùí, äåí ðñï÷þñçóå êáé Ýôóé
åêðïíÞèçêå Üëëç ôï 1925). ÐáñÜëëç-
ëá åêðüíçóå ìåëÝôåò ãéá ôçí áíÝãåñóç
îåíïäï÷åßïõ (1922) êáé ôçí êáôáóêåõÞ
öèçíþí êáôïéêéþí ãéá ôç óôÝãáóç ôùí
ðñïóöýãùí óôçí ðüëç ôçò ÔÞíïõ . Ôï
îåíïäï÷åßï Þôáí Ýíá æÞôçìá ðïõ áðá-
ó÷ïëïýóå ôïí ôüðï áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ
20ïý áéþíá.

Ôï 1923, üôáí ï ðïëéôéêüò äé÷áóìüò
(âáóéëéêþí - âåíéæåëéêþí) áðåéëïýóå
íá äéáëýóåé ôçí Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíß-
ùí åí ÁèÞíáéò, ï ÉùÜííçò Ìïó÷ùíÜò
—áí êáé ãáìðñüò óçìáíôéêïý ðáñÜ-
ãïíôá ôçò âáóéëéêÞò ðáñÜôáîçò (âïõ-
ëåõôÞ ôçò ðåñéüäïõ 1920 - 22)— èá
êëçèåß óôçí ðñïåäñßá ôïõ óùìáôåßïõ
ùò åããýçóç ôçò åíüôçôÜò ôïõ.

Èá áñ÷ßóåé ìéá éäéáéôÝñùò äçìéïõñãé-
êÞ ðåñßïäïò. Ôï 1925 èá êáôáèÝóåé
óôï Éåñü ºäñõìá Åõáããåëéóôñßáò óõ-
ãêñïôçìÝíç ðñüôáóç ýäñåõóçò êáé
êáèáñéüôçôáò ôçò ðüëçò (ç ïðïßá ôåëé-
êÜ äå èá áîéïðïéçèåß) êáé èá îåêéíÞóåé
ôçí ßäñõóç ôïõ Ìïõóåßïõ ôùí Ôçíßùí
Êáëëéôå÷íþí ìå ðñþôï ðõñÞíá ôá Ýñ-
ãá ôïõ Ãéáííïýëç ×áëåðÜ, óôïí ïðïßï
ç Áäåëöüôçôá èá óôáèåß áñùãüò
(1930). Ôï áðïêïñýöùìá, üìùò, ôçò
äñÜóçò ôïõ õðÞñîå ç åîáóöÜëéóç ïé-
êïðÝäïõ åðß ôçò ëåùöüñïõ ÁëåîÜí-
äñáò —áãïñÜ ìå ìåéùìÝíï ôßìçìá áðü
ôïí Õóôåñíéþôç ìáñìáñïãëýðôç ËÜ-
ìðñï ÑÞãï— êáé ç áíÝãåñóç ôïõ ìå-
ãÜñïõ ôïõ óùìáôåßïõ (1932). ¹ôáí Ý-
íá éäéáßôåñá ìåãÜëï êáé ôïëìçñü ãéá ôá
ìÝôñá ôçò åðï÷Þò åã÷åßñçìá —Ýãéíå ìå
ôçí Ýêäïóç (1931) 2000 ïìïëïãéþí
ôùí 100 äñ÷.—, ôï ïðïßï êáé áðïôÝëå-
óå ïõóéáóôéêÜ åããýçóç ãéá ôçí åðéâßù-
óç ôïõ óùìáôåßïõ.

Äåí êáôüñèùóå, üìùò, íá áðïöýãåé
ôéò ðïëéôéêÝò åíôÜóåéò ôçò åðï÷Þò. ÂñÝ-
èçêå ôåëéêÜ áðÝíáíôé óôçí ïéêïãÝíåéá
ÁëáâÜíïõ, ç ïðïßá åß÷å áðïêôÞóåé êá-
èåóôùôéêÞ íïïôñïðßá ôçí åðï÷Þ åêåß-
íç. Åðßóçò äåí ìðüñåóå íá áðïôñÝøåé
ôç äéÜóðáóç ôçò Áäåëöüôçôáò ôï 1928
êáé ôçí ßäñõóç ôçò «Åíþóåùò Ôçíß-
ùí». Ç äéÜóðáóç õðÞñîå éäéáéôÝñùò
åðþäõíç ãéá ôçí ôçíéáêÞ ðáñïéêßá ôçò
ÁèÞíáò êáé Ýëçîå ìüëéò ôï 1951. Ôï
1938 áðï÷þñçóå ôåëéêÜ áðü ôç äéïß-
êçóç ôçò Áäåëöüôçôáò, Ý÷ïíôáò åðéôå-
ëÝóåé Ýíá ëáìðñü Ýñãï.

ÊáôÜ ôçí Ýêñçîç ôïõ åëëçíïúôáëé-
êïý ðïëÝìïõ èá åãêëùâéóôåß óôçí ÔÞ-
íï êáé ôï 1942 èá ðñïóöÝñåé óôï íç-
óß ôïõ ôçí ôåëåõôáßá ôïõ õðçñåóßá, á-
íáëáìâÜíïíôáò ôçí ðñïåäñßá ôçò ÄÅ
ôïõ Éåñïý Éäñýìáôïò, óå ðåñßïäï åèíé-
êÞò äïêéìáóßáò.

Èá áöÞóåé ôá åãêüóìéá ôï 1961, óå

çëéêßá 92 åôþí, áðïëáìâÜíïíôáò ôç
âáèéÜ åêôßìçóç ôùí óõìðáôñéùôþí
ôïõ.

Ç æùÞ êáé ç äñÜóç ôïõ óçìáíôéêïý
áõôïý óõìðáôñéþôç ìáò äåí åîáíôëåß-
ôáé óôá üñéá åíüò Üñèñïõ. Ãé’ áõôü êáé
èá ðñÝðåé íá åðáíÝëèïõìå.

ÐçãÝò:
1. Áðïìíçìïíåýìáôá ôïõ ÉùÜííç Ìï-

ó÷ùíÜ (Áñ÷åßï Äñ Áíôùíßïõ É.  Ìïó÷ùíÜ,
áíÝêäïôá).

2. Íåêñïëïãßá ÉùÜííç Ìïó÷ùíÜ, åöçì.
Êõêëáäéêüí Öùò, ÌÜñôéïò 1961.

3. ÅõáããÝëïõ Öùóêüëïõ (åðéì.), Åðåôç-
ñßò ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Éåñïý Éäñýìáôïò
Åõáããåëéóôñßáò ÔÞíïõ, 1971, óåë. 91.

4. Áíôùíßïõ É. Ìïó÷ùíÜ, Ç åêáôïíôáå-
ôÞò éóôïñßá ôçò Áäåëöüôçôïò ôùí Ôçíßùí
åí ÁèÞíáéò, «Áäåëöüôçò ôùí Ôçíßùí åí Á-
èÞíáéò», ÁèÞíá 2007, óåë. 114 åðüì.

Êþóôáò Äáíïýóçò

ÊÜðïéïé Üíèñùðïé îå÷ùñéóôïß áðï-
ôåëïýí êáèñÝðôç ôçò åðï÷Þò ôïõò. ÌÝ-
óá, äçëáäÞ, áðü ôç æùÞ ôïõò ðñïâÜë-
ëåé ìéá ïëüêëçñç åðï÷Þ ìå ôéò åîÜñóåéò
êáé õöÝóåéò ôçò, ìå ôéò áíôéíïìßåò êáé
ôéò óõãêñïýóåéò ôçò. ¸íáò ôÝôïéïò Üí-
äñáò õðÞñîå êáé ï ÉùÜííçò ÍéêïëÜïõ
Ìïó÷ùíÜò, ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôç-
ôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò êáôÜ ôá Ý-
ôç 1923 Ýùò 1934 êáé 1937. ÌÝóá áðü
ôç æùÞ êáé ôç äñÜóç ôïõ ðïõ ðëçóßá-
óå ôïí áéþíá ðñïâÜëëåé ìéá ïëüêëçñç
åðï÷Þ. Êõñßùò ç êñßóéìç åðï÷Þ ôïõ
ÌåóïðïëÝìïõ, ìéá åðï÷Þ éäéáßôåñá ôá-
ñáãìÝíç, áëëÜ êáé åîü÷ùò óçìáíôéêÞ,
áöïý ôçí ðåñßïäï áõôÞ ôï êáèçìáãìÝ-
íï áðü ôéò ðïëåìéêÝò ðåñéðÝôåéåò êáé
óõìöïñÝò Ýèíïò áãùíßæåôáé íá áíáíÞ-
øåé, íá íïçìáôïäïôÞóåé ôç ìïßñá ôïõ,
íá âÜëåé óôü÷ïõò, íá ÷áñÜîåé ðïñåßá.
ÁõôÞ ôçí ðåñßïäï, ãéá ôçí ôçíéáêÞ ðá-
ñïéêßá ôçò ÁèÞíáò, óçìáäåýåé ç ðñï-
óùðéêüôçôá ôïõ Ìïó÷ùíÜ, åíüò ôõðé-
êïý áóôïý ìå Þèïò, éäåïëïãßá, áßóèç-
óç åõèýíçò êáé õðåñâïëéêÞ áãÜðç ãéá
ôïí ôüðï ôïõ.

Ï ÉùÜííçò, Ýíá áðü ôá åííÝá ðáéäéÜ
ôïõ ÍéêïëÜïõ Ìïó÷ùíÜ, èá ãåííçèåß
ôï 1869 êáé èá ìåãáëþóåé óôç ãåéôïíéÜ
ôçò ÐÜíù Âñýóçò óôç ×þñá ôçò ÔÞ-
íïõ. Óáí ôåëåéþóåé ôï Åëëçíéêü ó÷ïëåß-
ï ç ðñïïðôéêÞ ãéá ãõìíáóéáêÝò óðïõ-
äÝò ðñïâÜëëåé ù÷ñÞ, ìéáò êáé óôï íç-
óß äå ëåéôïõñãåß ÃõìíÜóéï êáé ç êáôÜ-
óôáóç ôçò ïéêïãÝíåéáò äåí åðéôñÝðåé
ïéêïíïìéêÜ áíïßãìáôá. ÖéëïìáèÞò, ü-
ìùò, êáé Üñéóôïò ìáèçôÞò èá äå÷èåß
ìáèÞìáôá ãõìíáóéáêþí ôÜîåùí óôç
ãåíÝôåéñÜ ôïõ áðü åêðáéäåõôéêïýò ôçò
åðï÷Þò.

ÔåëéêÜ, ìåôÜ áðü åíÜìéóç Ýôïò, ìå ôç
âïÞèåéá õðïôñïößáò ôïõ Éåñïý Éäñý-
ìáôïò èá ìðïñÝóåé íá åããñáöåß óôï
Ðïëõôå÷íåßï, áðü ôï ïðïßï ôï 1888 èá
åîÝëèåé ìå äßðëùìá áñ÷éôÝêôïíá. Ðåñé-
ìÝíïíôáò ôï äéïñéóìü ôïõ, ìå ôïõò óõ-
íáäÝëöïõò ôïõ Ì. ÅõãÝíåéï, Ã. ÅõãÝ-
íåéï, Í. ÊëÜøç êáé Ð. ÌáñêïõÀæï èá
êáôáñôßóïõí ôïí ðñþôï åëëçíéêü, êáé

ðëÞñç, ÷Üñôç ôçò ÔÞíïõ ìå âÜóç ôïí
1815 ÷Üñôç ôïõ Áããëéêïý Íáõáñ÷åßïõ.
ÖáíôÜæåé óÞìåñá êùìéêü, áëëÜ áõôÞ ç
ðåñéðÝôåéá áðáéôïýóå õøçëÞ äáðÜíç
ãéá ôçí åðï÷Þ (õðïäÞìáôá, øáèÜêéá,
äáðÜíç ÷Üñáîçò êáé åêôýðùóçò). Ðá-
ñÜ ôáýôá ç åðé÷åßñçóç óôÝöèçêå ìå å-
ðéôõ÷ßá êáé ï ÷Üñôçò áõôüò —«ôùí Áñ-
÷éôåêôüíùí» üðùò áðïêáëåßôáé— åêäß-
äåôáé, ìå êÜðïéåò âÝâáéá óõìðëçñþ-
óåéò, åäþ êáé äåêáåôßåò êáé óÞìåñá á-
ðïôåëåß óçìáíôéêü ôåêìÞñéï ôçò ôïðé-
êÞò éóôïñßáò.

Áêïëïýèçóáí ï ïëéãü÷ñïíïò äéïñé-
óìüò ôïõ óôç Äéåýèõíóç Ìç÷áíéêïý
ÊõêëÜäùí, õðü ôï Ìç÷áíéêü ÔæïõñÜ,
ç åêðëÞñùóç ôçò äéåôïýò óôñáôéùôé-
êÞò ôïõ èçôåßáò óôïí ¼ñ÷ï ôïõ Ìç÷á-
íéêïý ÓõíôÜãìáôïò êáé óôç óõíÝ÷åéá ï
äéïñéóìüò ôïõ óôï Õðïõñãåßï Íáõôé-
êþí (ÔìÞìá ÖÜñùí êáé Äçìïóßùí
Íáõôéêþí Êôéñßùí), üðïõ èá åñãáóôåß
ãéá 17 ó÷åäüí ÷ñüíéá. ÊáôÜ ôç äéÜñ-
êåéá ôçò õðçñåóßáò ôïõ åêåßíçò èá ìå-
ëåôÞóåé êáé èá åðéâëÝøåé ôçí áíÝãåñóç
30 öÜñùí êáé èá åðáéíåèåß èåñìÜ áðü
ôïí ðñïúóôÜìåíü ôïõ, áêáäçìáúêü áñ-
ãüôåñá, Óôõëéáíü Åìì. Ëõêïýäç. Ôï
1907 èá âñáâåõôåß óôç ÄéåèíÞ ¸êèåóç
ôïõ Ìðïñíôþ ãéá ôç óõìâïëÞ ôïõ óôçí
åêðüíçóç ôïõ ÷Üñôç öùôéóìïý ôùí
åëëçíéêþí ðáñáëßùí.

ÊáôÜ ôçí ôõ÷ïäéùêôéêÞ ðåñéðÝôåéá
ôïõ 1897 èá åðéóôñáôåõèåß, èá ïíïìá-
óôåß áîéùìáôéêüò êáé èá õðçñåôÞóåé ùò
åðéêåöáëÞò ôïõ 4ïõ Ëü÷ïõ ôïõ Ìç÷á-
íéêïý ÓõíôÜãìáôïò.

Ôï 1910 èá ìåôáôåèåß óôï Áñ÷éôåêôï-
íéêü ÔìÞìá ôçò Äéåýèõíóçò Äçìïóßùí
¸ñãùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí
êáé ôï 1911 èá äéåêðåñáéþóåé åíôüò å-
ëÜ÷éóôïõ ÷ñüíïõ ôï ôéôÜíéï Ýñãï êáôá-
ãñáöÞò ôùí æçìéþí (êáé ôçò áðïêáôÜ-
óôáóÞò ôïõò) ðïõ ðñïêÜëåóå éó÷õñüò
óåéóìüò óôï Âáñèïëïìéü ôçò Çëåßáò,
õðçñåóßá ãéá ôçí ïðïßá èá ôéìçèåß ìå
ôïí áñãõñü óôáõñü ôïõ âáóéëéêïý ÔÜã-
ìáôïò ôïõ ÓùôÞñïò (áõôüí ðïõ öÝñåé
óôç öùôïãñáößá). Óôçí Õðçñåóßá áõ-
ôÞ —ìå êÜðïéá áðüóðáóç óôï ÔìÞìá
Óéäçñïäñüìùí— èá ðáñáìåßíåé Ýùò
ôï 1937, ïðüôå êáé èá óõíôáîéïäïôçèåß.

Ôï 1914 èá ðáíôñåõôåß ôçí Êïýëá,
èõãáôÝñá ôïõ Ôçíéáêïý ãéáôñïý Áíôù-
íßïõ ÌåóóçíÝæç, ìå ôçí ïðïßá èá áðï-
êôÞóïõí äýï áãüñéá· ôïí Áíôþíéï (ãåí.
1915), óôñáôéùôéêü ãéáôñü, êáé ôï Íéêü-
ëáï (ãåí. 1918), ÷çìéêü ìç÷áíéêü.
ÓÞìåñá æåé ìüíïí ï ðñþôïò. 

ÁêÝñáéïò Üíäñáò, ôõðéêüò äçìüóéïò
õðÜëëçëïò ôçò åðï÷Þò, äå èá áðï÷ôÞ-
óåé Üëëç ðåñéïõóßá åêôüò áðü Ýíá óðß-
ôé óôçí ïäü Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò óôçí Êõ-
øÝëç. Áíôßèåôá üëç ôïõ ôç æùÞ èá
ðñïóöÝñåé. Êáé öõóéêÜ ðÜíù áð’ üëá
óôçí ÔÞíï.

Óôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïý áéþíá ïé äéáèÝ-
óéìïé áñ÷éôÝêôïíåò - ìç÷áíéêïß äåí Þ-
ôáí ðïëëïß êáé ç ÔÞíïò åß÷å ôçí ôý÷ç
íá Ý÷åé áñêåôïýò. Ç ðñïóöïñÜ, üìùò,
ôïõ Ìïó÷ùíÜ õðÞñîå ó÷åäüí éåñáðï-
óôïëéêÞ. Ôï 1914 èá åêðïíÞóåé äùñå-
Üí äõï óçìáíôéêÝò ìåëÝôåò: (á) Ôç ñõ-

ÉÙÁÍÍÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÕ ÌÏÓ×ÙÍÁÓ
Áñ÷éôÝêôïíáò (1869 - 1961)

Ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò (1923 - 34, 1937)

Το μέγαρο της Αδελφότητας των Τηνίων εν
Αθήναις το 1932,

Ο αρχιτέκτονας Ιωάννης Μοσχωνάς σε
προχωρημένη ηλικία. 

Ðëïýóéá óå ýëç, ìå éäéáßôåñï åíäéáöÝ-
ñïí ôá äõï «Çìåñïëüãéá» ãéá ôï 2012
ôïõ ÓôñáôÞ Ã. Öéëéððüôç. Êáé ç ÔÞíïò
ìéá îå÷ùñéóôÞ ðáñïõóßá óôï «Çìåñï-
ëüãéï ôïõ Áñ÷éðåëÜãïõò». Íá ’óáé êáëÜ
ÓôñáôÞ, íá ìÜò äßíåéò ôÝôïéåò ÷áñÝò!




