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Τα σημάδια του χρόνου 
και των καιρών, εδώ και 

πολύ καιρό, είχαν αρχίσει να 
γίνονται ορατά στο επιβλη-
τικό καμπαναριό των Αγίων 
Αποστόλων. Το περιοδικό 
βάψιμο που γίνεται δεν μπο-
ρεί πλέον να καλύψει σοβα-
ρές ζημιές που έχουν γίνει 
ορατές και που κανείς δεν 
μπορεί να προβλέψει πόσο 
σοβαρές μπορεί να είναι.

Αρκετά ραγίσματα στους 
πλαϊνούς λαμπάδες και στα 
ακροκολόνιά του, τα οποία 
μοιάζουν με ρυτίδες που 
θέλει να χαράξει πάνω στην 
κορμοστασιά του ο χρόνος 
μας έχουν γεμίσει με ανησυ-

χίες όλους μας αλλά κυρίως 
την ενοριακή επιτροπή του 
ναού.

Με τον ζήλο τους και το 
ακούραστο πραγματικά εν-
διαφέρον τους καθ ΄όλη τη 
διάρκεια της θητείας τους 
που έδειξαν για το ναό, εν-
διαφέρθηκαν άμεσα και για 
την επισκευή του καμπαναρι-
ού. Έχουν καταθέσει όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την έκδοση σχετικής πο-
λεοδομικής άδειας και έχουν 
ζητηθεί και προσφορές εκτέ-
λεσης έργου από τους ενδια-
φερόμενους εργολήπτες. 

Πρόκειται για ένα πολύ 
σοβαρό και συνάμα δαπα-

νηρό έργο για τις δυ-
νατότητες της ενο-
ρίας μας. Μεγάλος 
αρωγός για το έργο 
αυτό στάθηκε για 
μια ακόμη φορά το 
Π.Ι.Ι.Ε Τήνου, η διοι-
κούσα επιτροπή του 
οποίου αποφάσισε 
να ενισχύσει με το 
χρηματικό ποσό των 
8.000€.

Ας ελπίζουμε ότι 
όλες οι γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες θα 
ξεπεραστούν εύκολα 
και έτσι σύντομα το έργο 
αυτό θα πάρει το δρόμο του 
όπως και πολλά άλλα που 

έχουν γίνει στο ναό τα τε-
λευταία χρόνια.

Μ.Α.

Επισκευή στο καμπαναριό
της Ενορίας μας

Μανώλ’, ήμαθα, πως ου γιος 
θέλ’ να πάει στου Πανεπι-

στήμιο. Δεν μου τον στέλνεις να 
τ’ κάμω κανένα μάθημα, να ιδώ, 
πώς τα πάει; Ακούω, πως είν’ 
καλός και πως θα τα καταφέρ’.
- Δάσκαλε, ηγώ δε ξέρω από 
δαύτα. Ηγώ τ’λέω, να μείν΄ ηδώ, 
να τον έχουμε κουντά μας, να 
τον κάμω ράφτ’ –οι Ξανθάκη-
δες είν’ φίλοι μ’– τσαγκάρ’ -ο 
Μηλιός είν’ μηγάλος τεχνίτ’ς– 
να γίν’ ό,τ’ θέλ’. 
- Μανώλ’ δεν τα λες καλά. Τα 
χρόνια αλλάξαν, τα πηδιά πρέπ’ 
να μαθαίνουν γράμματα. Αφού 

λοιπόν το θέλ’ μη τ’ κόβ’ς τ’ν 
όρεξ’. Στείλ’ τον, όπως σ’ λέω, 
να ιδώ τι καπνό φουμάρ’.

Αυτός ήταν περίπου ο διάλο-
γος μεταξύ του πατέρα μου και 
του Σχολάρχη, Ιωάννη Καρδα-
μίτση, το καλοκαίρι του 1956.

 Με τον Σχολάρχη ο πατέρας 
μου είχε καλές σχέσεις και σαν 
συγχωριανοί και επειδή του 
είχε μπαντικιάσει (=νοικιάσει) 
κάτι χωράφια του στην Απιδιά. 
Και εγώ τον γνώριζα. Η μάνα 
μου κατά διαστήματα μου έδι-
νε τυράκια να του πηγαίνω σπίτι 
του την περίοδο που φοιτούσα 

στο Γυμνάσιο, τα δε καλοκαίρια 
ο πατέρας μου σύκα και στα-
φύλια. 

Μετά λοιπόν τη στιχομυθία 
του πατέρα μου με τον Σχολάρ-
χη, πήρα μέσα σε ένα καλαθάκι 
μερικά τυράκια και πήγα να τον 
επισκεφθώ. Δεν θυμάμαι πόση 
ώρα με «δοκίμαζε». Με ρώ-
τησε μερικά ανώμαλα ρήματα, 
μου έκανε ερωτήσεις πάνω σε 
συντακτικά φαινόμενα και μου 
ζήτησε να του εξηγήσω ένα 
άγνωστο κείμενο. Φαίνεται πως 
ανταποκρινόμουν αρκετά καλά, 
οπότε κάποια στιγμή αφήνει τα 
κείμενα, με κοιτάζει στα μάτια 
και λέει «Εάν έλθη τό πλοιον, θά 
φέρει εφημερίδας».
- «Τι υποθετικός λόγος είναι;». 
- «Τέταρτο είδος», του απαντώ, 

«και δηλοί το προσδοκώμε-
νον».
- «Άντε, παιδάκι μ’ στο χωριό 
και συνέχισε να διαβάζ’ς, όπως 
ήκανες μέχρι σήμερα», ήταν η 
απάντηση του Σχολάρχη.

Αυτό ήταν όλο κι όλο το φρο-
ντιστήριο που έκανα πριν δώσω 
εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. 
Έτσι συνέχισα να πηγαίνω στη 
Τζεράνη, δίπλα στην Αγία Τριά-
δα, και να διαβάζω κάτω από ένα 
τεράστιο ορνό που έκανε παχιά 
σκιά με τα πελώρια φύλλα του. 

Πόσο λυπήθηκα, όταν, μετά 
από πολλά χρόνια, επισκέφθηκα 
την περιοχή και ο ορνός έλειπε. 
Έπεσε και αυτός θύμα της εγκα-
τάλειψης των κτημάτων από 
τους νέους ανθρώπους.
Ο tempora, o mores !

ΜΝΗΜΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ
του Σάββα Εμμ. Απέργη, Φιλολόγου - πρώην Δημάρχου Τήνου

«\Εάν öλθ÷η τό πλοÖον, θά φέρει âφημερίδας»
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• 17/9/2007: όπως κάθε χρόνο 
έτσι κι εφέτος γιόρτασε η εκ-
κλησία της Αγίας Σοφίας, στις 
Αυγές, ιδιοκτησίας Πόπης και 
Βαγγέλη Ζάρπα. Το βράδυ της 
παραμονής έγινε εσπερινός 
όπου βρέθηκαν αρκετοί φίλοι 
της οικογένειας, οι οποίοι δοκί-
μασαν και τους νόστιμους μεζέ-
δες που είχε ετοιμάσει η οικο-
δέσποινα.
• 1/11/2006: Λειτουργία έγινε στον 
ναό των Αγίων Αναργύρων στην 
θέση Κάσα στο κάτω πηγάδι 
από τον εφημέριο των Αγίων 
Αποστόλων Σταθόπουλο Αντώ-
νιο και τον Κωσταντή τον Ζάρπα. 
• Την ίδια ημέρα εόρτασαν και οι 
Άγιοι Ανάργυροι στην Κλωσσού 
της κυρα-Άννας της Λούβαρη με 
τον παπα- Γιάννη τον Κανακάρη 
και τον Νίκο τον Γιαννίτση. Ακό-
μη γιόρτασαν και οι Άγιοι Ανάρ-
γυροι του Μαθιού και της Μα-
ρίας Δεληγιάννη που βρίσκονται 
στην θέση «Βολικού».
• 8/11/06: Την ημέρα των Παμμε-
γίστων Ταξιαρχών έγινε λειτουρ-
γία στους Ταξιάρχες που βρί-
σκονται στον «Ασώματο», στον 
Τριαντάρο, ιδιοκτησίας Γρηγορί-
ου Ορφανού.
• 9/11/2006: ημέρα εορτής του 
Αγίου Νεκταρίου, έγινε λειτουρ-
γία στου Αγίους Αποστόλους 
από τον Βαγγέλη Κουμαριανό.
• Στις 11/11/06 τελέσθηκε θεία 
λειτουργία στον Άγιο Μηνά στη 
θέση Κουναρές από τον π. Αντώ-
νιο Σταθόπουλο. Η 
ημέρα του Σαββάτου 
βοήθησε ώστε αρκε-
τοί φίλοι των οικογε-
νειών ανέβηκαν ως 

εκεί για να λειτουργηθούν και 
να πανηγυρίσουν μαζί τους συ-
νιδιοκτήτες του Αγίου. Για άλλη 
μια φορά γίναμε μάρτυρες του 
ωραίου τοπίου απ ΄την βραχο-
πετασιά που είναι χτισμένη η 
εκκλησία. Αυτό μας άνοιξε την 
όρεξη για να απολαύσουμε τις 
νόστιμες και ποικίλες λιχουδιές 
που είχαν ετοιμάσει οι επιτρόπι-
σες του ναού, παρά τον άσχημο 
καιρό που επικρατούσε.
• Στις 16/11/06 πανηγύρισε η εκ-
κλησία του Αγίου Ματθαίου 
στην θέση «μανταλού».
• Στις 17/11/06 έγινε λειτουργία 
στον Άγιο Γεώργιο στην έξω 
πλατεία του χωριού για την μνή-
μη του Ιάκωβου του Αδελφόθε-
ου. 
• Στις 21/11/06 το χωριό μας πα-
νηγύρισε τα Εισόδια της Θεοτό-
κου. Το βράδυ της παραμονής 
ετελέσθη πανηγυρικός εσπερι-
νός από τον ιερέα Σταθόπουλο 
Αντώνιο. Τους ύμνους έψαλλαν 
οι: Καντάνης Κώστας, Σάββας 
και Μανόλης Απέργης. Ικανο-
ποιητικός ήταν ο αριθμός των 
συγχωριανών μας που παρευ-
ρέθησαν τόσο στον εσπερινό 
όσο και στην πανηγυρική θεία 
λειτουργία ανήμερα της εορτής. 
• 25/11/2006: ετελέσθη θεία λει-
τουργία στον Άγιο Γεώργιο (πε-
ριοχή Αγίας Βαρβάρας ) από την 
οικογένεια του Νίκου του Μα-
ραμπότου.
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ΓΑΜΟΙ:
 Το Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου, 

στην Αθήνα έγινε ο γάμος του 
Δημήτρη Κινανόλγου και της 
Μαριλένας Βελόνη 

 Το Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 
στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου 
Χαλανδρίου, ο Μάρκος Ζάρπας 
και η Βασιλεία Λογαρά ενώθη-
καν με το μυστήριο του γάμου.

 Το Σάββατο, 20 του Οκτώ-
βρη, στον ιερό ναό Αγίων Απο-
στόλων Τριαντάρου έγινε ο γά-
μος του Στέφανου Λούβαρη και 
της Ευτυχίας Ορφανού. 
Ειλικρινείς ευχές για μια ζωή 
γεμάτη χαρά και ευτυχία έχουν 
όλα τα νέα ζευγάρια από το Δ.Σ. 
του συλλόγου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
 Το Σάββατο 22 του Σεπτέμ-

βρη ο Κώστας και η Δέσποινα 
Σανταμούρη βάπτισαν στον 
ιερό ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου 
το μικρό τους γιο, που άκουσε 
στο όνομα Γεώργιος. Να τους 
ζήσει και καλός χριστιανός. 

 Την Κυριακή 4 Νοεμβρί-
ου, ο Ραφαήλος Ζάρπας και η 
Λουκία Σαντοριναίου βάπτισαν 
στους Αγίους Αποστόλους Τρι-
αντάρου το μικρός τους αγορά-
κι που άκουσε στο όνομα Μάρ-
κος. Τόσο στους γονείς όσο και 
στη νονά Ελένη Σαντοριναίου 
ευχόμαστε να είναι πάντα καλά 
και να τους ζήσει. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
 Την Παρασκευή 12 Οκτω-

βρίου ο Στέφανος Λούβαρης 

και η Γωγώ Λούβαρη - Κουτσο-
γιάννη έγιναν πανευτυχείς με 
τη γέννηση του πρώτου τους 
παιδιού. Πρόκειται για ένα χα-
ριτωμένο αγοράκι και τους ευ-
χόμαστε να συμπληρώσει την 
οικογενειακή ευτυχία τους. 

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ:
 Σε ηλικία 91 ετών έφυγε 

από τη ζωή η κυρα-Μαργαρώ 
η Δεσύπρη (Ραφιουλήδαινα). Η 
κηδεία της έγινε στον ιερό ναό 
Αγίων Αποστόλων Τριαντάρου 
την Παρασκευή 29 του Σεπτέμ-
βρη.

 Στις 4 του Νοέμβρη, εντε-
λώς απροσδόκητα, αναχώρη-
σε για το μακρινό ταξίδι του ο 
μπαρμπα-Μιχάλης ο Παγανέλης 
(Μιχάλαρος). Η σωρός του από 
την Αθήνα μεταφέρθηκε στον 
Τριαντάρο όπου και εψάλλη η 
νεκρώσιμος ακολουθία. 

MNHMOΣΥΝΑ:
 Την Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 

έγινε το εννιάμηνο μνημόσυνο 
του Μιχάλη Λούβαρη (Καντά-
ρα).

 Στις 28 του ίδιου μήνα έγι-
νε το εξάμηνο μνημόσυνο του 
μπαρμπα-Κωσταντή του Ζάρ-
πα.

 Στις 4 Νοεμβρίου έγιναν τα 
σαράντα της κυρα-Μαργαρώς 
της Δεσύπρη (Ραφιουλήδαινας).

 Τα εξάμηνα του μπάρμπα 
Μάρκου (του γιατρού) έγιναν 
στους Αγίους Αποστόλους την 
Κυριακή 25 Νοεμβρίου.

Κοινωνικά 
του χωριού µας

Λειτουργίες
Πανηγυράκια & Πανηγύρια
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Το καλοκαίρι έχει τελει-
ώσει. Η Τήνος αλλάζει 

σκηνικό. Τα πρώτα μηνύμα-
τα του Φθινοπώρου έχουν 
κάνει την εμφάνισή τους. Τα 
χελιδόνια ετοιμάζονται για 
το μεγάλο ταξίδι τους.

Καθημερινά εμφανίζονται 
και λιγοστεύουν όπως αραι-
ώνουν και οι επισκέπτες του 
νησιού μας οι οποίοι φέτος 
κατά γενική ομολογία ήταν 
περισσότεροι από κάθε 
άλλη χρονιά. Το βεβαιώνουν 
οι αφίξεις, το βεβαιώνουν οι 
κρατήσεις δωματίων, το βε-
βαιώνουν οι εισπράξεις, το 
βεβαιώνουν όλοι όσοι εμπλέ-
κονται με εποχιακά επαγγέλ-
ματα.

Αναρωτιέται κανείς αν εί-
ναι τυχαία αυτή η αύξηση των 
επισκεπτών. Νομίζω πως όχι. 
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η δι-
αφήμιση του νησιού μας, που 
έχει γίνει τα τελευταία χρό-
νια, η καλύτερη παροχή υπη-
ρεσιών απ΄ όλους εκείνους 
που ασχολούνται με εποχι-
ακά και μη επαγγέλματα, η 
επαφή με την ενδοχώρα του 
νησιού μας που συναρπάζει 
και ικανοποιεί και τον πιο 
απαιτητικό επισκέπτη είναι 
σίγουρα κάποιοι, όχι οι μονα-
δικοί, από τους παράγοντες 
που φέρνουν την Τήνο στις 
πρώτες θέσεις των προτιμή-
σεων, εκείνων, που αναζητούν 
κάτι διαφορετικό πέρα από 

τον θόρυβο και την φασαρία 
της πόλης.

Το φετινό «καλό» καλοκαί-
ρι για κάποιους ήταν το πρώ-
το «καλό». Σίγουρα όμως δεν 
ήταν το τελευταίο. Επειδή ο 
αριθμός των επισκεπτών σί-
γουρα θα μεγαλώνει θα πρέ-
πει όλοι μας αλλά κυρίως οι 
φορείς του νησιού να μένουν 
ξάγρυπνοι ώστε να μπορεί 
να τους παρέχει βασικά αλλά 
αναγκαία πράγματα. 

Καθαρή πόλη, επάρκεια 
νερού, σωστή παροχή υπη-
ρεσιών είναι λίγα για να τα 
παρέχουμε, είναι όμως πάρα 
πολλά για να τα θυμούνται 
εκείνοι που παίρνουν το κα-
ράβι της επιστροφής. Μ.Α.

Η Τήνος σε τροχιά ανόδου 
και ανασύνταξης δυνάμεων

Τα νέα νηπιαγωγεία που 
κατασκευάστηκαν δέ-

χτηκαν τους μαθητές τους 
με το ξεκίνημα της νέας 
σχολικής χρονιάς. Νέοι 
χώροι, μεγάλες αίθουσες, 
προαύλιοι χώροι που σί-
γουρα σε τίποτα δεν θυμί-
ζουν τα παλιά ακατάλληλα 
κτήρια στα οποία έκαναν 
μάθημα για πολλά χρό-
νια. Όμως τα προβλήματα 
δεν άργησαν να φανούν. 
Πρώτα υπήξε η αντίδραση 
πολλών γονιών λόγω της 
απόστασης των νέων σχο-
λείων.

Πολλοί γονείς δεν 
έχουν αυτοκίνητα και υπο-
χρεώνονται σε γνωστούς 
και φίλους για την μετα-
κίνησή των παιδιών τους. 
Εκτός απ΄αυτό, οι πρώτες 
βροχές έκαναν αισθητή 
την παρουσία τους και 
μέσα στα κτήρια πράγμα 
που ανησύχησε όχι μόνο 
τους εκπαιδευτικούς. Άμε-
ση ήταν η επέμβαση της 
δημοτικής αρχής η οποία 
ζήτησε από τους υπεύθυ-
νους της εταιρίας την επί-
λυση του προβλήματος με 
αποστολή συνεργείου.

Ανοίξαν 
μεν... αλλά

Δύο νέα παιδιά που κα-
τάγονται από το χωριό 

μας, ξεκίνησαν την επαγ-
γελματική τους σταδιοδρο-
μία με όνειρα, ελπίδες αλλά 
πάνω απ΄ όλα επαγγελματική 
ευσυνειδησία ούτως ώστε να 
καταξιωθούν ο καθένας στον 
χώρο του.

Πρόκειται για τον Δεσύ-
πρη το Στέλιο (Τζαμπουτζά-
κης), ο οποίος αναλαμβάνει 

υδραυλικές εργασίες κάθε 
τύπου. Έχει πάρει το πτυχίο 
του υδραυλικού και έχοντας 
εργαστεί κοντά σε γνωστούς 
συνάδελφους του στην Τήνο 
και στην Αθήνα έιναι έτοιμος 
να αναλάβει κάθε εργασία 
που σχετίζεται με το αντικεί-
μενο του. 

Ο δεύτερος, είναι ο Πέ-
τρος ο Μαραγκός (εγγονός 
του μπαρμπα-Πέτρου του 

Μπουρνιά), ο οποίος ασχο-
λείται με την συντήρηση καυ-
στήρων. Έχοντας εξειδικευτεί 
πολλά χρόνια στην Αθήνα, 
πάνω στη σωστή λειτουργία 
των καυστήρων και την συ-
ντήρησή τους, αποφάσισε να 
σταδιοδρομήσει μόνιμα στο 
νησί μας.

Το Δ.Σ. εύχεται καλή επαγ-
γελματική σταδιοδρομία και 
στους δύο νέους.

Νέοι επαγγελματίες από τον Τριαντάρο

Νέοι διευθυντές στα Δημοτικά σχολεία 
της πόλης

Στα μέσα Νοέμβρη έγιναν οι τοποθετήσεις των Διευ-
θυντών στα δύο Δημ. Σχολεία της πόλης. Στο 1ο Δημοτικό 
σχολείο ανέλαβε ο κ. Παπουτσής Φάνης, ο οποίος κα-
τέβηκε από το σχολείο των Λουτρών. Στο 2ο Δημοτικό 
Σχολείο η κ. Μπαλλή Αικατερίνη, ανανέωσε τη θητεία της 
για τα επόμενα 4 χρόνια. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη 
στα καθήκοντά τους. 

Σημαντική συμβολή από 
το ίδρυμα

Το κοινωνικό του πρόσωπο 
έδειξε για μια ακόμη φορά το 
Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου προς τους πυρό-
πληκτους της Πελοποννήσου. 
Με απόφαση της Δ.Ε. διατέθη-
κε το ποσό των 330.000€. Το 
ποσό αυτό θα μοιραστεί σε 110 
οικογένειες για 6 μήνες.
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Συνεχίζονται οι εργασίες 
για τον εξωτερικό λιμε-

νοβραχίονα. Το έργο που 
έχει ξεκινήσει εδώ κι ένα 
χρόνο, έχει περατωθεί κατά 

το ήμισυ περίπου 
του συνολικού μή-
κους του.

Με τον ίδιο ρυθ-
μό συνεχίζονται και 
οι εργασίες στην 
περιοχή του έξω λι-
μανιού, προκειμένου 
να μεταμορφωθεί ο 

χώρος σε προβλήτα προσά-
ραξης πλοίων, κυρίως του κα-
λοκαιρινούς μήνες, που εντο-
πίζεται το πρόβλημα.

Kατασκευή Λιμενοβραχίονα

Παρά τις δυσκολίες και 
τα εμπόδια που συνά-

ντησε στο δρόμο της, τελι-
κά στήθηκε η κεραία της τη-
λεόρασης στο όρος. Μετά 
όμως παρουσιάστηκαν νέα 
προβλήματα. Αυτά είχαν να 
κάνουν με το σήμα. Διότι, η 
κεραία αυτή λόγω της θέσης 

της είχε πολύ καλό σήμα, σε 
βαθμό μάλιστα που να επη-
ρεάζει και τις τηλεοράσεις 
της πόλης της Τήνου.

To πρόβλημα δεν έχει 
διευθετηθεί ακόμη. Έτσι 
μέχρι και τη στιγμή που 
γράφονται αυτά μόνο τρία 
κανάλια μπορούμε και βλέ-

πουμε πολύ καθαρά από 
την κεραία αυτή. Αναμένεται 
επικοινωνία/συμφωνία με τα 
υπόλοιπα κανάλια, ώστε να 
συμφωνήσουν και αυτά ως 
προς την αποστολή της 
σχετικής κάρτας προκειμέ-
νου να πιάνουμε και τα υπό-
λοιπα κανάλια.

Επανήλθε στη θέση 
του 

Στο 5ο γραφείο Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης νομού 
Κυκλάδων τοποθετήθηκε 
ως Προϊστάμενος, από τις 10 
του Οκτώβρη, ο κ. Πολατσί-
δης Ιωάννης, μετά από ένα 
διάστημα απουσίας 3 ετών. 
Ο κ. Πολατσίδης είχε διατε-
λέσει προϊστάμενος από την 
σύσταση του γραφείου, το 
1996 και μάλιστα με υπευθυ-
νότητα και ευσυνειδησία. Να 
σημειώσουμε εδώ, ότι στην 
αρμοδιότητά του έχει πέντε 
δημοτικά σχολεία, και οχτώ 
νηπιαγωγεία ενώ ο αριθμός 
των εκπαιδευτικών πλησιάζει 
τους εξήντα.

Του ευχόμαστε καλή επι-
τυχία στα καθήκοντά του. 

ΜΑΝΤΑΤΟ...φόρος 

Toποθέτηση Κεραίας στο όρος

Με την εκλογή τους, το 
νέο Δ.Σ., μας ξάφνιασε 

με την ταχύτητα που κινή-
θηκαν σε ορισμένα θέματα. 
Σύμφωνα με έγκυρες πληρο-
φορίες μας, εκπρόσωποι του 
Δ.Σ. φρόντισαν να έρθουν σε 
επαφή με το Δήμαρχο Τήνου, 
αφενός να τον ενημερώσουν 
για τη νέα σύνθεση του Συλ-
λόγου και αφετέρου να δρο-
μολογήσουν κάποια πράγμα-

τα που πιστεύουν ότι πρέπει 
να γίνουν στο χωριό.

Το πρώτο τους έργο δεν 
άργησε να φανεί. Αποφά-
σισαν να μονώσουν την τα-
ράτσα του σχολείου του 
χωριού με πισσόχαρτο, προ-
κειμένου να μην ποτίζεται η 
πλάκα αλλά και τα στηθαία 
με τα νερά του χειμώνα, που 
σίγουρα δεν θα είναι και κάτι 
τόσο καλό. Αφού ήρθαν σε 

επαφή με το υπεύθυνο τεχνί 
μερο του Σεπτέμβρη οι ερ-
γασίες είχαν ολοκληρωθεί.

Μπράβο σας παιδιά για το 
πρώτο σας έργο. 
Και σε άλλα με 
καλό.

ΜΑΝΤΑΤΟ...
φόρος 

Mόνωση ταράτσας του σχολείου
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«Μα... πιάσε μάτια μ΄»

Το πένθιμο χτύπημα της κα-
μπάνας στο χωριό, σίγουρα 

μας γεμίζει με συναισθήματα 
λύπης και στενοχώριας, γιατί 
ξέρουμε πως κάποιο αγαπητό 
μας πρόσωπο φεύγει για το αι-
ώνιο ταξίδι.

Ένα παρόμοιο χτύπημα συ-
νοδεύτηκε από την αναμενό-
μενη άσχημη είδηση. Έφυγε η 
κυρα-Μαργαρώ η Ραφιουλήδαι-
να. Έτσι την ήξεραν όλοι ο Τρι-
ανταρίτες και στα γύρω χωριά. 

Έφυγε αθόρυβα, ήσυχα και 
διακριτικά, όπως έζησε όλα 
της τα χρόνια στο χωριό. Την 
καλοσύνη της και τη χαρά της 

να προσφέρει στους άλλους 
αβάρετα και πρόσχαρα, θα την 
θυμούνται πολλοί. Πόσοι δεν 
πέρασαν απ ΄έξω απ ΄το σπίτι 
της και δεν τους πρόσφερε τον 
καφέ και το νερό. Το στραγάλι 
με το ρακί, ή την καραμέλα του 
ούζου.

«Μα πιάσε μάτια μ», έλεγε, 
«μη με προσβέλνεις», «μα τί-
ποτα δε θες;», «είναι ντροπή να 
μην κεραστείς!». Αυτά ήταν με-
ρικά μόνο από τα επιχειρήματά 
της, ώστε να φέρει σε δύσκολη 
θέση τον επισκέπτη της προ-
κείμενου να τον κεράσει.

Πόσα γλέντια απρογραμμάτι-
στα, έγιναν μέσα στο σπίτι της, 
στη μικρή κουζινούλα που μπο-
ρεί να χωρούσε λίγους, στην 
ουσία όμως χωρούσε «χίλιους 
καλούς» όπως λέει ο λαός. Γιατί 
ήταν μεγάλη η ψυχή της και η 
δικιά της αλλά και του μπαρ-
μπα-Ραφιού -απ΄ όπου και το 
Ραφιουλήδαινα- του καλού της, 
όπως αποκαλούσε τον άντρα 
της.

Η ιδιαίτερη σχέση της με τη 
θρησκεία μας τη βοηθούσε να 

ξεπερνά τις καθημερινές δυ-
σκολίες που αντιμετώπιζε. Δεν 
είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 25 
χρόνια (και δεν ξέρω πόσα πιο 
πριν), φορούσε μαύρα. Πολλά 
πρωινά, σε εβδομαδιαία βάση 
ξεκινούσε μ΄ ένα μπουκαλάκι 
λάδι, να πάει ν΄ ανάψει τα κα-
ντήλια που είχε υποσχεθεί στον 
κάθε Άγιο. Ήταν προσωπική 
υπόθεση και υπόσχεση ζωής 
(έτσι το καταλαβαίνω τώρα, κάτι 
που τότε δεν μπορούσα).
-Πιο πολύ λάδι θες Μαργαρώ 
για τα καντήλια, παρά για το φαί, 
έλεγε ο μπαρμπα Ραφιός.
-Απ΄ αυτό που μας στέλνει ο 
Θεός για το σπίτι μας, πρέπει 
να δίνουμε και στους Αγίους, 
του ανταπαντούσε, μη αφήνο-
ντας περιθώρια για συνέχεια 
επί του θέματος.

Δεν μπορώ να ξέρω βέβαια 
αν οι Άγιοι που τόσο λάτρεψε, 
γέμιζαν κρυφά και το δικό της 
βιολογικό καντήλι ώστε να φύ-
γει πλήρης ημερών.

Αξίζεις, να σε θυμόμαστε!

Για την αδελφή μου!
Σαν το πουλάκι έσβησες χρυσή 
μου αδελφούλα,
έκλεισες τα ματάκια σου χωρίς 
να πεις λεξούλα. 

Τρεις μήνες σου σταθήκανε ο 
Νίκος και η Σοφία,
Η Παναγία και ο Χριστός να 
τους χαρίζει υγεία.

Δύο αδέλφια πέθαναν το φετι-
νό το χρόνο,
Ο Κωσταντής και η Μαργαρώ 
και έχω μείνει μόνο.

Έφυγες αδελφούλα μου χρυσή 
παρηγοριά μου,
Που ερχόμουνα και σ ΄έβλεπα 
κι έγιανε η καρδιά μου.

Τώρα πια ποιον να δω και τίνος 
να μιλήσω,
ούτε αδελφός ούτε αδελφή να 
πάω να συναντήσω.

Χρόνια πολλά εζήσαμε χρόνια 
ευτυχισμένα,
Ποτέ μας δεν μαλώσαμε ήμα-
σταν αγαπημένα.

Όλοι σε αγαπούσανε κι όλοι σε 
εκτιμούσαν,
Κι ερχότανε και σ ΄έβλεπαν και 
σε παρηγορούσαν.

Όλοι σε εκτιμούσανε ανίψια και 
εγγόνια 
Και όλους τους εζήταγες κάθε 
στιγμή και ώρα.

Το σπίτι σου ήταν ανοιχτό καλή 
μου αδεφούλα,
Κι ερχότανε οι φίλες σου και 
σου ΄καναν παρεούλα. 

Όλοι σ ΄αποχαιρέτησαν οι φίλοι 
και οι δικοί σου,
Τώρα καλή ανάπαυση να έχει η 
ψυχή σου.

Πάντα θα σε θυμάμαι
Η αδελφή σου Βαγγελιώ!

Απλός, καλοσυνάτος, εργα-
τικός, καλαμπουρτζής και 

πάνω απ΄ όλα γιατρός. Όλα 
μπορούσα να τα καταλάβω, αλλά 
το «γιατρός» κάπου δεν μου 
κολλούσε. Τους γιατρούς τους 
είχα συνηθίσει διαφορετικούς. 
Με κοστούμι, γραβάτα, μαύρη 
τσάντα και συνήθως γυαλιά για 
να μπορούν να εξετάζουν και 
να γράφουν τις συνταγές.

Ο μπαρμπα- Μάρκος όμως 
φορούσε ρούχα της δουλειάς, 
ήταν αγρότης, υπήρξε οικοδό-
μος κυκλοφορούσε με γαϊδού-
ρι μέχρι τελευταία, ήταν με μια 
λέξη αγωνιστής.Αυτό είναι το 
παρατσούκλι του μου εξήγησαν 

κάποτε. Πότε βγήκε από ποιους 
και για ποιο λόγο, είναι δύσκολο 
να εξακριβωθεί. 

Το σίγουρο είναι ότι κράτησε 
την ειδικότητα του γιατρού, μέ-
χρι που έφυγε από κοντά μας, 
συνεχίζοντας το λειτούργημά 
του στην μετά θάνατο ζωή. Θε-

ωρώ ότι ο «γιατρός», έκλεισε 
ένα σημαντικό κεφάλαιο στην 
ιστορία του χωριού μας. Υπήρξε 
ο τελευταίος (της παλιάς φρου-
ράς) που ανεβοκατέβαινε με 
το γαϊδούρι του από το χωριό 
στην Αγία Βαρβάρα, που είχε 
το κτήμα του. Αργά, υπομονε-
τικά μα θαρρετά κρατούσε το 
καπίστρι απολαμβάνοντας τη 
διαδρομή λες και πήγαινε στον 
παράδεισο.
- Μπαρμπα Μάρκο, κάνουν αυγά 
οι κότες, τον ρωτούσα πολλές 
φορές.
- Εσύ γιατί νομίζς ότι πάω κάτω. 
Για να πάρω τον αέραμ!!!

Γιατρός πολυάσχολος... χωρίς ειδικότητα!
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Πρωτοτύπησε για μια 
ακόμη φορά ο σύλλο-

γος του χωριού, όσον αφορά 
το ημερολόγιο που εξέδωσε 
για την νέα χρονιά. Στην ου-

σία πρόκειται για 
ένα ξεφύλλισμα 
του χθες, που 
γίνεται όμως σή-
μερα. Αυτός εί-
ναι και ο τίτλος 
του που υπάρχει 
στην πρώτη σε-
λίδα: Ξεφυλλίζο-
ντας το χθες... 
σήμερα!

Είναι μια ποιο-
τική δουλεία, με 
πολύ σεβασμό 
σ΄ αυτό που 
λέμε ιστορία 
του τόπου μας. 
Περ ιλαμβάνε ι 
12 φωτογραφί-

ες που συγκεντρώθηκαν με 
πολύ προσοχή απ ΄τα μέλη 
του συλλόγου που δεν έχουν 
δημοσιευτεί και που μας γυ-
ρίζουν πολλά χρόνια πίσω, 

προκαλώντας ποικίλα συναι-
σθήματα. 

Το Δ.Σ. θέλει να ευχαριστή-
σει ιδιαιτέρως τον τέως πρό-
εδρο του συλλόγου, Απέργη 
Μανώλη, που πρόθυμα δέ-
χτηκε να βοηθήσει την προ-
σπάθειά τους, γράφοντας τα 
κείμενα που συνοδεύουν το 
ημερολόγιο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε 
την πρώτη σελίδα για να πά-
ρετε μια μικρή γεύση:

Ξεφυλλίζοντας το χθες... σή-
μερα!

Πόσα χρόνια άραγε έχουν 
περάσει από τότε (της φωτο-
γραφίας) ως σήμερα!

Πόσες άραγε γενιές ανθρώ-
πων γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, 
έζησαν σ΄ αυτό τον τόπο!

Πόσα περιστατικά έχουμε 
ακούσει ανά διαστήματα απ΄ 

τους πιο μεγάλους και φυσικά 
πόσα δεν θα μάθουμε ποτέ, 
αφού δεν υπάρχουν οι πρωτα-
γωνιστές τους!

Πόσοι συγχωριανοί μας έφυ-
γαν από το χωριό μας ακολου-
θώντας τη μοίρα τους με την 
ελπίδα να γυρίσουν πίσω χωρίς 
ποτέ να το καταφέρουν!

Πόσα...!
Πόσοι...!
Λιγοστά πράγματα πια έχουν 

μείνει ίδια μέχρι σήμερα.
Χρέος μας να διαφυλάξουμε, 

να συντηρήσουμε και να μετα-
δώσουμε αυτή την κληρονομιά 
μας και στις επόμενες γενιές. 
Για να έχουν κάτι να θυμούνται 
από εμάς.

Αυτή την αποστολή έχει το 
ημερολόγιο που κρατάτε στα 
χέρια σας!

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ημερολόγιο για τη νέα χρονιά!

Εβδομάδα κινητοποιήσεων 
ήταν η 2η του Οκτώβρη 

για την Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση του νησιού μας.

Την Δευτέρα 8/10 οι μα-
θητές ΕΠΑΛ και του Ενιαίου 
Λυκείου έκαναν κατάληψη 
των σχολείων τους. Κλειστές 
τις πόρτες και πανό κρεμα-
σμένα στους τοίχους και την 
εξώπορτα, αντίκρισαν οι μα-
θητές και οι καθηγητές το 
πρωί πηγαίνοντας σχολείο. 
Όσον αφορά τα αιτήματα:
έλλειψη καθηγητών και έλ-
λειψη βιβλίων.

Την Τρίτη στο χορό των 
καταλήψεων μπήκε και το 
Γυμνάσιο Τήνου. Αιτήματα: ο 
προαύλιος χώρος, η έλλειψη 

καθηγητών και βιβλίων.
Ενώ την Πέμπτη της ίδιας 

εβδομάδας τα Λύκεια(ΕΠΑΛ 
και Ενιαίο) ανέστειλαν τις κι-
νητοποιήσεις, ξεκίνησε και 
μάλιστα δυναμικά, το εκ-
κλησιαστικό Γυμνάσιο και 
Λύκειο,το οποίο και συνέ-

χισε την κατάληψη μέχρι 
τις 22 του Οκτώβρη καθώς 
επίσης και για το διάστημα 

15 Νοέμβρη έως και 22 του 
ίδιου μήνα.

Με πανό να ανεμίζουν στα 
κάγκελα και με συνθήματα 
σχετικά με τις συνθήκες δι-
αβίωσης αλλά και υλικοτεχνι-
κής υποδομής θέλησαν για 
πρώτη φορά να μεταφέρουν 
προς τα έξω αυτό που κρα-
τιέται ως επτασφάγιστο μυ-
στικό. Ό,τι δηλαδή έχει ανά-
γκες πολλές. Οι οποίες μόνο 
με γενναίες οικονομικές ενι-
σχύσεις μπορεί να θεραπευ-
τούν. Πρόκειται για τι μεγάλο 
ασθενή της εκπαιδευτικής 
κοινότητας του νησιού μας 
που δεν γιατρεύεται με τα 
λόγια.

ΜΑΝΤΑΤΟ...φόρος 

Τοπικό το φαινόμενο των καταλήψεων
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Στις 21 του Νοέμ-
βρη, γιόρτασε το 

χωριό μας τα Εισόδια 
της Υπεραγίας Θεοτό-
κου, συνεχίζοντας την 
εκκλησιαστική και θρη-
σκευτική παράδοση του 
τόπου μας. Σύμφωνα με 
τις προφορικές αλλά 
ανεξακρίβωτες μαρτυ-
ρίες μεγάλων σε ηλικία 
κατοίκων του χωριού 
μας, τα Εισόδια ήταν το 
μεγαλύτερο σε έκτα-
ση και ένταση πανηγύρι 
του χωριού μας μέχρι 
την ανακαίνιση του ναού, 
που όπως μας θυμίζει το 
μαρμάρινο αέτωμα που 
βρίσκεται στην ανατολι-

κή θύρα της εκκλησίας 
έγινε το 1871. 

Έτσι εξηγείται κατ΄ 
εμένα και ο διήμερος 
εορτασμός. Αφού έρχο-
νταν αρκετοί πατριώτες 
από της Σμύρνη παρα-
τείνονταν η διάρκεια του 
πανηγυριού προκειμένου 
να τους ευχαριστήσουν 
για την παρουσία τους.
Ο εορτασμός σήμερα 
Την παραμονή το 

βράδυ έγινε πανηγυρι-
κός εσπερινός παρουσία 
πολλών συγχωριανών 
μας. Την επομένη, κυρι-
ώνυμη μέρα, στην πανη-
γυρική θεία λειτουργία, 
πάλι η παρουσία του 

κόσμου ήταν αξιόλογη. 
Στο τέλος έγινε κέρα-
σμα από την ενοριακή 
επιτροπή και στη συνέ-
χεια όλοι οδηγήθηκαν 
στα λιγοστά σπίτια που 
ήταν ανοιχτά για να συ-
νεχίσουν το εορταστικό 
κλίμα της ημέρας. 

Ήταν αναμφισβήτητα 
μια από τις όμορφες μέ-
ρες για την μικρή κοινω-
νία του χωριού που χρει-
άζεται τέτοιες ενέσεις. 
Στο τέλος της ημέρας 
όλοι ήταν κατευχαριστη-
μένοι που τους αξίωσε 
και φέτος ο Θεός να 
εορτάσουν την ημέρα 
αυτή. 

Πανηγύρι Εισοδίων στο χωριό
Προφορικές μαρτυρίες για τον εορτασμό των Εισοδίων

Καθιερωμένο Τρισάγιο στη μνήμη του Αμβροσίου

Την Κυριακή πριν την 
Ύψωση του Τιμίου Σταυ-

ρού η εκκλησία μας έχει κα-
θιερώσει να γιορτάζεται η 
μνήμη των πέντε ιεραρχών, 
οι οποίοι θανατώθηκαν στα 
γεγονότα της Μικρασιατικής 
καταστροφής, το 1922. Ένας 
εκ των ιεραρχών αυτών είναι 
και ο Αμβρόσιος Πλειανθί-
δης (Πλειαθός), καταγόμε-
νος από τον Τριαντάρο.

Έτσι λοιπόν την Κυριακή 
μετά τη θεία λειτουργία και 
με την εικόνα του Εθνομάρ-
τυρα Αγίου μας να προπο-
ρεύεται συγκεντρωθήκαμε 
στο χώρο όπου βρίσκεται η 
προτομή του. Εκεί έγινε τρι-

σάγιο στη μνήμη του, ψάλλα-
με τον εθνικ ό ύμνο και στη 
συνέχεια η εικόνα επέστρε-

ψε στο ναό. Ακολούθησε κέ-
ρασμα από το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου Τριανταριτών.
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Με την καθιερωμένη λα-
μπρότητα έγιναν κι εφέ-

τος όλες οι εκδηλώσεις που 
αφορούσαν τον εορτασμό 
της Εθνικής μας γιορτής. Την 
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου, 
έγιναν οι σχολικές εορτές 
όλων των βαθμίδων κατά τις 
οποίες έγινε η παράδοση της 
σημαίας από τους διευθυντές 
των σχολείων στους σημαιο-
φόρους, εκφωνήθηκαν πα-
νηγυρικοί λόγοι, παρουσιά-
στηκαν σκετς, απαγγέλθηκαν 

ποιήματα και δόθηκαν έπαι-
νοι στους αριστούχους μαθη-
τές από τους εκπροσώπους 
του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου. Ακολού-
θησε τρισάγιο και κατάθεση 
στεφάνων, από τους μαθητές 
στο Ηρώον που βρίσκεται 
στο πασακρωτήρι. Την Κυ-
ριακή έγινε δοξολογία στον 

Ναό της Παναγίας όπου τον 
πανηγυρικό εκφώνησε ο τ. 
Δήμαρχος κ. Αθηναίος Κων-
σταντίνος και ακολούθησε 
τρισάγιο και καταθέσεις στε-
φάνων στο «Μαυσωλείο της 
Έλλης».

Εν συνεχεία οι μαθητές 
όλων των βαθμίδων με προη-

γούμενη τη φιλαρμονική του 
ιδρύματος παρέλασαν στην 
παραλιακή λεωφόρο μπρο-
στά από την εξέδρα των επι-
σήμων. Οι εορταστικές εκδη-
λώσεις ολοκληρώθηκαν με 
την υποστολή της σημαίας 
το απόγευμα της ίδιας μέρας 
και τη μεταφορά της από μα-

θητές του Γενικού Λυκείου 
στο Δημαρχείο της Τήνου.

Στον Τριαντάρο έγινε τρι-
σάγιο στο Ηρώον, παρουσία 
του παρέδρου κ. Παντελή 
Λούβαρη, ο οποίος κατάθε-
σε και στεφάνι εκ μέρους 
του Δήμου αλλά και πολλών 
προσκυνητών που ανέβηκαν 
για τη λειτουργία της Κυρι-
ακής στο χωριό, όποτε βρέ-
θηκαν και στη δοξολογία για 
την Εθνική μας Επέτειο.

ΜΑΝΤΑΤΟ... φόρος

Στον απόηχο της Εθνικής μας γιορτής 28η Οκτωβρίου

Ο Δήμος Τήνου προκει-
μένου να οριοθετήσει τα 
σημαία που υπάρχουν κάδοι 
σκουπιδιών και ταυτόχρο-
να να ευπρεπίσει τα σημεία 
αυτά, έχτισε γύρω από τους 
κάδους τοίχο ο οποίος βά-
φτηκε άσπρος. Πολλές φο-
ρές γινόμαστε μάρτυρες, 
κάδων να τους παρασύρει 
ο αέρας ή σακούλες σκου-

πιδιών να περιφέρονται έξω 
από τους κάδους. Εικόνες 
πράγματι απογοητευτικές 
για κοινωνίες πολιτισμένων 
ανθρώπων. Ας ελπίζουμε ότι 
στο εξής ανάλογα φαινόμενα 
θα περιοριστούν στο ελάχι-
στο και με τη δική μας καλή 
συμπεριφορά.

Μ.Α.

Άρωμα καθαριότητας και πολιτισμού

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο «Πολύκεντρο του Δήμου Τή-
νου» ούτως ώστε το διώροφο ακίνητο να διαμορφωθεί 
ανάλογα, για να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου 
που τώρα βρίσκονται σκόρπιες. Το υπάρχον Δημαρχείο 
σίγουρα ήταν καλό και αρκετό για την εποχή του. Σήμε-
ρα όμως με το εύρος των υπηρεσιών και τον αριθμό των 
υπαλλήλων που απασχολεί ο Δήμος είναι ανεπαρκές για να 
καλύψει τις ανάγκες του.

Μεταμορφώνεται το Πολύκεντρο 
του Δήμου Τήνου
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«Η πατρίς διεξάγει τον υπέρ πάντων αγώνα»

Το ξέσπασμα του πολέμου 
ήταν κάτι μη αναμενόμε-

νο για τους φιλήσυχους Έλ-
ληνες όπως μη αναμενόμενη 
ήταν κι αυτή η Εθνική ομο-
ψυχία που δείξαμε τότε ως 
λαός και όλοι μαζί σαν ένας, 
ανταποκριθήκαμε στο κάλε-

σμα της πατρίδας μας για να 
υπερασπιστούμε το αυτονό-
ητο. Δηλαδή την εδαφική μας 
ακεραιότητα και μαζί μ ́ αυτά 
την θρησκεία μας και τις οι-
κογένειές μας.

Βοήθεια όμως σημαντική 
εκτός απ΄ τους ανθρώπους 

που βρέθηκαν στο μέτωπο  
πρόσφεραν και όλοι οι υπό-
λοιποι, άντρες και γυναίκες 
με ποικίλους τρόπους.

Το παρακάτω τηλεγράφη-
μα το στέλνει ο Επιθεωρητής 
Δημ. Σχολείων Στυλιανόπου-
λος, προς τους Διευθυντές 

των Δημ Σχολείων της περι-
φέρειάς Σύρου και είναι εν-
δεικτικό του τρόπου με τον 
οποίο βοηθούσε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας για τον αγώνα 
της πατρίδας μας: 

Εν Ερμουπόλει τη 20 Νο-
εμβρίου 1940.
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Μία φθινοπωρινή νύχτα, 
πρίν ακόμα φωταγώγη-

θεί ο δρόμος Χώρα - Άγιος 
Ιωάννης Πόρτο, κατέβαινα 
με τα πόδια από το εξοχικό 
μου σπίτι που βρίσκεται στον 
Άγιο Γεώργιο Βρύση.

Βάδιζα κυριολεκτικά μέσα 
στο σκοτάδι, χωρίς φεγγάρι 
και αστροφεγγιά. Όταν έφθα-
σα στη στροφή του Λωνή, 
εκεί που αρχίζει ο δρόμος 
για την Αγία Τριάδα, είδα να 
μετακοινείται προς τη Χώρα, 
αρκετά μέτρα μπροστά μου 
ένα μικρό φωσάκι. Έμοιαζε 
με πυγολαμπίδα, αλλά η πυ-
γολαμπίδα δεν μετακινείται. 
Άνοιξα το βήμα για να μου 
φύγει η απορία. Όταν πλησί-
ασα είδα τον Τάσο τον Μήλα 
να κάθεται πάνω σ΄ένα γαϊ-
δουράκι, να βαστά ένα φακό 
και να ρίχνει το φώς του 
προς τα οπίσθια του ζώου.

Γιός παλιού ναυτικού ο Τά-
σος γνώριζε καλά ότι τα πλοία 
όταν ταξιδεύουν τη νύχτα 
ανάβουν τα φώτα της γραμ-
μής για να είναι ευδιάκριτα 
από τα παραπλέοντα σκάφη. 
Το ίδιο εφάρμοσε και στη 
στεριά. Άναψε το πρυμνιό φα-
νάρι του γαϊδάρου για να μην 
κινδυνεύει από τα τροχοφό-
ρα οχήματα. Χαίρομαι Τάσο 
για το εφευρετικό σου μυαλό.

Χαίρομαι όταν σε συναντώ 
στο δρόμο. Εγώ σε χαιρετώ με 
την άψυχη κόρνα του αυτοκι-
νήτου μου κι εσύ, αγέρωχος 
καβαλάρης, μου ανταποδίδεις 
τον χαιρετισμό υψώνοντας 
το ραβδί. Συ μου θυμίζεις τον 
μακαρίτη τον πατέρα μου με 
την ασπρόθωρη γαϊδουρίτσα, 
που μ΄έβαζε στα καπούλια 
όταν ήμουν μικρός και πηγαί-
ναμε στην εξοχή.

Σύ απόμεινες για να φέρ-
νεις στη μνήμη μου τους αν-
θρώπους του μόχθου, που 
γνώρισα στη Χώρα και στα 
χωριά που υπηρέτησα. Τους 
καλόκαρδους και απλοϊκούς 
αγρότες με τα ροζιασμέ-
να χέρια και τα ηλιοκαμένα 
πρόσωπα. Όλοι τους χρησι-
μοποιούσαν το γαϊδουράκι 
(όταν λέω εννοώ όλα τα μό-
νοπλα) για τις μετακινήσεις 
τους, για να μεταφέρουν τις 
σοδειές τους, τα ζ΄γάλετρα, 
τα καρίκια με το γάλα κρε-
μασμένα στο σελλόξυλο. Οι 
δρόμοι που άλλοτε έσφυζαν 
από ζωή, τώρα ερήμωσαν. 
Δεν συναντάς πλέον ανθρώ-
πους για να ανταλλάξεις μια 
κουβέντα, μόνο αυτοκίνητα.

Τρέχουμε για να προλά-
βουμε τι; Το αυτονόητο να 
αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες 
που οι ίδιοι δημιουργήσαμε 

και έκαναν πιο δύσκολη τη 
ζωή μας. Από τα βάθη της 
ιστορίας του ανθρώπινου γέ-
νους το γαϊδουράκι υπήρξε 
το δεξί χέρι του ανθρώπου. 
Τώρα δυστυχώς  βρίσκεται 
υπό εξαφάνιση. Δεν υπάρ-
χουν σαγματοποιοί για να το 
ντύσουν, δεν υπάρχουν και 
γεωργοί για να το καβαλλή-
σουν. Οι λίγοι που απόμειναν, 
κυρίως στα χωριά, χρησιμο-
ποιούν ως επί το πλείστον το 
τρακτέρ ή το αυτοκίνητο για 
τις μετακινήσεις τους. Έτυχε 
ο αφανισμός αυτός να συμ-
βεί επί των ημε-
ρών μας.

Σύ απόμεινες 
Τάσο ο μοναδικός 
καβαλάρης στην 
περιφέρειά μας. 
Φέρνεις βαριά 
κληρονομιά. Κρά-
τα ψηλά το λάβα-

ρο όσο αντέχουν τα κότσια 
σου. Εάν το υποστείλλεις δεν 
θα υπάρχει τίποτε πια για να 
μας θυμίζει την ωραία εκείνη 
εποχή που οι άνθρωποι μετα-
κινιόνταν με τα γαϊδουράκια.

Το ανέδοξο γαϊδουράκι το 
αντικατέστησε το πολυέξο-
δο αυτοκίνητο.

Το ακίνδυνο ζώο, το επι-
κίνδυνο τροχοφόρο.

Τη ρομαντική διαδρομή, η 
αγχώδης μετακίνηση.

Αριστοτέλης Δεληγιάννης  

Ο μοναδικός καβαλάρης
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Ξεφυλλίζοντας τον τύπο του χθες σταματήσαμε στα εξής 
ενδιαφέροντα νέα και ειδήσεις που αφορούν τον τόπο μας
Οκτώβριος 1967-Εφημερίδα, 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ ΦΩΣ:
• «Οι κυνηγοί μας ήσαν περί-
λυποι εφέτος κατά τας αρχάς 
Σεπτεμβρίου διότι δεν υπήρ-
χαν περάσματα πουλιών ,ικα-
νοποιήθησαν όμως μετά τα 
μέσα ιδίου μηνός με πολλά 
επιτυχίας. Δεν έλλειψαν και 
εφέτος, οι μικροτραυματι-
σμοί (σκαγιώματα)». Η ιστο-
ρία επαναλαμβάνεται λοιπόν. 
Δηλαδή κάθε πέρυσι και κα-
λύτερα όπως συνηθίζεται να 
λένε οι κυνηγοί.

• «Υπό της Λιμενικής Επιτρο-
πής Τήνου συνεχίζεται η κα-
τασκευή διαφόρων λιμενικών 
έργων. Περατούται το έργον 
κατασκευής της μικρής προ-
βλήτος προ του ξενοδοχείου 
Τερψιθέα. Εξ΄ άλλου συνεχί-
ζεται η κατασκευή μικρού 
λιμενοβραχίονος προ του 
εργοστασίου κ. Χαράλ. Αρ. 
Κοντογεώργη εις θέσιν Πα-
λάδα, προς εξασφάλισιν του 
λιμένος μας εκ των νοτίων 
ανέμων. Επίσης θα κατασκευ-
ασθή νέα μικρά προβλής εις 
θέσιν Καβάκι του λιμένος 

μας διά το αγκυροβόλιον 
των ιστιοφόρων». Ποιος ευ-
αίσθητος νους τότε, θα μπο-
ρούσε να φανταστεί ή ακόμη 
και να προβλέψει ότι 40 χρό-
νια μετά θα γίνονταν πάλι νέα 
μεγάλα λιμενικά έργα για να 
προφυλαχτεί το λιμάνι μας 
πάλι από νοτίους ανέμους 
και πως ο αριθμός των πλοί-
ων  που αράζουν στα λιμάνια 
μας τους καλοκαιρινούς μή-
νες απαιτεί νέες προβλήτες 
και νέους μεγάλους χώρους 
πρόσδεσης!!!

Οι αδελφοί Μανόλης και Νί-
κος Λούβαρης, χρόνια κατα-
ξιωμένοι ξυλουργοί, σε κάθε 
είδους εργασία που αφορά 
το ξύλο, θέλοντας να διευκο-
λύνουν τις μετακινήσεις και 
τις μεταφορές γενικότερα, 
όχι μόνο οριζοντίως αλλά και 
καθέτως, έφεραν ένα ανυ-
ψωτικό εργαλείο, το οποίο 
υπόσχεται να δώσει λύσεις 
σε δύσκολες και όχι μόνο 
περιπτώσεις.
Το ανυψωτικό μηχάνημα που 
βλέπετε στη φωτογραφία, 
υπόσχεται να κάνει τις μετακι-
νήσεις μας σε ύψος όχι μόνο 
γρήγορα και χωρίς δυσκολία 
αλλά και με μεγάλη ασφάλεια. 
Μπορεί να σηκώσει από ένα 
μικρό δέμα, μέχρι μεγάλες 
συσκευές νοικοκυριού, από 
ένα μόλις μέτρο μέχρι και 
τέσσερις ορόφους!!!
Για όσους λοιπόν πρόκειται 
να αλλάξουν σπίτι, να εγκα-
τασταθούν σε καινούριο ή 
απλά να αντικαταστήσουν 
παλιές συσκευές που έχουν 
χαλάσει, τότε η λύση σίγου-
ρα βρίσκεται στις ανυψώσεις 
«Λούβαρης» και στα τηλ: 
6977775390, 6972303689.

Ανυψώσεις 
Λούβαρης

Όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και φέτος, 

ο Σύλλογος των Απα-
νταχού Τριανταριτών 
πραγματοποίησε την 
ετήσια εκδρομή του, 
που έγινε από τις 7 
Οκτωβρίου έως και 
τις 13 του ίδιου μήνα.

Στις 7 Οκτωβρίου 
αναχωρήσαμε από 
την Τήνο και πήγαμε στην 
Καλαμπάκα όπου και δια-
νυκτερεύσαμε. Την επόμε-
νη μέρα επισκεφθήκαμε τα 
Μετέωρα όπου και προσκυ-
νήσαμε τα μοναστήρια. Την 
ίδια μέρα αναχωρήσαμε για 
τη Θεσσαλονίκη όπου και 
διανυκτερεύσαμε.

Στις 9 Οκτωβρίου επισκε-
φθήκαμε διαδοχικά το θαυ-
μάσιο Σπήλαιο των Πετρα-
λώνων, τα Νέα Μουδανιά, τη 
Νέα Ποτείδαια, τη Νέα Φώ-
καια, το Νέο Μαρμαρά, τον 
Πολύγυρο, τον Άγιο Πρό-

δρομο, τα Γαλάτιστα και στη 
συνέχεια επιστρέψαμε στη 
Θεσσαλονίκη.

Στις 10 Οκτωβρίου ξεκινώ-
ντας από τη Ρεντίνα περά-
σαμε τα Μακεδονικά Τέμπη, 
Στρατώνη, φτάσαμε στην 
Ουρανούπολη. Με καραβά-
κι κάναμε τον περίπλου του 
Αγίου Όρους όπου θαυμά-
σαμε τα αξιοθαύμαστα μο-
ναστήρια, έστω κι από από-
σταση. Μετά τον περίπλου 
του Αγίου Όρους πήραμε 
τον δρόμο της επιστροφής 
για την Θεσσαλονίκη αφού 
περάσαμε από την Ιερισσό 

και την Αρναία. 
Στις 11 Οκτωβρίου 

επισκεφθήκαμε το 
μοναστήρι της Γουμέ-
νισσας και του Αγίου 
Ραφαήλ και στην επι-
στροφή μας για την 
Θεσσαλονίκη περάσα-
με από τον Λαγκαδά. 

Μετά από όλες αυ-
τές τις διαδρομές 

αφήσαμε την επόμενη μέρα 
ελεύθερη αφού πρώτα προ-
σκυνήσαμε το ιερό λείψανο 
του Αγίου Δημητρίου.

Στις 13 Οκτωβρίου μέσω 
Ραφήνας γυρίσαμε στην 
Τήνο. Όλοι συζητούσαν για 
την επιτυχία που είχε η εκ-
δρομή, για τα αξιοθέατα που 
επισκέφθηκαν και ανανέω-
σαν το ραντεβού τους, με τη 
βοήθεια των Αγίων Αποστό-
λων για τον επόμενο χρόνο.

 ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ! 

Εκδρομή του Συλλόγου μας
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 «Mε τη γλώσσα της αλήθειας»
Από τον εφημέριο του χωριού μας π. Αντώνιο Σταθόπουλο

Πέρασαν δυο χιλιάδες και 
πλέον χρόνια από τότε 

που ήλθε ο Χριστός στον 
κόσμο. Πέρασαν είκοσι αιώ-
νες από τότε που «ο λόγος 
σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν 
εν ημίν». Από τότε, που ο μό-
νος και αληθινός Θεός πα-
ρουσιάστηκε στη γη με υλικό 
σώμα και ανθρώπινο σχήμα, 
με ανθρώπινη μορφή και εμ-
φάνιση, για να επικοινωνήσει 
μαζί μας, για να πλησιάσει και 
να συνεργασθεί μαζί μας. 

Αυτό το γεγονός κάθε 
χρόνο το γιορτάζουμε και 
προσπαθούμε και σαν άτομα 
και σαν κοινωνία, να το κατα-
νοήσουμε σαν ιστορικό και 
υπερφυσικό γεγονός. Όσα 
χρόνια όμως κι αν περάσουν 
ο άνθρωπος δεν θα μπορέ-
σει μόνος του να κατανοήσει 
και να αξιοποιήσει το μεγάλο 
αυτό γεγονός χωρίς τη Θεία 
χάρη, χωρίς το Θείο φωτι-
σμό. 

Γιατί το μυστήριο της 
ενανθρωπήσεως δεν κατα-
νοείται ούτε με τις γνώσεις, 
ούτε με την επιστήμη. Ο μό-
νος και ασφαλής τρόπος για 
να ερμηνεύσει ο άνθρωπος 
το μυστήριο της σαρκώσεως 
του Χριστού είναι η φωτει-
νή και καθαρή συνείδηση, η 
αγνή και άδολη πίστη, η προ-
σέγγιση της Φάτνης με σιω-
πή και δέος, με ευλάβεια και 
σεβασμό. 

Δυο χιλιάδες χρόνια πέρα-

σαν και η γέννηση του Χρι-
στού αποτελεί «γεγονός πα-
ράδοξον, µυστήριον ξένον, 
πέτρα σκανδάλου». Εξακο-
λουθεί ο Χριστός να «κεί-
ται εις πτώσιν και ανάστα-
σιν πολλών και εις σηµείον 
αντιλεγόµενον..». Γύρω από 
το όνομα του Χριστού διε-
ξάγονται μέχρι σήμερα σκλη-
ροί πνευματικοί αγώνες και 
μεγάλες θεωρητικές μάχες, 
παρεξηγήσεις, αμφισβητή-
σεις, συγκρούσεις, αιρέσεις, 
φιλοσοφίες, θεωρίες… 

Πολλοί πιστεύουν στην 
ιστορική ύπαρξη του Χρι-
στού, άλλοι αρνούνται τη 
θεότητά Του. Άλλοι, αντιθέ-
τως, πιστεύουν στη θεότητα 
του Χριστού, αλλά αρνούνται 
την ιστορικότητά Του. Άλλοι 
αρνούνται και τα δυο. Όλη 
η αγωνία και η αγνωσία του 
ανθρώπου οφείλεται στην 
έπαρση και στην αλαζονεία, 
στην έλλειψη αυτογνωσίας 
και ταπεινοφροσύνης, στην 
έλλειψη συνειδητής και βιω-
ματικής πίστεως. 

Οι Ποιμένες και οι Μάγοι, 
που έσπευσαν να προσκυνή-
σουν το σπήλαιο της Βηθλε-
έμ αποτελούν για την εποχή 
μας και για όλους μας άρι-
στο παράδειγμα και ασφα-
λή οδηγό προσέγγισης του 
Χριστού μας. Οι τρεις μάγοι 
της Ανατολής, κουρασμένοι 
και εξαντλημένοι από τον 
φόβο και την αγωνία, από 

τις περιπέτειες, τις ταλαι-
πωρίες, τις παραπλανήσεις 
και τις αναζητήσεις, «που ο 
Χριστός γεννάται», «που 
εστίν ο τεχθείς Βασιλεύς», 
έφτασαν στη Φάτνη, βρήκαν 
την Αλήθεια, συνάντησαν το 
Χριστό και του προσέφε-
ραν τα πολύτιμα δώρα της 
πίστεώς τους: Γονάτισαν με 
ταπείνωση, προσκύνησαν με 
ευλάβεια, ζεστάθηκαν οι ψυ-
χές τους, φωτίσθηκαν οι διά-
νοιές τους, κι έτσι μπόρεσαν 
να κατανοήσουν το Μέγα 
Μυστήριο. 

Με την πορεία των Μά-
γων μοιάζει και η δική μας 
ζωή. Είναι μια πορεία ανα-
ζήτησης και συνάντησης 
του Χριστού. Ένα φωτεινό 
άστρο της συνειδήσεώς μας 
φωτίζει το δρόμο μας και 
μια μυστική φωνή ακούμε 
από τα βάθη της ψυχής μας, 
«Δεύτε ίδωµεν πιστοί που 
εγεννήθη ο Χριστός. Ακο-
λουθήσωµεν αυτώ, ένθα 
οδεύει ο Αστήρ...». Ο Χρι-
στός βρίσκεται μόνο στην 

ταπεινή Φάτνη της Βηθλεέμ. 
Μόνο μέσα στην Εκκλησία 
μας, στην παράδοση και στη 
Λατρεία μας. Πουθενά αλλού. 
Εκεί μας προσκαλεί, εκεί μας 
περιμένει. Εκεί θα τον βρού-
με, εκεί θα τον συναντήσου-
με. 

Κάτω από το φέγγος της 
Βηθλεέμ, η ζωή μας είναι μια 
πορεία προς συνάντηση του 
Χριστού μας. Ο Κύριος μας 
προσκαλεί κοντά Του. «Δεύ-
τε προς µε πάντες οι κοπι-
ώντες και πεφορτισµένοι 
καγώ αναπαύσω υµάς». Τα-
πεινοί προσκυνητές όλοι μας, 
να προσφέρει ο καθένας μας 
δώρα πνευματικά: Προσευ-
χή και μετάνοια, νηστεία και 
φιλανθρωπία, ταπείνωση και 
εγκράτεια. Και όλοι μαζί τον 
αγγελικό ύμνο: «Δόξα εν 
υψίστοις Θεώ και επί γης 
ειρήνη εν ανθρώποις ευδο-
κία...».

Εύχομαι σε όλους σας 
Καλά και Ευλογημένα Χρι-
στούγεννα. – 

Κάτω από το φέγγος της Βηθλεέμ

Το νέο Διοικητικό Συµβούλιο
του Συλλόγου Φίλων του
Κέντρου Υγείας Τήνου

«Νικόλαος Κόγκος» σας εύχεται
χαρούµενες γιορτές.

 Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Η Γραµµατέας Η Ταµίας
 π.Σταθόπουλος Αντώνιος Ψάλτη Σοφία Άννα Μαραγκού Ελευθερία Λεβαντή


