
Έτος 13ο, Αρ. Φύλλου 51 • Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011 • Ασ. Φωτήλα 40 & Αλεξάνδρας, 114 73, Αθήνα

Τα Νέα
της Καρδιανής

Tρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Τηνίων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς»
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Η αίθουσα διαλέξεων του Κέντρου ήταν 
κατάμεστη από κόσμο και οι ομιλητές, 

παρ’ όλη τη μεγάλη διάρκεια της εκδήλω-
σης κράτησαν το ενδιαφέρον των ακροα-
τών ζωντανό. Μίλησαν ο κ. Ευάγγελος Σα-
μαράς, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών με θέμα «Το αμυντικό σύ-
στημα των Κυκλάδων στην εποχή του Χαλ-
κού», η κ. Νότα Κούρου, καθηγήτρια Αρ-
χαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
θέμα «Η άμυνα της Τήνου κατά την αρχαι-
ότητα», ο ιστορικός – θεολόγος π. Μάρ-
κος Φώσκολος με θέμα «Η άμυνα της Τή-
νου στα χρόνια της Βενετοκρατίας» και ο 
κ. Κώστας Δανούσης, εκδότης του περιοδι-
κού «Τηνιακά Σύμμεικτα», με θέμα «Λείψα-

ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

να συστημάτων άμυνας στα Έξω Μέρη της 
Τήνου».
Μετά το τέλος της Ημερίδας ο Σύλλογός 
μας πρόσφερε κέρασμα στο ακροατήριο, το 
οποίο ήταν προσφορά των «ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ», και δε-
ξιώθηκε τους ομιλητές στο «Περιβόλι». Η 
φετινή εκδήλωσή μας απέδειξε για μια ακό-
μη φορά ότι η Τήνος, και ιδιαίτερα η περιο-
χή μας, διαθέτει ακροατήριο που μπορεί να 
στηρίξει εκδηλώσεις απαιτήσεων.
Πριν την έναρξη της Ημερίδας οι ακροα-
τές της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν το Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο της Καρδιανής. Τα ενθουσιώδη 
σχόλια μας κάνουν περήφανους, αλλά επι-

σημαίνουν και τις ευθύνες μας για παραπέ-
ρα εξέλιξη. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους οι πατέρες Κων/νος Δελατόλας, Αντώ-
νιος Φόνσος, ο Αντιδήμαρχος Τήνου κος 
Στέφανος Λαγουρός, ο Νομαρχιακός Σύμ-
βουλος κος Μάνθος Βίλλας, οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Γκύζης και Φίλλι-
πος Οριάνος,  ο Αντιπρόεδρος του Πανελ-
λήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τή-
νου κος Ευάγγελος Γκύζης και τα μέλη της 
Δ.Ε. κ.κ. Ιωάννης Πολατσίδης, Μαρια Δε-
ληγιάννη,  ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Παπαδη-
μητρίου και τα μέλη του ΔΣ της Αδελφότη-
τας των Τηνίων εν Αθήναις, ο Αντιπρόεδρος 
του ΙΤΗΠ κος Σαββας Απέργης, ο Πρόε-
δρος του Αδελφού Σωματείου «Αδελφότητα 
Τηνίων Καρδιανιωτών» κ. Νίκος Πανώριος 
και πάρα πολλοί εκπρόσωποι σωματείων και 
φορέων. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον 
κο Μανώλη Παλαμάρη που βρίσκεται κοντά 
μας όποτε τον χρειαστούμε. Τέλος ζητούμε 
συγγνώμη αν ξεχάσαμε κάποιον και ευχα-
ριστούμε όλους τους χωριανούς που στηρί-
ζουν τις προσπάθειες του Συλλόγου μας για 
την προστασία και διάδοση της πολιτιστικής 
μας παράδοσης και κληρονομιάς. 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο 
Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου μας στην 

Καρδιανή, στις 11 Αυγούστου 2011, η Ημερίδα με θέμα 
«Η άμυνα της Τήνου δια μέσου των αιώνων», που διοργάνωσε 

ο Σύλλογός μας και το περιοδικό «Τηνιακά Σύμμεικτα».

Λόγω κατάργησης της ταχυδρομικής ατέλιας απο το υπουργείο τύπου όποιοι ενδιαφέρονται να λαμβάνουν 
την εφημερίδα ηλεκτρονικά να στείλουν μήνυμα στο taneatiskardianis@hotmail.com
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 6 Ιουλίου ήρθε στον κόσμο το δεύτε-
ρο παιδάκι  του Πλούταρχου και της Σοφί-
ας Σκούταρη, αγοράκι. 
• Στις  5 Σεπτέμβρη ένα χαριτωμένο αγο-
ράκι ήρθε να προστεθεί στην οικογένεια 
του Οδυσσέα Τσουμπού και της Παναγιώ-
τας Βαρβέρη. 
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και για-
γιάδες τους ευχόμαστε να τους ζήσουν τα 
νεογέννητα.
ΥΓ. Ζητάμε συγγνώμη για το λάθος στις 
γεννήσεις του προηγούμενου φύλλου. Αντί 
Ελένη Γεωργίου Σκαλκώτου, γράφτηκε 
Κων/νου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

μήτρη και της Φρατζέσκας, πέρασε στην Ια-
τρική Αθηνών. 
• Ο Βαγγέλης Πανώριος, του Απόστολου 
και της  Μαρίας πέρασε στο Τμήμα Στατι-
στικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Πειραιά.
Στους επιτυχόντες ευχόμαστε Καλή Πρόο-
δο και Καλή σταδιοδρομία!

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
• Στις 2 Ιουνίου λειτούργησε το εκκλησάκι 
του Αγίου Βαρθολομαίου και Βαρνάβα στα 
Πηγαδάκια, της οικογένειας του Μπόρτολα 
και της Κατίνας Παλαμάρη. 
• Στις 14 Ιουλίου γιόρτασε το εκκλησά-
κι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη στο 
πάνω χωριό.
• Τον Δεκαπενταύγουστο έγινε εσπερινός 
στο εκκλησάκι των Ταξιαρχών στα Πηγαδά-
κια, της Μαρίας Στεφ. Δελατόλα και Γεωρ-
γίου Παγανέλη.
• Στις 26 Αυγούστου έγινε εσπερινός και 
ανήμερα της γιορτής του, στις 27 Αυγού-
στου, λειτούργησε το εκκλησάκι του Αγί-
ου Φανουρίου στο πέρα χωριό του Παπα-
Στάθη Σαντοριναίου.
• Στις 30 Αυγούστου, του Αγίου Αλεξάν-
δρου, λειτούργησε το εκκλησάκι του Αγί-
ου Δημητρίου στον όρμο Γιαννάκη η Μαρί-
κα Αλ. Δελατόλα.
• Στις 8 Σεπτέμβρη γιόρτασε η άλλη μεγά-
λη προστάτιδα της Καρδιανής η Παναγία η 
Κιουρά.
• Στις 26 Σεπτέμβρη ανήμερα του Αγίου Ιω-
άννη γιόρτασε το εκκλησάκι  του Αγίου Ιω-
άννη  στην κάτω Καρδιανή η οικογένεια 
του Μηνά Γεωργ. Δελατόλα.
Όπως πάντα μετά από κάθε λειτουργία 
προσφέρθηκαν πλούσια κεράσματα, όπως 
μόνο στην Τήνο ξέρουν να προσφέρουν!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Την Κυριακή 24 Ιουλίου έγινε το 40ήμε-
ρο μνημόσυνο της Φραντζέσκας Δελατόλα-
Δελαβόγια στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρί-
νας Ηλιουπόλεως.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Δυστυχώς αποχαιρετήσαμε έναν αγαπη-
μένο Καρδιανιώτη και για χρόνια μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότη-
τάς μας, τον Γεώργιο Κομνούλια. Η εξόδιος 
ακολουθία εψάλη στο νεκροταφείο του Ζω-
γράφου στην Αθήνα.
• Έφυγε από κοντά και ο Αργύρης Φ. Μα-
ραβέλιας, μετά από μακρά νοσηλεία.  Ο 
κυρ-Αργύρης, ο αγαπημένος μας «Ρούλης», 
μόνιμος κάτοικος της Καρδιανής ήταν πά-
ντα κοντά μας σε κάθε εκδήλωση και σε 
κάθε χορό, προσφέροντάς μας τα καλούδια 
του! Πάντα χαμογελαστός και ευχάριστος, 
ενδιαφερόταν για όλους και έδινε πάντα μια 
καλή ευχή!
Στις οικογένειες των εκλιπόντων θερμά 
συλλυπητήρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά 
τους  κ.κ. Απόστολο και Δανάη Σοφιαλίδη 
και Νικόλαο Χρ. Χειλά για την μεγάλη τους 
προσφορά προς την Αδελφότητά μας στις 
δύσκολες αυτές στιγμές που περνάμε όλοι 
μας. Επίσης ο Γεώργιος Λυκίδης προσέφε-
ρε στο Σύλλογό μας το ποσό των 150 € στην 
μνήμη Γεωργίου Κομνούλια. Τέλος ένα πολύ 
μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Τήνου και ιδι-
αίτερα στον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο 
κο Ιωάννη Ζαλώνη για την άμεση ανταπό-
κρισή τους στο αίτημά μας, για την επισκευή 
των έργων διαμόρφωσης της Βόρειας εισό-
δου του χωριού που είχε κάνει ο Σύλλογός 
μας και τα οποία είχαν υποστεί σημαντικές 
ζημιές από εργολάβους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Ο Σύλλογός μας προσέφερε στον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδας Καρδιανής αντί στεφάνου 
στη μνήμη των Γεωργίου Κομνούλια και Αρ-
γύρη Φιλ. Μαραβέλια  το ποσό των 100€. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά  όλους όσους συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος μας για την απώλεια 
του λατρευτού μας συζύγου, αδελφού και  
θείου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΜΝΟΥΛΙΑ.
Η σύζυγος : Γεσθημανή Κομνούλια, τα αδέλ-
φια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά  όλους όσους συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος μας για την απώλεια 
του λατρευτού μας πατέρα, παππού  και θεί-
ου ΑΡΓΥΡΗ ΦΙΛ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ.
 Τα παιδιά, τα εγγόνια, τα ανίψια, οι λοιποί 
συγγενείς.

• Το Σάββατο 30 Ιουλίου στον Ιερό Ναό της 
Αγίας Τριάδας έγινε η βάπτιση της κορού-
λας του Χρήστου και της Δέσποινας  Χει-
λά. Ακολούθησε γλέντι στην πλατεία του 
χωριού μέχρι της πρώτες πρωινές ώρες, με 
άφθονο φαγητό και κέφι που σκόρπισε η 
ορχήστρα του Οδυσσέα και η γλυκιά φωνή 
της Αλεξάνδρας. Συγκινητική η στιγμή που 
χόρεψε η προγιαγιά Ευαγγελία, στο τρα-
γούδι που της αφιέρωσε ο Οδυσσέας. Ευ-
χόμαστε στους ευτυχείς γονείς, παππούδες 
και στην προ γιαγιά να τους ζήσει το νεο-
φώτιστο!
• Την Κυριακή 10 Ιουλίου στο εκκλησάκι 
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Σκά-
λωμα Φωκίδος έγινε η βάπτιση του γιού του 
Μηνά και της Αγγελικής Μπαράκου. Ευχό-
μαστε στους ευτυχείς γονείς και τους παπ-
πούδες να τους ζήσει!

ΓΑΜΟΣ
• Στις 6 Ιουλίου έγινε ο γάμος της Γεωργί-
ας Αντωνοπούλου, κόρης της Καντιούλας 
Γ. Σκιάφου και του Κων/νου Αντωνόπου-
λου με τον Μάρκο Ρομπερλιέ στους ναούς 
της Αγίας Τριάδας και της Παναγίας της Κι-
ουράς.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Η Βίκυ Δελατόλα, κόρη του Αντώνη και 
της Σούλας, πέρασε στο Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, στο Τμήμα Βιολογίας.

• Η Ελένη Γ. Δελαβόγια, εγγονή του Δη-
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ΞΕΝΩΝΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Όλο το καλοκαίρι ο Ξενώνας ήταν γεμάτος και φιλοξένησε Καρδιανιώτες και πολλούς 
φίλους του χωριού. 

Το Λαογραφικό μας Μουσείο, στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, επισκέφτηκαν πλήθος πα-
ραθεριστών Ελλήνων και ξένων οι οποίοι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και μας έδω-
σαν τις ευχές τους και τα συγχαρητήριά τους για το έργο μας.

Νέα Εκθέματα Μουσείου
Αννεζούλα Πιπέρη (Καΐρενα) 10 μπακιρένια σκεύη κουζίνας

Οικογένεια Ιακώβου Κομνούλια 2 μαρμάρινα γουδιά μεγάλα
 1 καντάρι
 1 κιούπι αλοιφωτό
 1 πέτρινο καπάκι για κιούπι

Ιωάννης Πανώριος 1 ξύλινη κλειδαριά

Φωτεινή Καραΐσκου 1 λουκέτο με κλειδί
 1 σιδερένιος σφικτήρας

Κόρες Γεωργίας Δελατόλα 1 δοχείο κλύσματος
 2 κουρτινάκια
 1 μποξάκι (σάλι)
 1 ολόσωμο αντρικό εσώρουχο
 1 φράσκα
 1 ποτήρι νερού

Ανώνυμος 1 καλάθι συρμάτινο
 15 σιδερένια αντικείμενα 
 2 σιδερένια κηροπήγια (ορθοστάτες)

Αγαπημένε μας θείε, συγχωριανέ, 
φίλε Γιώργο,
Η ξαφνική είδηση του θανάτου σου μας λύ-
πησε πολύ. Πάντα ήσουν αγωνιστής στη ζωή, 
πάντα έβγαινες νικητής από τα προβλήματα 
που κατά καιρούς αντιμετώπιζες. Όλοι εμείς 
παίρναμε δύναμη από το σθένος σου, ακού-
ραστος εργάτης  της ζωής, αγαπημένος φί-
λος, σύζυγος, αδελφός, θείος αλλά πάνω απ΄ 
όλα αγαπημένος ΚΑΡΔΙΑΝΙΩΤΗΣ.
Μέχρι τελευταία στιγμή ο νους σου και η 
καρδιά σου ήταν στο χωριό και πώς μπο-
ρούσες να προσφέρεις. Επικοινωνούσες συ-
χνά μαζί μας και ενδιαφερόσουν για την λει-
τουργία του ξενώνα και του μουσείου. Υπήρ-
ξες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αδελφότητας Τηνίων Καρδιανιωτών «Η Αγία 
Τριάς» σχεδόν από τη δημιουργία της και πά-
ντα συνδράματε στους σκοπούς της τόσο εσύ 
όσο και η αγαπημένη σου Γεσθημανή, που 
μαζί με εσένα αγάπησε τόσο πολύ και το χω-
ριό μας.
Φέτος το πλήγμα για μας ήταν μεγάλο. Μετά 
τον Κο Στέφανο, την αγαπημένη μας Φρα-
ντζέσκα αποχαιρετούμε και σένα αλλά και 
τον Αργύρη, ανθρώπους που δεν ήταν απλά 
Καρδιανιώτες αλλά ήταν Η ΚΑΡΔΙΑΝΗ, που 
αγαπήσαμε, με την παράδοσή της, τα πανη-
γύρια της, τα τραγούδια της, τη φιλοξενία 
της. 
Σε ευχαριστούμε πολύ!
Ήμασταν πολύ τυχεροί που σε γνωρίσαμε, σε 
ζήσαμε, σε αγαπήσαμε!

Καλό σου ταξίδι!
Κ.Κ.

18 Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη, 
και ‘οι Θεοτόκες’ με τις μοναχές 

της Ι. Μονής Κεχροβουνίου, υποδέχονται 
ξανά, μετά από αρκετές δεκαετίες, τις Καρ-
διανιώτισες και τους Καρδιανιώτες που 
αποφάσισαν να συμμετέχουν ποικιλοτρό-
πως στη φετινή Θεία Λειτουργία, που  επι-
τελείται κάθε χρόνο για την εορτή της Κοί-
μησης της Θεοτόκου. 
Το σύμπλεγμα των δύο εκκλησιών, η ‘Κοί-
μηση της Θεοτόκου’  και ο ‘Άγιος Ιωάν-
νης ο Θεολόγος’, που αποκαλούνται ‘Θε-
οτόκες’, βρίσκονται στο βουνό απέναντι 
από το δρόμο Αγίας Μαρίνας–Καλλονής. 
Αν και η περιοχή ονομάζεται από κάποιους 
Καρδιανιώτες ως Ανώγεια, για τους Σμαρ-
δακιανούς, οι οποίοι είναι οι κύριοι κτημα-
τίες και γνώστες όλης της γύρω περιοχής, 
η τοποθεσία αυτή ονομάζεται χαρακτηρι-
στικά ‘Κυρά Θετόκ’ ή ‘Κυρά Θεοτόκ’. Για 
παράδειγμα, ‘τα πρόβατα σου τα είδα στην 
Κυρά Θεοτόκ ή Κυρά Θετόκ’. 
Σημερινό μετόχι της Ι. Μονής Κεχροβουνί-
ου, από πολλές δεκαετίες πριν, ‘οι Θεοτό-

«Καρδιανή-Θεοτόκες-Ιερά Μονή Κεχροβουνίου»
Στη διαδρομή του νησιού και του χρόνου Μαρία Σ. Δελατόλα-Παγανέλη  

κες’, φαίνεται ότι, στο πολύ παλιό παρελ-
θόν, απασχόλησαν πολλές Καρδιανιώτικες 
οικογένειες και μεμονωμένα άτομα, αφού 
είχαν αναλάβει την επιστασία και την φρο-
ντίδα τους, ως ιδιοκτήτες, επιμελητές, προ-
σκυνητές και εκκλησίασμα. Συγκεκριμένα, 
τα σπιτικά της κ. Μοσχούλας Δελατόλα 
και του ανιψιού της του μπάρμπα Γιακουμή 
του Κυνηγού ή Ξούνη φέρονται ως κυρίως 
υπεύθυνα για αυτές τις εκκλησίες (καθα-
ρισμός, στολισμός, λειτουργίες). Στην δε-
καετία του 60, περίπου, η Μαρίκα Αλ. Δε-
λατόλα θα θυμηθεί ότι παραλαμβάνει ‘τα 
ρούχα της εκκλησιάς’ από τη θεία της Μο-
σχούλα, η οποία φεύγει από την Καρδια-
νή. Κατά τις λειτουργίες, τα ρούχα στολί-
ζονταν από τη θεία Μαρίκα, άρα αυτή θα 
ήταν που θα επέβλεπε και για τη πριν και 
μετά φροντίδα της εκκλησίας. Τα ρούχα 
μάλλον παραδόθηκαν στον παπά Γιώργη 
το Δασκαλάκη, όταν η οικογένεια της Μα-
ρίκας έφυγε από Καρδιανή.
Πολλοί σημερινοί Καρδιανιώτες, άνω των 
60 ετών, παλικάρια και κοπέλες του ‘τότε’, 

θυμούνται ότι ο παπά Γιώργης στο γάιδα-
ρο, ο μπάρμπα Πέτρος ο Γκιάκμος, με όλα 
τα απαραίτητα για τη λειτουργία, ενορίτες 
και παιδιά (12-15 χρόνων) πήγαιναν για 
να λειτουργήσουν τις ‘Θεοτόκες’. Πιθανο-
λογείται ότι, πήγαιναν, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο, το Σεπτέμβριο και για την 
Αναστάσιμη ακολουθία, αφού υπάρχουν 
μνήμες για πρόγευμα με κόκκινα αυγά, 
χρησιμοποιώντας για τραπέζι μια μεγά-
λη πέτρα, μάλλον την Αγία Τράπεζα, στη 
διπλανή εκκλησία από την Κοίμηση, που 
ήταν γκρεμισμένη. Τα παιδιά αυτά, κυρίως 
κορίτσια, είχαν χρέη γενικών καθηκόντων, 
και κάποιες φορές βοηθών ψαλτικής. Κά-
ποια από αυτά ήταν η Ελευθερία του Αψι-
λού, η Ελένη του Μηνά, οι Ελένη και Φι-
λιώ του Κωστή, κάποια φορά η Ζωρζέτα, 
και άλλοι.
 Ο Καρδιανιώτης που μεταβίβασε το εξω-
κλήσι στο Μοναστήρι φαίνεται να είναι 
ο Ιάκωβος Κυνηγός, ή Ξούνης. Στη μετα-
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Έκθεση Ζωγραφικής
Αλέκου Κυραρίνη
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία έκθεση ζωγραφικής του Τηνιακού 
καλλιτέχνη Αλέκου Κυραρίνη, γιου της Καρδιανιώτισσας Αγγελικής Δελα-
τόλα, στην Αίθουσα Εκθέσεων του Ιερού Προσκυνήματος της Ιεράς Καρδίας 
Εξωμβούργου Τήνου.  Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το Σάββατο 16 Ιουλί-
ου 2011, στις 7μμ. και ή διάρκειά της ήταν μέχρι τις 30 Ιουλίου 2011. Τη βρα-
διά των εγκαινίων έγινε και η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέκου Κυραρίνη 
«Οι ερωτήσεις της Νεφέλης».

2ο  Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Τήνου
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το λογοτεχνικό πολιτιστικό σω-
ματείο «Κοινωνία των (δε) κάτων», το 2ο Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ 
Τήνου, σε συνεργασία με το Δήμο Τήνου, το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και το Ίδρυμα Τηνια-
κού Πολιτισμού, στις 28-30 Ιουλίου στην Τήνο. Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν 17 
συγγραφείς από 11 χώρες και οι εκδηλώσεις έγιναν στη Χώρα, τη Βωλάξ και 
τον Πύργο. Οι συμμετέχοντες απήγγειλαν αποσπάσματα από τα έργα τους 
και τις βραδιές συνόδεψαν τζαζ μουσική αλλά και παραδοσιακή μουσική και 
χοροί. Διοργανωτής του Φεστιβάλ είναι ο Τήνιος ποιητής Ντίνος Σιώτης, ο 
οποίος συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την πολλή σημαντική προσπάθειά του, 
προκειμένου η Τήνος να προβάλλεται διεθνώς σαν πολιτιστικό και λογοτε-
χνικό κέντρο και όχι μόνο σαν τόπος προσκυνήματος. 

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
Παρά τους περιορισμούς σε επίπεδο προϋπολογισμού εξαιτίας της οικονο-
μικής κρίσης που ταλανίζει τον τόπο μας ο Δήμος παρουσίασε με εξαιρετι-
κή επιτυχία και το εφετινό φεστιβάλ του. Δίκαιο κατανεμημένο στο χώρο με 
εκδηλώσεις ποιότητας, μας άφησε εξαίρετες εντυπώσεις. Αποδεικνύεται έτσι 
πως οι περιορισμοί σε πόρους δε μειώνουν απαραίτητα την ποιότητα.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Και του χρόνου καλύτερα και, κυ-
ρίως, να μην ξεχάσουν την Καρδιανή!

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΥΤΑΛΑΙ
Κυκλοφόρησε  τελικά του «κύκνειο άσμα» του συμπατριώτης μας και για 
χρόνια Προέδρου της Αδελφότητάς μας, αείμνηστου Στέφανου Νικ. Δελα-
τόλα, το βιβλίο «Οι αδελφοί Φυτάλαι» που εξέδωσε ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Καρυάς Τήνου με εκδοτική επιμέλεια του κ. Κώστα Δανούση. Ο Στέφα-
νος αξιοποίησε κατά τον επιτυχέστερο δυνατό τρόπο της μακρόχρονες έρευ-
νές του στον τοπικό, και όχι μόνον, τύπο του 19ου και εξάντλησε τη σχετική 
βιβλιογραφία, προσφέροντάς μας τελικά ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Ήταν, 
όμως, άτυχος και δεν μπόρεσε να καμαρώσει τους καρπούς των κόπων του. 
Πάντως μας άφησε μια πολύτιμη παρακαταθήκη και εμείς, ευγνωμώνως, θα 
πρέπει να πάμε τα πράγματα πιο πέρα. Θα πρέπει, όμως, να επισημάνουμε 
και την ευαισθησία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυάς που έσπευσε να αξι-
οποιήσει το μόχθο του Υστερνιώτη ερευνητή. Οι Καρυανοί, αφού κάλυψαν το 
παρελθόν του τόπου τους με το βιβλίο του Στέφανου «Η Καρυά της Τήνου 
και περί αυτήν οικισμοί», ξανοίγονται τώρα πλησίστιοι σε όλο το νησί. Τολ-
μούν… Μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια μπροστά στη νέα επιτυχία τους; 
Συγχαρητήρια!
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ΜΝΗΜΗ 
ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΣΩΧΟΥ ΣΤΑ 
ΥΣΤΕΡΝΙΑ

«ΤΗΝΙΑ 
ΠΕΤΡΩΑ ΓΗ»
Ο προοδευτικός Σύλλογος Μαρλά – Μα-

μάδου κάθε χρόνο καταφέρνει να κλέ-
βει την παράσταση. Έτσι και φέτος στο Μα-
μάδο με την προβολή του ντοκιμαντέρ του 
κ. Γιώργου Αλεξόπουλου «Τήνια πετρώα 
γη» με κείμενα – επιμέλεια παραγωγής του 
κ. Κώστα Δανούση. Ο κ. Αλεξόπουλος με 
την ευαίσθητη και ανήσυχη οπτική του πρό-
σφερε στο πολυπληθές ακροατήριο της εκδή-
λωσης μια συναρπαστική ξενάγηση στο δά-
σος των λίθων της Εξωμεριάς, στα τραύμα-
τα της πέτρας που άφησε στο διάβα του μό-
χθου του ο άνθρωπος. Τα στοιχεία της φύσης 
—ο ήλιος, η βροχή κι ο αγέρας— χάραξαν 
στις πέτρες της ΒΔ Τήνου αισθητικά σύνολο 
σπάνιας ομορφιάς, ενώ η σκουριά του μετάλ-
λου και η πατίνα του χρόνου που καλύπτει τα 
έργα του ανθρώπου συνθέτουν μια μοναδική 
εικόνα που αφηγείται σιωπηλά τη μακρόχρο-
νη περιπέτεια των προγόνων μας της Εσχα-
τιάς της Τήνου. Εισαγωγή στο θέμα έκανε ο 
συνεργάτης μας κ. Κώστας Δανούσης, ενώ η 
γιατρός δ. Ξένια Δράκου παρουσίασε με ξε-
χωριστή επιτυχία το κείμενο «Οι λατόμοι της 
Τήνου». Η εκδήλωση έκλεισε με πλούσιο κέ-
ρασμα και με τους γλυκείς ήχους του μου-
σικού συγκροτήματος του κ. Γιώργου Γαΐτη, 
ενώ το Χορευτικό του συλλόγου ξεσήκωσε 
τους παρευρισκόμενους σε χορούς των Κυ-
κλάδων. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές! 
Και μια κακία: «Μανόλη, σηκώσατε τον 
πήχη ψηλά! Να δούμε τι θα κάνετε του χρό-
νου!».

O ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ 
ΤΟΥ ΣΩΧΟΥ
«Ό,τι δημιούργησε ο Σώχος, ο χρόνος 

και η αδιαφορία μας…». Με αυτά 
τα λίγα λόγια περιγράφει ο συντοπίτης μας 
γλύπτης κ. Πραξιτέλης Τζανουλίνος την κα-
τάσταση στην οποία είχε περιέλθει το γύ-
ψινο πρόπλασμα του καθήμενου ανδριάντα 
του Δημητρίου Βαφειαδάκη (1804 – 1898) 
—έσχατο έργο του γλύπτη Λάζαρου Σώχου 
(1857 – 1911)— που είχε τοποθετηθεί στον 
κήπο της έπαυλής του στα Χρούσα της Σύ-
ρου και επί εκατό ολόκληρα χρόνια ήταν 
εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και τους 
βανδαλισμούς των Ιταλών κατακτητών, αλλά 
και ημετέρων κυνηγών.
Ευτυχώς το ενδιαφέρον κάποιων ευαίσθη-
των Συριανών και του Δήμου της Ερμούπο-
λης έπεισαν το Μητροπολίτη Σύρου – Τή-
νου να παραχωρήσει τελικά το σπάραγμα για 
συντήρηση και ανάπλαση. Τα ΤΕΙ της Αθή-
νας με υπεύθυνους τους γλύπτες – καθηγητές 
κ.κ. Κυριάκο Ρόκκο και Πραξιτέλη Τζανου-
λίνο ανέλαβαν τη συντήρηση του έργου και ο 

γλύπτης Παναγιώτης Καλούδης την ανάπλα-
σή του. Τελικά το έργο χυτεύθηκε σε χαλκό 
και σήμερα κοσμεί το Δημαρχείο Ερμούπο-
λης – Σύρου. Συγχαρητήρια στους συντελε-
στές του σπουδαίου αυτού έργου. Θα ήθελε 
το Ι.ΤΗ.Π., ή ο Δήμος Τήνου, να παρουσιά-
σει στους πολίτες της Τήνου τη συναρπαστι-
κή πορεία της ανάπλασης του έργου, τιμώ-
ντας έτσι, την ύστατη στιγμή τη συμπλήρω-
ση 100 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου 
Υστερνιώτη καλλιτέχνη;

ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ 
ΤΗΝΟΥ
Ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χτες από-

λαυσαν όσοι παραβρέθηκαν στη φετινή 
εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κα-
ρυάς. Η Καρυανοί, όπως ο Μίδας, ό,τι πιά-
νουν γίνεται χρυσάφι! Τρόπος του λέγειν, βέ-
βαια, γιατί η επιτυχία της Καρυάς ακουμπά-
ει στην ευφυή κάθε φορά σύλληψη (αχ αυτό 
το concept!) και στη σκληρή, συλλογική δου-
λειά. Το μυστικό της επιτυχίας όσο απλό κι 
αν είναι, δύσκολα αντιγράφεται. Γι’ αυτό η 
Καρυά μας «παιδεύει», μας παιδαγωγεί σε δι-
άλογο και συλλογική δράση.
Το θέμα ήταν «Στις παλιές γειτονιές της Τή-
νου», ένα θέμα που με συντονιστή τον ποιη-
τή και Δρ Εθνολογίας – Λαογραφίας κ. Αλέ-
κο Φλωράκη ανέδειξαν οι άξιοι συνεργάτες 
του συλλόγου. Η συγχωριανή μας κ. Μαρία 
Δελατόλα – Παγανέλη προσέγγισε ανθρωπο-
λογικά την οργάνωση και λειτουργία της πα-
λιάς γειτονιάς με καίριες επισημάνσεις και 
μηνύματα για το αύριο, ο ποιητής και εκδό-
της των δε(κατων) κ. Ντίνος Σιώτης μας ξε-
νάγησε στο τηνιακό χτες μέσα από το ποιητι-
κό του έργο, ενώ διαβάστηκε το ποίημα του 
κ. Μάρκου Φώσκολου «Πάνω Βρύση, γειτο-
νιά μου» και σχετικό αφήγημα του κ. Φλω-
ράκη. 
Ανυπομονούμε να μάθουμε το θέμα της εκ-
δήλωσης του 2012. Σίγουρα θα είναι κι αυτό 
έκπληξη.

Ατυχώς η 100ή επέτειος από το θάνατο 
του μεγάλου Τηνιακού γλύπτη Λάζαρου 

Σώχου τιμήθηκε μόνο στα Υστέρνια, σε Ημε-
ρίδα που διοργάνωσε το περιοδικό «Τηνιακά 
Σύμμεικτα» υπό την αιγίδα της Αδελφότητας 
των Τηνίων εν Αθήναις και τη συνδρομή του 
Συλλόγου Υστερνιωτών στις 6.8. 2011. Την 
εκδήλωση προλόγισαν εκ μέρους της Αδελ-
φότητας ο ΓΓ της κ. Νίκος Χατζής, ενώ εκ 
μέρους του Συλλόγου Υστερνιωτών ο Πρόε-
δρός του κ. Σωτήριος Μ. Κουρβαράς. Για το 
μεγάλο καλλιτέχνη του τόπου μας μίλησαν 
οι δ.δες Ούρσουλα Φωσκόλου με θέμα «Ο 
έφιππος ανδριάντας του Κολοκοτρώνη στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής παράδοσης έφιππων 
ανδριάντων» και Ζέφη Ποτήρη με θέμα «Ο 
Λάζαρος Σώχος ως πατριώτης» και ο κ. Κώ-
στας Δανούσης «Οι έφιπποι ανδριάντες του 
Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο και την Αθήνα».
Στο τέλος της εκδήλωσης η Αντιπρόεδρος 
της Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις κ. 
Φωτεινή Κελαδίτου παρουσίασε την τελευ-
ταία έκδοση του σωματείου, το βιβλίο του κ. 
Κώστας Δανούσης «Ξενοφών Σώχος, ο Τυρ-
ταίος της Τήνου».
Η εκδήλωση, βέβαια, των Υστερνίων θα πρέ-
πει να κριθεί επιτυχής, πλην όμως οι εκδη-
λώσεις για μια τόσο σημαντική προσωπικό-
τητα της νεοελληνικής τέχνης δεν είναι δυ-
νατόν να εξαντλούνται σε μια Ημερίδα, την 
οποία ουσιαστικά οργάνωσε ένας άνθρωπος 
και αυτός μη Τηνιακός. Θα έπρεπε οι θεσμι-
κοί φορείς του τόπου μας να επιδείξουν με-
γαλύτερο ενδιαφέρον. Δε γιορτάζουμε κάθε 
μέρα τέτοιες επετείους!
Εμείς, όμως, άσχετα από όλα αυτά θα θέλα-
με να συγχαρούμε εγκαρδίως τις δεσποινίδες 
Ούρσουλα Φωσκόλου και Ζέφη Ποτήρη για 
τις ενδιαφέρουσες και τεκμηριωμένες ειση-
γήσεις τους. Τα δυο αυτά παιδιά μας κάνουν 
αισιόδοξους…
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ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΓ΄ Πανελλήνιον Λειτουργικό Συμπόσιο 
Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργάνωσε το 
ΙΓ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μη-
τροπόλεων, από 19ης έως 21ης Σεπτεμβρίου 2011, στο Ίδρυ-
μα Τηνιακού Πολιτισμού. Γενικό θέμα του Συμποσίου, το 
οποίο έχει θέσει υπό την αιγίδα του ο Μακαριώτατος Αρχι-
επίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος είναι:  
«Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ».

Tinos Jazz Festival 2011
«Ladies of Jazz»

25-28 Αυγούστου 2011. Ένα ακόμη Φεστιβάλ Τζαζ, το 3ο 
στη σειρά, ολοκληρώθηκε στην Τήνο το βράδυ της Κυρια-
κής 28 Αυγούστου, με τον κόσμο όρθιο να χειροκροτεί τους 
μουσικούς και τους συντελεστές ενός διεθνούς διαστάσεως 
μουσικού γεγονότος που έλαβε χώρα σε ένα μικρό Κυκλα-
δονήσι, στη μέση του Αιγαίου.    Η θεματική του, το εφετινό 
αφιέρωμα δηλαδή στις γυναίκες αρχηγούς μουσικών συνό-
λων Τζαζ, και η επιλογή των μουσικών, που κάλυψε μεγάλο 
μέρος από τις σύγχρονες τάσεις της Τζαζ, χαρακτηρίστηκαν 
από τους συμμετέχοντες ιδανικές...
Υπεύθυνη Οργάνωσης: Patricia Graire
Μεγάλοι Χορηγοί: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και Επιχει-
ρήσεις Εμμ. Παλαμάρη (Τήνος).
Χορηγοί: Φιλανδικό Ινστιτούτο, Hondos Center, 
AIRFRANCE, Tinos Beach Hotel
Χορηγοί Επικοινωνίας: KOSMOS 93,6, jazzonline.gr, 
culturenow.gr, radio 96,6, SERIOUS

Εκδήλωση στη μνήμη του Κωνσταντίνου 
Αθηναίου πρώην Δημάρχου Τήνου

Την Τρίτη 30 Αυγούστου 2011 πραγματοποιήθηκε στην κε-
ντρική συνεδριακή αίθουσα του Ι.Τ.Η.Π. εκδήλωση στη 
μνήμη του Κωνσταντίνου Αθηναίου, πρώην Δημάρχου Τή-
νου, με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Εν Αθήναις Τηνίων 
Χωραϊτών εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρου του κ. Μα-
ρία Μοσχωνά και ομιλητές τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δή-
μου Τήνου κ. Ιωάννη Σαλταμανίκα, τον Αντιπρόεδρο του 
Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κ. Ευάγγελο Παρασκευά - Γκίζη, τον κ. Ειρηναίο 
Αθηναίο και τον π. Ρόκκο Ψάλτη. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο 
Δήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντηράς, ενώ αναγνώ-
στηκαν μηνύματα των βουλευτών Κυκλάδων κ. Π. Ρήγα και 
κ. Γ. Παπαμανώλη, του Σεβασμ. Μητροπολίτου Σύρου - Τή-
νου κ. Δωρόθεου Β΄ και του Δ.Σ. του Κέντρου Υγείας Τή-
νου...

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι.ΤΗ.Π.
Με μεγάλη προσέλευ-
ση λειτουργήσε στo Ίδρυ-
μα Τηνιακού Πολιτισμού 
(Ι.ΤΗ.Π.) η έκθεση σύγ-
χρονης εικαστικής τέχνης 
«Κυκλάδες: Τόποι ~ Μορ-
φές ~ Σύμβολα», με έργα 
πέντε σύγχρονων Τηνίων 

καλλιτεχνών: του ζωγράφου Μάνθου Γαΐτη, του υφάντη-
Λευτέρη Κρητικού, του γλύπτη Μπάμπη Κρητικού, του 
χαράκτη Χρήστου Σανταμούρη και του γλύπτη Πραξιτέ-
λη Τζανουλίνου.
Εγκαινιάστηκε στις 20 και  λειτουργήσε έως τις 29 Αυ-
γούστου 2011 η έκθεση 6 Κινέζων φωτογράφων με τίτ-
λο και θέμα τη»Σαγκάη». Λαμβάνουν μέρος με ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες οι φωτογράφοι: Chen Haiwen, Gu 
Ζheng,Lu  Yuanmin, Zhou Ming, Lin Lu, Cao Jianguo.

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Τήνου: 
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2011
2011-09-22: Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(Π.Ι.Ο.Π.) συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό των Ευρω-
παϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διοργανώνοντας 
στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο Τήνου τις ακό-
λουθες εκδηλώσεις:
Πέμπτη 22/9 και Παρασκευή 23/9
Με γενικό τίτλο “Παραμύθια που άκουγε η Μύρτις”, τα πρω-
ινά της Πέμπτης και της Παρασκευής είναι αφιερωμένα στην 
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η αφη-
γήτρια παραμυθιών Αγνή Στρουμπούλη θα πει ιστορίες που 
εμπνεύστηκε από τη μυθολογία, τον Αίσωπο και τον Ηρόδο-
το, ιστορίες με τις οποίες μεγάλωναν τα παιδιά της κλασικής 
Ελλάδας. Για κάθε ημέρα έχουν προγραμματιστεί τρεις 45λε-
πτες παραστάσεις, τις οποίες θα παρακολουθήσουν σχολικές 
ομάδες από την Τήνο. Παράλληλα, ο επίκουρος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μανώλης Παπαγρηγοράκης 
θα ξεναγήσει παιδιά στην εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδική 
έκθεση “Μύρτις: πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν”, η 
οποία θα φιλοξενείται στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας έως τις 
2 Οκτωβρίου 2011.
Πέμπτη 22/9
Την Πέμπτη, στις 7.30 μ.μ., ενήλικοι επισκέπτες θα έχουν 
την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην περιοδική έκθεση “Μύρ-
τις: πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν” από τον επίκου-
ρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μανώλη Παπα-
γρηγοράκη. Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη στο τηλ. 
22830 31290, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων (50).
Στις 8.30 μ.μ., η Αγνή Στρουμπούλη θα αφηγηθεί το παραμύθι 
“Έρως και Ψυχή”, το οποίο ήταν πολύ διαδεδομένο σε όλο τον 
αρχαίο ελληνικό κόσμο. Το παραμύθι αυτό διασώθηκε στο 
έργο “Μεταμορφώσεις ή ο Χρυσός Γάιδαρος” του Απουλήιου, 
ενός ρωμαίου μυθιστοριογράφου του 2ου αιώνα μ.Χ. Η Αγνή 
Στρουμπούλη το διασκεύασε, προσδίδοντάς του προφορικό 
χαρακτήρα, και θα το απευθύνει σε μικρούς και μεγάλους.
Η συμμετοχή στις παραπάνω εκδηλώσεις του Μουσείου εί-
ναι ελεύθερη.
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Συνεχίστηκε καθόλη την καλοκαιρινή περίοδο η πολύπλευρη 
δραστηριότητα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Επανερχόμαστε 

λοιπόν στην τακτική ενημέρωσή σας, καταγράφοντας τις  κυριό-
τητες δράσεις του δίμηνου 15 Ιουλίου - 15 Σεπτεμβρίου.  
Την  Τήνο επισκέφθηκε στις  23 Ιουλίου ο αντιπεριφερειάρχης Κυ-
κλάδων κ. Γιώργος Πουσσαίος  και συμετείχε στον εορτασμό της 
επετείου του Θείου Οράματος της  Αγίας Πελαγίας. Με την ευκαι-
ρεία της επίσκεψής του στην Ιερά Μονή Κεχροβουνίου, μαζί με 
τον περ/κό σύμβουλο κ. Ματθαίο Βίλλα, συζήτησαν με την σεβ. 
Ηγουμένη για το θέμα της “ανακαίνισης του ηγουμενείου και της 
τράπεζας της μονής”, το οποίο εχει ενταχθεί σε ευρωπαικό πρό-
γραμμα, το οποίο  θα υλοποιήσει η περιφέρεια.
 Στις 30 Ιουλίου στην Ποταμιά.η περιφέρεια Ν. Αιγαίου συμμετέ-
χει ως συνδιοργανωτής στην “γιορτή της κάππαρης” που διοργά-
νωσε ο Δήμος Τήνου.          
Την 1η  Αυγούστου ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Μ. Βίλλας συ-
μετείχε    στην συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που 
έγινε στην Νάξο, με κύριο θέμα  τα προβλήματα υγείας των νη-
σιών. Ο κ. Βίλλας κατέθεσε έκθεση με τα χρονίζοντα προβλήμα-
τα στον χώρο της υγείας στην Τήνο. Το περιφερειακό συμβούλιο 
μετά από 4ωρη εξαντλητική συζήτηση εξέδωδε σχετική απόφαση 
– ψήφισμα  το οποίο παραθέτουμε αυτούσιο στο τελος  του δελ-
τίου μας.
Το τριήμερο 14 - 16/8/11 επισκέφθηκε  την Τήνο ο περιφερειάρ-
χης Ν. Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης για να συμμετάσχει στις λα-
τρευτικές εκδηλώσεις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Με την συμ-
μετοχή του  περ/κού συμβούλου κ. Ματθαίου Βίλλα  είχαν πολύ-
ωρη και ουσιαστική  συνάντηση εργασίας στις 16/8ου με τον Δή-
μαρχο Τήνου και δημοτικούς συμβούλους.  Την ίδια μέρα ο κ. Μα-
χαιρίδης, ο κ. Βίλλας και ο αντιδήμαρχος Τήνου κ. Μανώλης Λού-
βαρης      επιθεώρησαν το εκτελούμενο από την περιφέρεια έργο, 
της βελτίωσης του δρόμου Λυχναφτιάς.
Την 30η    Αυγούστου ο περ/κός σύμβουλος κ. Μ. Βίλλας  συμε-
τείχε   στην συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που έγι-
νε στην  Ρόδο,
Στις 5 – 7  Σεπτεβρίου πραγματοποιήθηκε  στην Τήνο το “1ο τουρ-
νουά βετεράνων ποδοσφαίρου περιφέρειας Ν. Αιγαίου με ομάδες 
βετεράνων απο τα νησιά Ροδος, Λέρος, Σύρος και Τήνος”. Για την 
ιστορία αναφέρουμε οτι οι βετεράνοι της    Ρόδου ήλθαν πρώτοι 
κια ακολούθησαν εκείνοι της Λέρου, Σύρου και Τήνου. Για την δι-
εξαγωγή του τουρνουά ήλθε στην Τήνο και φρόντισε όλα τα σχε-
τικά θέματα, ο αρμόδιος για θέματα αθλητισμού περ/κος σύμβου-
λος κ. Δημήτρης Γρυπάρης τον οποίο κι από αυτή εδώ την θέση, 
ευχαριστούμε πολύ.
Την 5η  Σεπτεβρίου  ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Μ. Βίλλας συ-
μετείχε, μαζί με άλλους περιφερειακούς συμβούλους από τις περι-
φέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου,   σε σύσκεψη στην Αθήνα, με 
τον γενικό γραμματέα του  Υπουργείου  Εσωτερικών σχετική με θέ-
ματα των περιφερειακών συμβούλων.
Τέλος    ολοκληρώνεται    η εργολαβία  “συντήρηση – διαπλάτυν-
ση  - ασφαλτόστρωση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου 
Τήνου”. Την καλοκαιρινή περίοδο έγιναν ασφαλτοστρώσεις και δι-
αγραμμίσεις    τμημάτων του οδικού δικτύου, έγινε οδοστρωσία - 
ασφαλτόστρωση  του δρόμου Ξώμπουργο – Φαλατάδος και συνε-
χίστηκε η διαπλάτυνση του δρόμου Αη Νικήτας – Λουτρά. Επίση-
ςολοκληρώνεται ο πέτρινος τοίχος  περίφραξης του οικοπέδου του 
Κέντρου Υγείας Τήνου που κατασκευάζει η περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΤΟΥ
Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ

Η Δημοτική αρχή, από της αναλήψεως των καθηκό-
ντων της, δεσμεύτηκε απέναντι στους δημότες και 

ειδικά στους δημότες της Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου, 
ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την δι-
ατήρηση ως αυτοτελούς νομικού προσώπου (άρθρο 103 
παρ. 3 Ν 3852/2010, Καλλικράτης) του «Πνευματικού 
Εκπολιτιστικού Κέντρου Πανόρμου Τήνου», ιδρυθέντος 
το έτος 1987 (ΦΕΚ Β 325/24-6-1987). Το θέμα γρήγορα 
έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που με εμπεριστατωμέ-
νη, ομόφωνη απόφασή του κατέδειξε την ανάγκη να δια-
τηρηθεί ως αυτόνομο νομικό πρόσωπο, το Πνευματικό Εκ-
πολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου. Το σχετικό αίτημα 
του Δήμου Τήνου, απευθύνθηκε αρμοδίως στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης και ακολούθησαν συσκέψεις του Δημάρχου στο αρ-
μόδιο τμήμα.

Ο Δήμος Τήνου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την επιτυχή κατάληξη της άνω προσπάθειάς του. 
Συγκεκριμένα ήδη με την με αρ. πρωτ.: 36281/4-8-2011 
Απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης γίνεται δεκτό το αίτη-
μα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου και δια-
τηρείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο του Δήμου Τήνου, 
το Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου, 
προκειμένου να εξακολουθήσει να προσφέρει στον Το-
μέα του Πολιτισμού της Έξω Μεριάς, στον σημαντικότατο 
τομέα της λειτουργίας των Μουσείων του Πύργου και σε 
σειρά άλλων δραστηριοτήτων, ενδυναμώνοντας τις δρά-
σεις του χρόνο με τον χρόνο και προσφέροντας τα μέγιστα 
στην κατεύθυνση της ανάδειξης της πολιτιστικής παράδο-
σης της Εξω Μεριάς, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της 
γλυπτικής και της μαρμαρογλυπτικής.

Ας σημειωθεί ότι από το σύνολο των εκατοντάδων αιτημά-
των που είχαν υποβληθεί προς το αρμόδιο Υπουργείο από 
το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, 70 μόνο έγιναν δεκτά, με-
ταξύ των οποίων και αυτό του Δήμου Τήνου.

Στην Δημοτική Ενότητα Πανόρμου και σε όσους ήθελε 
κληθούν να υπηρετήσουν το νέο νομικό πρόσωπο υπό την 
διοικητική μορφή που σύντομα θα καθοριστεί, απόκειται 
πλέον η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό και αυτής της ιδι-
αίτερης και μοναδικής δυνατότητας που δόθηκε στην πε-
ριφέρεια της πρώην Ιστορικής Κοινότητος Πανόρμου, επ’ 
ωφελεία των κατοίκων της, της καλλιτεχνικής της παράδο-
σης και εν γένει της ανάπτυξης ολόκληρου του νησιού μας.
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Κοίμηση της Θεοτόκου
Τέμπλο Εικόνες Δέησις Αφιέρωσις

Χειρ Φιλιώ Πανωρίου
1974 Παναγία Ευαγγελίας &  Αννης

Αλοιμόνου
Εις μνήμην, συζύγου 

& Πατρός αυτών Κων/νου

         Κύριος Τριανταφυλλιάς, 
γονέων & αδελφών Υπέρ Υγείας αυτών

Πρόδρομος Ιωάννου & Ελευθερίας 
Φιλιππούση Εις μνήμην γονέων τους

Χειρ Φιλιώ Πανωρίου
1975 Κοίμηση Ιωάννου Γ. Δελατόλα Εις μνήμην πατρός 

του Γεωργίου
Αγ. Ιωάννης Θεολόγος

    (στον τοίχο δεξιά)
Ο Κύριος ευλογών 

1971 Γεωργία Δελατόλα

Πλατυτέρα 
(επισκευή 1988)

(η Δημητρακοπούλου Τέτα 
λέει ότι την έφτιαξε η θεία της 

Φρατζέσκα Δελαβόγια)

Υπέρ Υγείας Γεωργίου 
- Σοφίας- τέκνων

βίβαση αυτή ως κύριοι συντελεστές ανα-
φέρονται ο παπά Γιώργης ο Δασκαλάκης, 
τότε εφημέριος της Ορθόδοξης Ενορίας 
της Καρδιανής και ο Στεφανής Δελλατό-
λας ή Γκέκας. Ο τελευταίος μάλιστα, όπως 
αναφέρεται από τη γυναίκα και τα παιδιά 
του, είχε στη δικαιοδοσία του ‘τα αγρέλια 
της εκκλησιάς’ ή του Ξούνη, στην Κάτω 
Λακή, με την υποχρέωση να δίνει στο Μο-
ναστήρι,  ένα τενεκέ λάδι για τις ‘Θεοτό-
κες’, εάν φυσικά υπήρχε παραγωγή.
Στις Θεοτόκες έμενε για κάποιο διάστημα 
μια καλόγρια, μόνη της, τροφοδοσία που 
κάλυπτε το ελάχιστο φαγητό της. Πολλές 
πληροφορίες δεν έχουμε, όμως οι Σμαρ-
δακιανοί θα θυμηθούν ότι στην πλημμύρα 
του 74 η καλόγρια εκείνη, που δεν μιλούσε, 
ούτε και φανερώνονταν σε ανθρώπους που 
δεν ήξερε, φιλοξένησε τη νύχτα εκείνη δύο 
αδέλφια τον Λινάρδο και τη Χριστίνα (οι-
κογένεια με παρατσούκλι Μπούρης), γιατί 
ενώ μάζευαν ελιές, άρχισε η καταιγίδα και 
δεν υπήρχε δυνατότητα να πάνε στο χωριό 
μέσα σε εκείνη την καταστροφή. 
Το καντήλι στη Μεγάλη Εκκλησιά ακούγε-
ται να ανάβονταν περιστασιακά από Σμαρ-
δακιανούς γείτονες και ιδιοκτήτες χωρα-
φιών (π.χ. Φώσκολοι), ενώ σε καθορισμέ-
νη ημέρα από τη συγχωρεμένη την κυρά 
Αννέτα τη Καυλαγκούδενα από τον Ταρα-
μπάδο, η οποία, για πάρα πολλά χρόνια, 
σε μια συγκεκριμένη πορεία από το χωριό 
της ως τη δική της εκκλησία στην Άβδο, 
τη Ζωοδόχο Πηγή, άναβε, μαζί με των άλ-
λων εκκλησιών του δρόμου της, το καντή-
λι στις ‘Θεοτόκες’. 
Πριν από δώδεκα χρόνια, περίπου, η οι-
κογένεια του Στεφανή Δελλατόλα ή Γκέ-
κα σε συνεννόηση με την τότε υπεύθυνη 
από το Μοναστήρι μοναχή Θεοφανώ και 
ιερέα τον π. Θοδωρή Κρητικό, εφημέριο 
στο Χατζηράδο έκανε μια λειτουργία. Η 
εκκλησία είναι στην περιοχή ευθύνης της 
Ορθόδοξης ενορίας Χατζηράδου. Μάλι-
στα, σε εκείνη την λειτουργία επιτελέστη-
κε και μνημόσυνο μέλους Συριανής φιλι-
κής οικογένειας του Στεφανή Δελλατόλα. 
Τότε ήταν που συζητήθηκαν, μεταξύ της μ. 
Θεοφανώς, του Στεφανή και της Σταματι-
κής Δελλατόλα κάτι λίγα για την ιστορία 
των δύο εκκλησιών και την ‘τύχη’ που εί-
χαν  να πάνε στο Μοναστήρι, αλλιώς θα εί-
χαν ερημώσει και ήρθαν στη μνήμη οι Καρ-
διανιώτες που είχαν αφιερώσει τις εικόνες 
των δύο εκκλησιών, Τότε έγινε αντιληπτό 
από τα νεότερα μέλη της οικογένειας ότι 
κάποτε την ευθύνη εκεί την είχαν άνθρω-
ποι από την Καρδιανή και είδαν για πρώτη 
φορά την εκκλησία για την οποία άκουγαν 
πάντα κατά την περίοδο που μάζευαν ελιές 
«……….. και αύριο, αν είναι καλός καιρός, 

θα πάμε να αναμαζέψουμε γρήγορα- γρή-
γορα τα ‘αγρέλια της εκκλησιάς’, έχουν λί-
γες ελιές, μια –δυό μέρες μας φτάνουν».
Την ίδια μέρα ξεχώνεται από τη γη και η 
παλιά πέτρινη πελώρια γούρνα (στα μάτια 
μας) που με ενέργειες της ηγουμένης Ιου-
λιανής και του Στεφανή μεταφέρεται στην 
Ι. Μονή Κεχροβουνίου και από τότε βρίσκε-
ται δεξιά μετά την είσοδο στο Μοναστήρι, 
πάντα γεμάτη με όμορφα λουλούδια. 
Τα τελευταία χρόνια, οι μοναχές που επι-
μελούνται τις ‘Θεοτόκες’ είναι η μ. Χαρι-
τίνη και η μ. Ευπραξία. Οι εκκλησίες λει-
τουργούνται περισσότερο από 4-5 φορές 
το χρόνο και ο ιερέας που λειτουργεί είναι 
ο π. Κωνσταντίνος Δελλατόλας,  από την 
Καρδιανή. Όταν γιορτάζεται η Χάρη τους 
ή όταν Αναστήνονται, η συνοδεία ξεκινά-
ει χαράματα, από το Μοναστήρι πια και όχι 
από την Καρδιανή. Αν και τις περισσότερες 
φορές είμαστε γνώστες για τις λειτουργίες, 
ελάχιστες φορές μέλη της οικογένειας μας 
έχουμε καταφέρει να παραβρεθούμε. 
Φέτος, μετά από ενός χρόνου συζητήσεις, 
υποσχέσεις, υπενθυμίσεις, και οργάνω-
σης μεταξύ των Καρδιανιωτών, κυρίως των 
γυναικών, της ενορίας της Αγίας Τριάδας 
Καρδιανής, η καλοκαιρινή λειτουργία απο-
φασίστηκε να γίνει με τη συνδρομή όσων 
θα ήθελαν να συμμετέχουν. Οι Καρδιανιώ-
τες που αποφάσισαν να ανηφορίσουν το 
λίγο δρόμο, τώρα πια, προς τις Θεοτόκες, 
καθώς και κάποια άτομα, που ήθελαν να 
παραβρεθούν όμως νόμιζαν ότι δεν θα τα 
κατάφερναν να φθάσουν, γνωρίζοντας από 
παλιά τον κακοτράχαλο ανηφορικό δρόμο, 
συμμετείχαν, πραγματικά με μεγάλη ευχα-
ρίστηση, δίνοντας 5 ευρώ ανά οικογένεια 
και κουβαλώντας αρκετά κεράσματα για 
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Η 
επιμέλεια των εκκλησιών έγινε από τις μο-
ναχές Χαριτίνη και Ευπραξία. Η αρτοκλα-
σία ήταν προσφορά της μ. Χαριτίνης και 
χρέη ψάλτη είχε η μ. Ευπραξία με συνοδεία 
τους παρευρισκόμενους. Μετά το πέρας 
της Θείας Λειτουργίας, η αυλή στις Θεο-

τόκες γέμισε με κόσμο που ακούγοντας τις 
μνήμες ο ένας του άλλου, γεύονταν τις φυ-
σικές χάρες του τοπίου, καθώς και τα κε-
ράσματα που με διάθεση είχαν φτιάξει ο 
ένας για τον άλλο. Με ηρεμία όλοι, ο ένας 
μετά τον άλλο, και πραγματική συγκίνηση 
διάβαζαν τα ονόματα που είναι χαραγμέ-
να στις εικόνες του Τέμπλου της Κοίμησης 
και σε μια αγιογράφηση στο δεξιό τοίχο 
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θε-
ολόγου (πίνακας 1). Δηλαδή, στη δεκαετία 
του 70, Καρδιανιώτες, ηλικιωμένοι και νε-
ότερης ηλικίας για πολλούς και διάφορους 
λόγους, είχαν οργανωθεί και κοσμήσει το 
Τέμπλο της Κοίμησης με εικόνες εις μνήμη 
συγγενικών τους ατόμων. 
Την ημέρα εκείνη οι Σμαρδακιανοί που έτυ-
χε να είναι στην περιοχή, βλέποντας και 
συζητώντας μετά για τη ‘κοσμοσυρροή’ 
στις Θεοτόκες’, είπαν ότι αν το ήξεραν θα 
ήθελαν και εκείνοι να ανάψουν ένα κερί.  
Το προσκύνημα των Καρδιανιωτών του 
2011 στις Θεοτόκες, για τη λειτουργία της 
Κοίμησης της Θεοτόκου τελείωσε με ευχές 
και υποσχέσεις  στους εαυτούς τους να εί-
ναι καλά και του χρόνου, να το διοργανώ-
σουν και να ξαναέρθουν. Όπως χαρακτηρι-
στικά είπαν : ‘….. Ε! δεν είναι και τόσο δύ-
σκολα, όπως ξέραμε, όπως ακούγαμε, όπως 
μας είχαν πει’. Για όλη την υπόλοιπη ημέ-
ρα, στις απογευματινές τους συζητήσεις 
οι Καρδιανιώτες έφερναν στο μυαλό τους 
μια Καρδιανή δεκαετίες πριν, μέσα από τις 
μνήμες τους, τα χωριανά άτομα που δια-
βάστηκαν στις εικόνες και τη διοργανωμέ-
νη συνάντηση των σημερινών Καρδιανιω-
τών στα βήματα των προσφιλών τους προ-
γόνων.               
Με εκτίμηση, στις μοναχές που υποδέχθη-
καν τους σημερινούς Καρδιανιώτες με πολ-
λή χαρά, με ευλάβεια σε όσους Καρδιανιώ-
τες δώρισαν κάποτε στις ‘Θεοτόκες’ κάτι 
λίγο από την Καρδιανή, με πολλά ‘μπράβο’ 
στις γυναίκες που διεκπεραίωσαν την απο-
στολή ‘Προσκύνημα και λειτουργία στις 
Θεοτόκες του Ξούνη, καλοκαίρι 2011’.                                                                                         
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