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Τα Νέα
της Καρδιανής

Tρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Τηνίων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς»
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ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ 
ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΔΑΣ. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ 
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  ΚΑΙ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΠΑΡΑ-
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙ-

ΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ email ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙ-
ΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΣΗΜΕΙΑ: ΕΙΣΟΔΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΣΤΡΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ». ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ. ΚΑΦΕΝΕΙΟ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑ-
ΝΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ.

Η Αδελφότητα Τηνίων Καρδιανιωτών «Η 
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»  αφιερώνει το ημερολό-

γιο  για  το 2012 στους μουσικούς της Καρ-
διανής, παλιούς και νέους, μουσικούς που 
έντυσαν και ντύνουν με τις νότες τους τα πα-
νηγύρια και τις γιορτές μας.
Για τους παλιούς οι βεγγέρες και οι συνάξεις 
στο καφενείο αλλά και τα σπίτια, με τη συ-
νοδεία μουσικής ήταν κάτι συνηθισμένο. Στα 
πανηγύρια, τα σοκάκια γέμιζαν από  τις γλυ-
κές μελωδίες και τα τραγούδια. Το βιολί, το 
λαούτο, η κιθάρα, το ακορντεόν αλλά και 
η τσαμπούνα, συνόδευαν  τα παραδοσιακά 
αλλά και τα ευρωπαϊκά τραγούδια.  
Οι Καρδιανιώτες φιλόξενοι και ζεστοί ήξε-
ραν πάντα να γλεντούν! Οι στενοχώριες και 
τα προβλήματα της καθημερινότητας μέ-
νουν λίγο στην άκρη όταν στρώνεται ένα 
τραπέζι στην Καρδιανή. Λίγοι καλοί μεζέδες, 
ρακί, ένα βιολί και μια κιθάρα, μια ζεστή πα-

ρέα φτάνουν για να ξεκινήσει το γλέντι! 
Οι παλιοί μουσικοί υπήρξαν αυτοδίδακτοι, 
δεν μαθήτευσαν σε ωδεία, αλλά συνέχισαν 
την παράδοση του τόπου τους. 
Σήμερα στα πανηγύρια, τους γάμους, τις βα-
πτίσεις  και τους χορούς  η γλυκιά μελωδία 
του νησιώτικου και παραδοσιακού τραγου-
διού αντηχεί σε όλο το χωριό πολλές φορές 
μέχρι τον όρμο Γιαννάκη. Οι σημερινοί μου-
σικοί της Καρδιανής μάς κάνουν ιδιαίτερα 
υπερήφανους για την προσφορά τους στην 
τέχνη αλλά κυρίως για την προσφορά τους 
στην παράδοση! Άλλωστε η ιστορία μας και 
η παράδοσή μας  είναι η πολύτιμη περιουσία 
μας.  
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε φωτο-
γραφίες από κάποιους πολύ παλαιότερους 
μουσικούς του χωριού. Ευχαριστούμε θερμά 
όλους όσους μας πρόσφεραν τις φωτογραφί-
ες τους για τη δημιουργία του ημερολογίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. 
ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗ-
ΝΑΙΣ, ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 40 & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝΙΩΤΙ-
ΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ «ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ».

100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ

Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 
ΠΟΛΕΜΟ

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 
χρόνων από την έκρηξη του πρώτου 

βαλκανικού πολέμου που είχε σαν αποτέλε-
σμα την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 
και της δημιουργίας των προϋποθέσεων για 
το διπλασιασμό της έκτασης της χώρας και 
την απολύτρωση εκατοντάδων χιλιάδων 
σκλάβων αδελφών μας, στην Καρδιανή θα 
οργανωθεί τον προσεχή Αύγουστο «Ημερί-
δα» με θέμα «Η Τήνος στους βαλκανικούς 
πολέμους 1912 - 13». Παρακαλούμε, λοι-
πόν, τους συγχωριανούς μας που έχουν στα 
σπίτια τους τεκμήρια από εκείνη τη μεγάλη 
εξόρμηση του έθνους (φωτογραφίες στρα-
τιωτών – διπλώματα, κ.λπ.) να έλθουν σε 
επαφή με την Αδελφότητά μας.

Η Αδελφότητα
Τηνίων 

Καρδιανιωτών
«Η ΑΓΙΑ 
ΤΡΙΑΣ»

Σας εύχεται 
καλή χρονιά!

Ημερολόγιο 2012
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Θάνατοι 
Στις 12 Οκτώβρη στη Χώρα της Τήνου 
έφυγε πρόωρα και πολύ απρόσμενα από 
κοντά μας η αγαπητή κυρία Δήμητρα 
Βαρβέρη (Μητέρα της Παναγιώτας και 
πεθερά του Οδυσσέα Τσουμπού ).
Το Νοέμβριο έφυγε από κοντά μας ο αγα-
πητός συγχωριανός Πωλ (Πολύκαρπος) 
Βιδάλης.
Δυστυχώς το 2011 λίγο πριν φύγει μας 
πήρε από κοντά δυο πολύ αγαπητούς από 
όλους μας συγχωριανούς, τον Λωράν Δε-
λατόλα και τον Γιάννη Ν. Δελατόλα. Ο 
κυρ-Λωράν πάντα με την γλυκύτητά του 
να μας χαιρετάει δεν θα φύγει ποτέ από 
το μυαλό μας αλλά και ο κύριος Γιάννης 
που χωρίς την προσφορά του φωτογρα-
φικού του αρχείου δεν θα είχαμε φέτος 
αυτό το υπέροχο ημερολόγιο (2012). Τον 
ευχαριστούμε πολύ! 
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους και στους 
οικείους τους ευχόμαστε θερμά συλλυπη-
τήρια.
 

Μνημόσυνα
Στις 9/10 (Κυριακή) στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργί-
ου Ψυχικού έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο 
του Γιώργου Κουμνούλια.
Στις 30/10 (Κυριακή) στον Ι.Ν. Αγ. Τριά-
δας Καρδιανής έγινε το 40ήμερο Μνημό-
συνο του Αργύρη Φ. Μαραβέλια .   
 

Ευχαριστίες 
Σας Ευχαριστούμε θερμά για τη συμπα-
ράστασή σας στο βαρύ πένθος μας για 
την απώλεια του αγαπημένου μας πατέρα 
και παππού Ιωάννη Ν. Δελατόλα.
Τα παιδιά του Βασιλική, Νίκος και Ιουλία, 
τα εγγόνια του.

Πανηγύρια       
Οκτώβριος : 
Στις 20 του Αγ. Γερασίμου γιόρτασε το εκ-
κλησάκι του Μπόρτολα και της Κατίνας 
Παλαμάρη (στη θέση Πηγαδάκια).
Στις 26 του Αγ. Δημητρίου στον όρμο 
Γιαννάκη γιόρτασε το εκκλησάκι της οι-
κογένειας του παπά-Κώστα Στέφ. Δελα-
τόλα. 

Νοέμβριος 
Στις 8/11 το πρωί λειτούργησε το εκκλη-
σάκι των Ταξιαρχών, στη θέση Πηγαδά-
κια, της Μαρίας Δελατόλα και του Γιώρ-
γου Παγανέλη. Όπως πάντα μετά την 
Θεία Λειτουργία  προσφέρθηκαν πλούσια 
κεράσματα.

Στις 8/11 παραμονή του Αγ. Νεκταρίου 
έγινε ο εσπερινός χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου-
Τήνου κ.κ. Δωρόθεου και το πρωί  η Θεία 
Λειτουργία στο ομώνυμο εκκλησάκι της 
οικογένειας Καραϊσκου στον όρμο του 
Γιαννάκη. Δυστυχώς ο πολύ άσχημος και-
ρός δεν βοήθησε πολύ κόσμο να παρευ-
ρεθεί. Ακολούθησαν πλούσια κεράσματα.
Στις 10 & 11 /11, παραμονή και ανήμερα 
του Αγ. Μηνά με μεγάλη λαμπρότητα πα-
νηγύρισε ο προστάτης μας Άγιος. Αρκε-
τός κόσμος παραβρέθηκε, λειτουργήθηκε 
και γεύθηκε τα πλούσια κεράσματα που 
πρόσφεραν οι κυρίες του χωριού αλλά και 
αγαπητός συγχωριανός μας Μάρκος Κα-
λούμενος. Θα πρέπει να ευχαριστήσου-
με και τον αγαπητό μας μάγειρα Γιακουμή 
Καλούμενο για την προσφορά του αλλά 
και τις αγαπητές κυρίες Πόπη Ζαχαρά-
του και Αιμιλία Παραδείση για τα υπέρο-
χα λουλούδια που μας φέρνουν κάθε χρό-
νο από την Αθήνα για να στολιστεί η Εκ-
κλησία.
Στις 14/11 στην Άβδο στο εκκλησάκι του 
Αγ. Ιωάννη του Ρώσου της οικογένει-
ας Φραγκίσκου Κρητικού γιορτάστηκε η 
μνήμη του Αγ. Φιλίππου με προσφορές 
και από πολλούς Καρδιανιώτες. 

Δεκέμβριος 
Στις 12/12 λειτούργησε το εκκλησάκι του 
Αγ. Σπυρίδωνος στη θέση Πρόβαρμα, της 
οικογένειας της Σμάρως Βασιλειάδου. Η 
πάντα άξια Σταμάτα Στεφ. Δελατόλα είχε 
φροντίσει για όλα, προσφέροντας όπως 
πάντα τα όμορφα κεράσματά της.
Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε στην αγα-
πημένη μας Σταμάτα και να την ευχαρι-
στήσουμε για άλλη μια φορά, για την προ-
σφορά της στην εκδήλωση του καλοκαι-
ριού και των υπέροχων κερασμάτων της.        

Προσφορές
Ο Σύλλογός μας προσέφερε στον Ιερό 
Ναό Αγίας Τριάδας Καρδιανής αντί στε-
φάνου στη μνήμη του Ιωάννη Δελατόλα 
το ποσό των 50€ και 100€ στον Ιερό Ναό 
Κιουράς Καρδιανής στην μνήμη των Πο-
λύκαρπου Βιδάλη και Λωράν Δελατόλα.
Επίσης η Αδελφότητα Τηνίων Καρδια-
νιωτών προσέφερε στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Τριάδας Καρδιανής το ποσό των 400€ 
στην μνήμη των Φρατζέσκας Δελαβόγια, 
Γιώργου Κομνούλια, Αργύρη Μαραβέλια 
και Ιωάννη Δελατόλα.  
          

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Οι φετινές γιορτές έρχονται σε μια από τις 
πλέον δύσκολες περιόδους των τελευταίων 
δεκαετιών. Τα λόγια είναι δύσκολα αυτές τις 
μέρες, αν πραγματικά θέλεις να είσαι ουσια-
στικός και όχι να περιοριστείς σε τυπικότητες.
Αντλώ τη δύναμη από την Ιστορία των Ελλή-
νων για να θυμηθώ ότι ο λαός μας, στις πιο 
δύσκολες στιγμές του, έδειξε μεγαλειώδες πα-
ράστημα, που άφησε άφωνη την υφήλιο. Ας 
γίνει λοιπόν η ζεστασιά των Χριστουγέννων 
που έρχονται, αφορμή για αγάπη, συνεννόη-
ση, συστράτευση όλων μας. Ας γίνει απαρχή 
μιας ηρωικής αντεπίθεσης του Ελληνα, για να 
ορθοποδήσει, όσο πιο γρήγορα, ο περήφανος 
λαός μας. 
Η χρονιά που φεύγει σε λίγο, έφερε μια μεγά-
λη αλλαγή στον τόπο μας. Ο ενιαίος Δήμος 
Τήνου έχει χαράξει ήδη, στον ένα χρόνο της 
ύπαρξής του, μια  πορεία δυναμική, αγωνι-
στική και διεκδικητική, προς όφελος των κα-
τοίκων μας, παρά τα κενά του νόμου και τις 
αδράνειες της κεντρικής διοίκησης. Τέθηκαν 
οι βάσεις για τη συνέχεια ενός Δήμου που θα 
φέρει πρόοδο σε ολόκληρο το νησί, σε Χώρα 
και χωριά.
Για τις γιορτές που έρχονται ο Δήμος μας δι-
οργανώνει εκδηλώσεις σε όλο το νησί, με ελά-
χιστη δαπάνη, πολλή αγάπη και εθελοντική 
προσφορά. Εκδηλώσεις που αγκαλιάζουν τα 
παιδιά, το μέλλον της Τήνου. Για να αντλή-
σουμε από το χαμόγελο και την αθωότητά 
τους, την ελπίδα και την αισιοδοξία που έχου-
με ανάγκη και οι μεγάλοι. Γι΄ αυτό σας περιμέ-
νουμε όλους κοντά μας. 
Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς σε όλους όσοι 
δοκιμάζονται, στους ναυτικούς μας όπου κι αν 
βρίσκονται, στους συμπατριώτες μας σε όλο 
τον κόσμο και σε όλους σας, Καλές Γιορτές 
και ένα ευτυχές, ανέφελο και καλότυχο Νέο 
Έτος, με Υγεία και Χαρά.
Χρόνια Πολλά!

Παναγιώτης Κροντηράς
Δήμαρχος Τήνου
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Με την παρουσία, μεταξύ άλλων, 
πλήθους αγροτών, πραγματοποι-

ήθηκαν χτες τα εγκαίνια του νέου Ελαι-
οτριβείου Τήνου στην περιοχή Βύσιλο – 
Σμουρδιά της Τοπικής Κοινότητας Κτι-
κάδου, στο χώρο που βρίσκεται το Τυ-
ροκομείο της Ένωσης Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών Τήνου. 
Το πρώτο σύγχρονο Δημοτικό Ελαιο-
τριβείο του νησιού μας παραδόθηκε σε 
χρήση με σκοπό να  ωφεληθούν όλοι οι 
αγρότες και κάτοικοι του νησιού, που 
έχουν κτήματα με ελαιόδεντρα. Απώ-
τερος σκοπός είναι φυσικά να αποτε-
λέσει το Ελαιοτριβείο αυτό και ένα κί-
νητρο για πολλούς, ώστε να δημιουρ-
γήσουν τον δικό τους μικρό ή μεγάλο 
ελαιώνα που θα συντελέσει στην ανά-
πτυξη και αύξηση του πρωτογενούς το-
μέα του νησιού μας, ειδικά στις δύσκο-
λες οικονομικά  μέρες που έφτασαν και 
τα δύσκολα χρόνια που θα ακολουθή-
σουν.
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημο-
τικής Επιχείρησης Σφαγείου – Ελαιο-
τριβείου έκανε μια ιστορική αναδρο-
μή στις ενέργειες της Επιχείρησης και 

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ

στους σκοπούς που επιτέλεσε έως σή-
μερα, ξεπερνώντας όλα τα  εμπόδια 
που κατά καιρούς προέκυψαν. Στη συ-
νέχεια, ευχαρίστησε όλους όσους συνέ-
βαλαν στην πραγμάτωσή του, αναφέ-
ροντας, μεταξύ άλλων, και τις προσπά-
θειες και την επιμονή του αείμνηστου 
τότε δημάρχου Κωνσταντίνου Αθηναί-
ου για την κατασκευή του.  
Παρακάτω παρατίθεται ένα χαρακτη-
ριστικό αποσπάσμα από την ομιλία του 
Δημάρχου:
“Κάπως έτσι, μέσα σ’ αυτό τον δύσκο-
λο οικονομικά ορίζοντα, ιεραρχήθηκε το 
έργο της κατασκευής του Ελαιοτριβείου 
και φτάσαμε στη σημερινή μέρα, που πι-
στεύω ότι θα μείνει στην τοπική ιστορία, 
γιατί το νησί μας κατάφερε να αποκτή-
σει υποδομές τέτοιες που αποτελούν  ευ-
καιρίες  στην οικονομική κρίση που βι-
ώνουμε.
Νιώθω περήφανος  γιατί το Ελαιοτρι-
βείο που βλέπετε είναι από τα ελάχιστα 
(ενδεχόμενα μόλις το δεύτερο) δημοτικό 
Ελαιοτριβείο που κατασκευάσθηκε από 
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
λειτουργεί από Δημοτική του Επιχείρη-

ση. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ένας σύγ-
χρονος Δήμος που αφουγκράζεται και 
σέβεται τους δημότες του, έχει υποχρέω-
ση όπου αδυνατεί η ιδιωτική πρωτοβου-
λία να καλύψει ανάγκες και προβλήμα-
τα να τολμά και να κάνει  την υπέρβα-
σή του. Ο σκοπός της Επιχείρησης τόσο 
στην λειτουργία του Σφαγείου, όσο και 
στην λειτουργία του Ελαιοτριβείου δεν 
είναι  το κέρδος αλλά η προσφορά σύγ-
χρονων υπηρεσιών στους κατοίκους του 
νησιού.
Αισθάνομαι ευτυχής γιατί σήμερα, κλεί-
νοντας ακριβώς ένα χρόνο από την 
εκλογή μας  ως Δημοτικής Αρχής  στον  
Ενιαίο Δήμο Τήνου, εγκαινιάζουμε ένα 
σημαντικό έργο για το νησί μας και τους 
κατοίκους του και παρ’ όλες τις δυσκο-
λίες που περνά η Χώρα μας και κατ’ επέ-
κταση ο Δήμος μας, με σωστή διαχείρι-
ση, πρόγραμμα και εκμεταλλευόμενοι 
όλες τις δυνατότητες που σήμερα δίνο-
νται, μα πάνω από όλα με αγάπη για τον 
τόπο μας, τέτοιες στιγμές θα υπάρξουν 
και άλλες.”

Απώτερος σκοπός εί-
ναι φυσικά να αποτε-
λέσει το Ελαιοτριβείο 
αυτό και ένα κίνητρο 
για πολλούς, ώστε να 
δημιουργήσουν τον 

δικό τους μικρό ή με-
γάλο ελαιώνα που θα 
συντελέσει στην ανά-
πτυξη και αύξηση του 
πρωτογενούς τομέα 

του νησιού μας
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Την 9η Νοεμβρίου συνεδρίασε το περιφερειακό συμβούλιο στην Σύρο, με κύριο 
θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στο οποίο συμμετείχε και τοποθετήθηκε 
σχετικά ο περ/κός σύμβουλος κ. Μ. Βίλλας.

Την ίδια μέρα συνεδρίασε για πρώτη φορά στην Σύρο και η επιτροπή “Αγροτικής 
Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας 

Ζωής και Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου” της Περιφέρειας, στην οποία 
συμμετέχει ο κ. Βίλλας.
Δημοπρατήθηκε στις 8 Νοεμβρίου το έργο “Αποκατάσταση Ηγουμενείου και 
Τράπεζας Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κεχροβουνίου στην Τήνο, 
συνολικού προϋπολογισμού 780.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται κατά 50% από την 
κυβέρνηση της Νορβηγίας και κατά 50% από ελληνικούς πόρους. Φορέας υλοποίησης 
του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Ανάδοχος ορίστηκε η 
εργοληπτική εταιρεία Γ. Φίλιος Α.Ε., και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 
έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία προβλέπεται να γίνει εντός του 
Νοεμβρίου.
Στις 11 Νοεμβρίου, για τον ανωτέρω λόγο, επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Κεχροβουνίου 
ο γενικός διευθυντής αναπτυξιακού προγραμματισμού - περιβάλλοντος και 
υποδομών της Περιφέρειας, συμπατριώτης μας κ. Γιάννης Αλβέρτης, ομάδα 
μηχανικών της εν λόγω διεύθυνσης και δύο εκπρόσωποι της εργολήπτριας εταιρείας 
οι οποίοι συνοδευόμενοι από τον περ/κό σύμβουλο Τήνου επισκέφτηκαν την σεβ. 
Ηγουμένη και τους χώρους της μονής που θα επισκευασθούν.
Η Περιφέρεια μας συμμετείχε στην 27η PHILOXENIA, την διεθνή έκθεση τουρισμού 
που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκης από 18 ως 20/11ου και στο περίπτερό της 
που ενοικίασε για τον σκοπό αυτό, φιλοξένησε τον Δήμο Τήνου και άλλους φορείς 
του νησιού μας.
 Ενημερώνουμε επίσης ότι :
1. στην μουσική συνάντηση λαϊκών πνευστών που διοργάνωσε η Περιφέρεια στην 
Σαντορίνη συμμετείχαν και δύο νέοι και πολλά υποσχόμενοι τηνιακοί οργανοπαίκτες. 
Τους συγχαίρουμε.
2. στους χώρους της Περιφερειακής ενότητας Τήνου διεξάγονται σεμινάρια
για γονείς από το «κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο.
3. η Περιφέρεια μας κατόπιν σχετικού αιτήματος, παραχώρησε γραφείο
στους χώρους της Περιφερειακής ενότητας Τήνου, στην υπηρεσία δασών
Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το οποίο εδώ και ένα
μήνα στεγάζει το γραφείο δασοφυλακής Τήνου.
4. το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών, ξεκινά την έρευνα και καταγραφή ιδιαίτερων από αρχιτεκτονική και 
ιστορική άποψη στοιχείων στα νησιά των Κυκλάδων, κάνοντας την αρχή από την 
Τήνο. Το υλικό που θα προκύψει θα συγκροτηθεί σε αντίστοιχες εκδόσεις. Για την 
Τήνο, οι δράσεις εντοπίζονται στο ιδιαίτερα πυκνό παλαιό δίκτυο λιθόστρωτων 
οδών και μονοπατιών του νησιού (δίκτυο Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος). 
Με τον τρόπο αυτό, η Περιφέρειά μας προκρίνει μία εξαιρετική μορφή ανάδειξης της 
ιστορικής φυσιογνωμίας του τόπου.
 Τέλος ο περ/κος σύμβουλος κ. Μ. Βίλλας μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων 
κ. Γ. Πουσαίο παραβρέθηκαν στα εγκαίνια της 1ης εμπορικής έκθεσης Σύρου 
που διοργανώθηκε από τον εμπορικό σύλλογο Σύρου (9-14/11ου), στην οποία 
σημειώνουμε ότι συμμετείχε ως εκθέτης και Τηνιακή επιχείρηση.

Μετά από συνεχείς και επίμονες πιέ-
σεις του Δημάρχου στο Υπουργείο 

Υγείας και στη Διοίκηση της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου, εγκρίθηκε η πρό-
σληψη επικουρικού προσωπικού για τη 
στελέχωση του ακτινολογικού τμήμα-
τος του Κέντρου Υγείας για έξι μήνες 
(ήδη υπογράφηκε σύμβαση εργασίας με 
χειριστή, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 
28631/24094/4-11-2011 έγγραφο της 
2ης Δ.Υ.ΠΕ.)
Σημειώνεται ότι, με επιστολή του ο Δή-
μαρχος, είχε ζητήσει από την Διοικούσα 
Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύ-
ματος Ευαγγελιστρίας Τήνου να χρημα-
τοδοτήσει το Σύλλογο Φίλων του Κέ-
ντρου Υγείας “Νικόλαος Κόγκος”, προ-
κειμένου να προχωρήσει ο ίδιος ο Σύλ-
λογος στη στελέχωση της ανωτέρω θέ-
σης, κάτι που γινόταν τους τελευταίους 
μήνες. 
Κατόπιν της νέας εξέλιξης με την πρό-
σληψη προσωπικού από το Υπουργείο 
Υγείας, η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΙ-
ΕΤ αποφάσισε να καλύψει οικονομικά 
τη θέση όταν προκύψει ξανά πρόβλημα 
υποστελέχωσης. 
Ο Δήμος Τήνου συνεχίζει τις προσπά-
θειές του για τη βελτίωση των υπηρεσι-
ών υγείας στο νησί μας.

ΤΑ  “ΤΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ” 
ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ
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Στις 9 Νοεμβρίου συνεδρίασε στην 
Σύρο το περιφερειακό συμβούλιο Ν. 

Αιγαίου με κυριότερο θέμα τις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας στα νησιά μας. Ει-
δικότερατο περιφερειακό συμβούλιο:
1. γνωμοδότησε αρνητικά στην μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αιο-
λικών πάρκων που προτίθεται να εγκα-
ταστήσει ο όμιλος Κοπελούζου στα νη-
σιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο.
2. τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης των 
ΑΠΕ, ώστε να καλυφθούν οι τοπικές 
ενεργειακές ανάγκες των νησιών με δη-
μιουργία πλεονάσματος για την κάλυ-
ψημελλοντικών αναγκών.
Ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Μαχαιρί-
δης τόνισε ότι “η Περιφέρεια είναι υπέρ 
της ανάπτυξης των ΑΠΕ και των επεν-
δύσεων στον συγκεκριμένο τομέα, εξε-
τάζοντας τις δυνατότητες και τη φέρου-
σα ικανότητα του κάθε νησιού”, και δε-
σμεύτηκε ότι η Περιφέρεια θα συμμετά-
σχει, εάν χρειαστεί, στο σχεδιασμό για 
το χωροταξικό των ΑΠΕ σε κάθε νησί.
 Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ματθαί-
ος Βίλλας κατέθεσε στο συμβούλιο τα 
παρακάτω:
«Προσωπική μου θέση είναι ότι καταρ-
χήν πρέπει να είμαστε θετικοί στις ΑΠΕ 
και ιδιαίτερα στην αιολική ενέργεια και 
στα φωτοβολταϊκά συστήματα, αφού τα 
νησιά μας χαρακτηρίζονται από τον άνε-
μο και τον ήλιο. Πιστεύω όμως ότι θα 
πρέπει να τηρηθούν κάποιες ελάχιστες 
προϋποθέσεις, που κατά τη γνώμη μου 
είναι:
1. χωροταξικός σχεδιασμός. Τήρηση σα-
φώς, των χώρων πλήρους αποκλεισμού.
2. το μέγεθος των σταθμών ΑΠΕ να εί-
ναι ανάλογο της κλίμακας κάθε τόπου, 
κάθε νησιού. Δεν είναι δυνατόν να φυτέ-
ψουμε παντού ανεμογεννήτριες τεραστί-
ου μεγέθους.
3. στην χωροθέτηση απαραίτητη να εί-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ
Συνεδρίασε το περιφερειακό συμβούλιο για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά μας

ναι η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης κάθε νησιού
4. να δίνονται περισσότερα αντισταθμι-
στικά οφέλη από το 3%, ίσως ακόμη και 
τα διπλάσια, με σαφή μείωση της τιμής 
του ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυ-
ριά του κάθε νησιού.
 Τέλος, επί της προκείμενης ΜΠΕ, όσο 
αφορά την Τήνο, η αρνητική εισήγηση 
της διεύθυνσης περιβάλλοντος με καλύ-
πτει απόλυτα, γιατί είναι ηλίου φαεινότε-
ρο ότι ο όμιλος Κοπελούζου επέλεξε ση-
μεία για να εγκαταστήσει τις ανεμογεν-
νήτριες με έντονη πνοή ανέμου, με εύκο-
λη πρόσβαση στο οδικό δίκτυο και κο-
ντά σε υπάρχουσες γραμμές μεταφοράς 
της ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς όμως 
να λάβει υπ’ όψην του τίποτε άλλο, που 
κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι:
1. η εγγύτητα σε οικισμούς και μάλιστα 
παραδοσιακούς π.χ. Μαρλάς, Μαμάδος
2. η όχληση (οπτική, ακουστική, τέλος 
πάντων αισθητική) σε παραθαλάσσιους 
ταχέως αναπτυσσόμενους οικισμούς π.χ. 
Άγιος Ρωμανός
3. και γενικά η αλλοίωση της φυσιογνω-
μίας της Τηνιακής ενδοχώρας με την 
ύψωση τόσων πολλών τεράστιων ανε-
μογεννητριών.
Συνοψίζοντας, πρότασή μου είναι το πε-
ριφερειακό συμβούλιο να πει ΝΑΙ στις 
ΑΠΕ αλλά με όρους και προϋποθέσεις 
και επιπλέον αντισταθμιστικά οφέλη και 
πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη της το-
πικής αυτοδιοίκησης».
 
Με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι το 
Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε ψή-
φισμα συμπαράστασης στους εργαζόμε-
νους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 
και στους Μηχανικούς του Δημοσίου, οι 
οποίοι πλήττονται καίρια από τις σημε-
ρινές οικονομικές συνθήκες.
 

Άλλη μια συμπατριώτισσά 
μας επέλεξε την Τήνο για να 

ασκήσει το λειτούργημά της. Πρό-
κειται για την Βασιλική (Βίκυ) Κα-
στορίνη ψυχολόγο- ψυχοθεραπεύ-
τρια, η οποία θα βρίσκεται σε τα-
κτά διαστήματα στην Τήνο και θα 
δέχεται με ραντεβού.
Η Β.Καστορίνη είναι πτυχιούχος 
του τμήματος Ψυχολογίας του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τριετείς μεταπτυχιακές σπουδές 
στη Ρώμη. Ασχολείται με την Ατο-
μική Συμβουλευτική και Ψυχοθε-
ραπεία σε παιδιά και ενήλικες. Επί-
σης με την θεραπεία προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν τα ζεύγη και οι 
οικογένειες.
Όποτε κρίνεται απαραίτητο διενερ-
γείται αξιολόγηση μέσω κατάλλη-
λων ψυχοδιαγνωστικών εργαλεί-
ων (ΜΜΡΙ, WAIS, RORSCHACH). 
Η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπι-
ση δεν περιλαμβάνει τη χορήγηση 
φαρμακευτικών παρασκευασμά-
των.
Τέλος, πραγματοποιούνται προ-
γράμματα επαγγελματικού προσα-
νατολισμού σε μαθητές,-τριες Α’, Β’ 
και Γ’ Λυκείου.
Με σεβασμό στον άνθρωπο και τα 
προβλήματα που μπορεί να αντι-
μετωπίζει, δίνει σε κάθε περίπτωση 
ιδιαίτερη βαρύτητα στο απόρρητο 
και την προσωπική εχεμύθεια. 
Η ψυχολογία αποτελεί τη σύγ-
χρονη σταθερή αξία διεξόδου στα 
προβλήματα της εποχής, στην πο-
λύπλευρη κρίση που βιώνει η κοι-
νωνία μας, άγχος, φοβίες, κατά-
θλιψη, απογοήτευση, εργασιακό 
στρες, ανεργία, διατάραξη σχέσε-
ων ζεύγους, εθισμοί, σχέσεις γονέ-
ων –παιδιών κ.ά.
Η Β. Καστορίνη απαντά στο κινητό 
τηλέφωνο 6974120490.

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ 

ΜΑΣ
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«ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΥΤΑΛΑΙ»
Παρουσιάστηκε στις 28 Οκτωβρίου του 2011, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, 
το βιβλίο του αείμνηστου Προέδρου μας Στέφανου Νικολάου Δελατόλα «Αδελφοί 
Φυτάλαι», που εξέδωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυάς Τήνου. Το βιβλίο 
παρουσίασαν οι δεσποινίδες Ζάφη Ποτήρη («Οι αδελφοί Γεώργιος και Λάζαρος 
Φυτάλαι στον ελληνικό νεοκλασικισμό») και Ούρσουλα Φωσκόλου («Ο ανδριάντας 
του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ του Γεωργίου Φυτάλης) και ο κ. Κώστας Δανούσης 
(«Ο Στέφανος Νικ. Δελατόλας και οι αδελφοί Φυτάλαι»). Παρά τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες η αίθουσα συνεδρίων του Ι.ΤΗ.Π. ήταν πλήρης (εντύπωση έκανε η συμπαγής 
παρουσία του Προοδευτικού Συλλόγου Μαρλά – Μαμάδου).
Η δ. Ποτήρη αναφέρθηκε στη διαμόρφωση του κινήματος του νεοκλασικισμού στην 
Ελλάδα και στον κομβικό ρόλο σ’ αυτήν των αδελφών Φυταλών, η δ. Φωσκόλου 
παρουσίασε τη φιλοτέχνηση του ανδριάντα του Πατριάρχη και το κλίμα της εποχής, 
ενώ ο κ. Κώστας Δανούσης μίλησε για τον απελθόντα Πρόεδρό μας και τους αδελφούς 
Φυτάλη.
Οι Υστερνιώτες αδελφοί Φυτάλαι —κυρίως ο Γεώργιος και ο Λάζαρος—  υπήρξαν εκ 
των θεμελιωτών της νεοελληνικής γλυπτικής, εκείνοι που συνετέλεσαν αποφασιστικά 
στην ένταξη της τέχνης του νεότευκτου ελληνικού κρατιδίου στη μεγάλη καλλιτεχνική 
οικογένεια του ευρωπαϊκού χώρου. Η ζωή και το έργο των σημαντικών αυτών 
συντοπιτών μας δεν είχε μέχρι πρόσφατα αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. 
Όμως το μεταλλείο ειδήσεων που είχαν αποφέρει οι έρευνες του Στέφανου στον 
τοπικό και αθηναϊκό τύπο και η αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας επέτρεψαν την 
εκπόνηση αυτού του τόσο χρήσιμου έργου. Όπως όμως σημειώνει στο 2ο φύλλο των 
«Τηνιακών σημειωμάτων» ο κ. Κώστας Δανούσης, αν δεν υπήρχε η προσωπική σχέση 
του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυάς κ. Μάνθου Ποτήρη με τον Στέφανο 
Νικ. Δελατόλα και η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου για υποστήριξη της 
έκδοσης, «Οι αδελφοί Φυτάλαι» δε θα έβλεπαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Οι 
Καρυανοί άπλωσαν —και καλά έκαμαν— τα φτερά τους σε όλη την Τήνο. Γιατί, όμως, 
εμείς οι Εξωμερίτες, οι άμεσοι κληρονόμοι μιας μεγάλης καλλιτεχνικής παράδοσης, να 
υστερούμε;
Ο αείμνηστος Στέφανος Νικ. Δελατόλας, για τα «δίκαια» της Καρδιανής (όπως αυτός 
τα ένιωθε), κατέγινε από το 1974 στην έρευνα του τοπικού και αθηναϊκού τύπου 
του 19ου αιώνα και στη συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού (έγγραφα, διαθήκες, 
φωτογραφίες, σπάνιες εκδόσεις κ.λπ.). Από το υλικό αυτό προήλθαν βέβαια κάποια 
βιβλία, όμως κατά το μεγαλύτερο μέρος του δεν έχει αξιοποιηθεί. Θα ήταν, λοιπόν, 
καλό να για γίνει μια πρώτη ταξινόμηση και καταγραφή και να καταστεί προσιτό στην 
έρευνα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΧ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την εκδημία του αείμνηστου καθηγητή, 
και Προέδρου της Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις, Δημητρίου Ζαχ. Σοφιανού, το 
μητρικό σωματείο οργάνωσε εκδήλωση τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος.
Στις 12 Νοεμβρίου 2011, στην αίθουσα «Ιωάννης Ρήγος - Πανορμίτης» του μεγάρου 
της Αδελφότητας έλαβε χώρα φιλολογικό μνημόσυνο προς τιμή του αείμνηστου 
Δημητρίου Σοφιανού. Ο Πρόεδρος του σωματείου κ. Ιωάννης Παπαδημητρίου μίλησε 
για την 40ετή δράση του Σοφιανού στην Αδελφότητα και στην αποφασιστικής 
σημασίας συμβολή του στην ίδρυση του Μουσείου Γιαννούλη Χαλεπά στον Πύργο της 
Τήνου, ο φιλόλογος – γυμνασιάρχης κ. Γεώργιος Αμιραλής μίλησε για τα μαθητικά και 
φοιτητικά χρόνια του εκλιπόντος, ο δικηγόρος κ. Δημήτριος Σιώτος, επί σειρά ετών 
συνεργάτης του Σοφιανού στην Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, μίλησε για τη συμβολή 
του στην πνευματική και γενικότερα πολιτιστική ζωή του νησιού μας, ενώ, τέλος ο κ. 
Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Διευθυντής Ερευνών του ΙΒΕ/ΕΙΕ, μίλησε για το Σοφιανό ως 
επιστήμονα, φιλόλογο και παλαιογράφο. 
Ο Δημήτριος Ζαχ. Σοφιανός μας κληροδότησε ένα ογκώδες επιστημονικό έργο, ένα 
έργο που εξακολουθεί ακόμη —τρία χρόνια μετά το θάνατό του— να εκδίδεται. Μας 
κληροδότησε, όμως, και κάτι ακόμη σπουδαιότερο: το επιστημονικό του ήθος, την 
ευαισθησία και την ευγένεια, αρετές που ατυχώς στις μέρες μας είναι ακόμη ζητούμενα.



Σελ. 7  |   Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011
Τα Νέα
της ΚαρδιανήςΔελτία τύπου Δήμου Τήνου / 

«ΘΕΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»
Στις 26 Νοεμβρίου 2011, με θέμα «Θεά περιστέρα. Η σημασία των περιστεριών και των 
περιστεριώνων», μίλησε στην αίθουσα «Ιωάννης Ρήγος - Πανορμίτης» της Αδελφότητας 
των Τηνίων εν Αθήναις ο Δρ Αρχαιολογίας – Ιστορίας κ. Χάρης Κουτελάκης. Ο ομιλητής, 
αφού μας ταξίδεψε στο χώρο και το χρόνο, παρακολουθώντας την πορεία εξέλιξης της 
εκτροφής και χρήσης των περιστεριών και της ανέγερσης περιστεριώνων στο χώρο της 
ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και ιδιαίτερα της Εγγύς Ανατολής, στη συνέχεια 
εντόπισε το ενδιαφέρον του στο νησί μας, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες απόψεις για 
την προέλευση του ονόματος της Τήνου και για την τηνιακή εκδοχή της Θεογονίας, 
όπως αυτή καταγράφεται στις παραστάσεις του γνωστού πίθου του Εξωμβούργου, 
που φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Τήνου. Παρόλο που η ομιλία του κ. 
Κουτελάκη ξεπέρασε τη μία ώρα, εντούτοις ο ομιλητής πέτυχε να κρατήσει αδιάσπαστο 
το ενδιαφέρον των ακροατών του. Η ομιλία αυτή του κ. Κουτελάκη —νέο κεφάλαιο 
στο υπό επανέκδοση βιβλίο του «Τήνος αρχαία και χριστιανική»— πιστεύουμε πως θα 
προσφέρει νέα ώθηση στην επιστημονική μελέτη του παρελθόντος του τόπου μας και θα 
γονιμοποιήσει τις σχετικές έρευνες.

«ΤΗΝΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ»
Κυκλοφόρησε το 2ο φύλλο (2/ 2011) της περιοδικής έκδοσης του κ. Κώστα Δανούση 
«Τηνιακά σημειώματα». Στο φύλλο φιλοξενούνται οι παρουσιάσεις του βιβλίου του 
Στέφανου Νικ. Δελατόλα «Αδελφοί Φυτάλαι» των δεσποινίδων Ζέφης Ποτήρη («Οι 
αδελφοί Γεώργιος και Λάζαρος Φυτάλαι στον ελληνικό νεοκλασικισμό») και Ούρσουλας 
Φωσκόλου («Ο ανδριάντας του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ του Γεωργίου Φυτάλη») και τα 
κείμενα του κ. Κώστα Δανούση «Λατόμοι της Τήνου: Μόχθος, σοφία, ευαισθησία» και 
«Ο Κανάρης της Ερμούπολης». Η νέα περιοδική έκδοση του κ. Δανούση —εκδίδεται 
παράλληλα με τα «Τηνιακά Σύμμεικτα»— δεν έχει αυστηρές επιστημονικές απαιτήσεις, 
αλλά αποτελεί ένα βήμα παρουσίασης στοιχείων που κατά την κρίση του θα έχουν στο 
μέλλον ενδιαφέρον για τους ερευνητές της ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού μας. 
Και, αν κρίνουμε από την ύλη των δύο πρώτων φύλλων, η προσδοκία του εκδότη μάλλον 
δικαιώνεται. Το έντυπο εκδίδεται σε μικρό αριθμό φύλλων, πλην όμως αποστέλλεται 
δωρεάν ηλεκτρονικά (όποιος ενδιαφέρεται ας απευθυνθεί στον εκδότη στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cdanousis@ gmail.com).

TA HMEΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ «ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ»
Ο φίλος μας κ. Στρατής Γ. Φιλιππότης, Νέστορας του εκδοτικού χώρου, γνωρίζει πολύ 
καλά την τέχνη του «εκπλήσσειν ευχαρίστως». Και πάλι τα δυο του «Ημε¬ρολόγια» για 
το 2012, το «Αθηναϊκό» και εκείνο του «Αρχιπελάγους», ήταν ευχάριστες εκπλήξεις. 
Πλούσια και ενδιαφέρουσα η ύλη αμφοτέρων. Θα θέλαμε, όμως, κατ’ ανάγκην, να 
σταθούμε στο «Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους», το οποίο έχει έντονο άρωμα Τήνου. Η 
Τήνος έχει την τιμητική της. Απέναντι από το εορτολόγιο κάθε μήνα κι ένας Τηνιακός 
καλλιτέχνης ή ποιητής: «Αντώνης Απέργης» [ζωγράφος] (σελ. 18), «Γιώργης Βαρλάμος» 
[ζωγράφος – χαράκτης] (σελ. 20), «Μάνθος Γαΐτης» [ζωγράφος] (σελ. 22), «Αντώνιος 
Δελατόλας» [ζωγράφος] (σελ. 24), «Πέτρος Ζουμπουλάκης» [ζωγράφος] (σελ. 26), «Τίνα 
Καραγεώργη» [ζωγράφος] (σελ. 28), «Χρήστος Σανταμούρης» [ζωγράφος – χαράκτης] 
(σελ. 30), «Γιάννης Κ. Σιώτης» [αγιογράφος] (σελ. 32), «Ντίνα Συλίκου» [ζωγράφος – 
χαράκτρια] (σελ. 34), «Σοφία Φόρτωμα» [ζωγράφος] (σελ. 36), «Κώστας Μαυρουδής» 
[Ποιητής – εκδότης του περιοδικού «Δέντρο»] (σελ. 38) και «Ντίνος Σιώτης» [ποιητής 
– εκδότης του περιοδικού «(δε)κατα»] (σελ. 40). Επίσης από την κύρια ύλη ξεχωρίζουμε 
τα κείμενα: «Εξομολόγηση» του ζωγράφου κ. Πέτρου Ζουμπουλάκη (σελ. 14 – 16), 
«Φίλιππος Αντωνίου Λίλας ή Λελές. Τήνιος πυρπολητής» του κ. Δημητρίου Γεωργ. 
Σοφιανού (σελ. 42 – 66),  «Πώς διασώθηκε και τι περιλαμβάνει το ανεκτίμητης αξίας 
αρχείο του Νικολάου Γ. Σακελλίωνα [1842 – 1926]» του κ. Σάββα Απέργη (σελ. 67 – 73), 
«Ο αντίκτυπος του διαμελισμού της πρώην Γιουγκοσλαβίας στις τοπικές κοινωνίες της 
Τήνου και της Σύρου» της κ. Κατερίνας Σεραϊδάρη (σελ. 74 – 87), «Ο καθιστός άγγελος 
του Γιαννούλη Χαλεπά στο Κοιμητήριο Bellu, στο Βουκουρέστι» των κ.κ. Πραξιτέλη 
Τζανουλίνου και Ζωής Ε. Ρωπαΐτου (σελ. 88 – 98) και «Η ιστορία του Μουσείου Τηνίων 
καλλιτεχνών Πύργου Τήνου» των κ.κ. Αθανάση Ν. Απέργη και Ζωής Ε. Ρωπαΐτου (σελ. 
99 – 106).
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ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΤΟ Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Στις 4 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου 
για την προσεχή τριετία. Τα ονόματα των μελών που προέκυψαν από την εκλο-
γική διαδικασία έχουν ως εξής:
Τακτικά μέλη : Ευάγγελος Γκίζης – Παρασκευάς, Παρασσός Σαλταμανίκας, Πα-
ναγιώτης Μαλλιάρης, Αλέξανδρος Μέγκουλας,  Γρηγόριος Μαρκουΐζος, Ιωάν-
νης Πολατσίδης, Ευάγγελος Σημαντήρης, Παράσχος Μαλλιάρης και Ευάγγελος 
Καλογήρου.
Αναπληρωματικά Μέλη: Ευάγγελος Βέρσαλης, Ιωάννης Απέργης, Γεώργιος Γρη-
γοράκης, Ιάκωβος Μαλακατές και Δημήτριος Λεκκός. 
Η νέα Διοικούσα Επιτροπή συνήλθε σε σώμα και εξέλεξε Αντιπρόεδρο τον κ. Ευ-
άγγελο Γκίζη - Παρασκευά και Γενικό Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Πολατσίδη.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΤΗΝΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ιστορι-
κό Σωματείο της ΑΔΕΛΦΟΤΗ-

ΤΑΣ ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,  
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την 
5η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Κυριακή 
, θα τελέσει στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Βασιλείου την καθιερωμένη ετή-
σια γιορτή, για την επέτειο των 189 
χρόνων από την Εύρεση τη Ιερής και 
Θαυματουργής Εικόνας της Μεγαλό-
χαρης στην Τήνο. Για το σκοπό αυτό, 
θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία, στον Ιερό Ναό του Αγίου Βα-
σιλείου (οδός Μετσόβου) μετά το τέ-
λος της οποίας, τα μέλη της Αδελφό-
τητας μαζί με τους επίσημους και τους 
πιστούς θα μεταβούν συνοδεύοντας 
το πιστό αντίγραφο της Ιερής Εικόνας 

στην αίθουσα του 2ου ορόφου Ιωάννη Ρήγου Πανορμίτη του Σωματείο, όπου θα 
ακολουθήσει η τελετή του πανηγυρικού της ημέρας.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:30 π.μ. / Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό του Αγίου Βασιλείου, οδός 
Μετσόβου.
11:15 π.μ. / Μεταφορά της Ιεράς Εικόνας από τον Ιερό Ναό του Αγίου 
Βασιλείου στο κτήριο της Αδελφότητας (οδός Ασημάκη Φωτήλα και 
Λ.Αλεξάνδρας)
11:45 π.μ. /  Προσφώνηση του Προέδρου του Δ.Σ. της Αδελφότητας κ. Ιωάννη 
Σταύρου Παπαδημητρίου.
12:30 μ.μ.  / Εόρτιος ομιλία του μέλους της Αδελφότητας, Εθνολόγου – 
Λαογράφου κ.Αλέξανδρου (Αλέκου ) Φλωράκη με θέμα: « Ο Εθνικός ρόλος του 
Προσκυνήματος της Ευαγγελιστρίας Τήνου».
13:00 μ.μ.  / Τέλος της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει κέρασμα των 
παρευρισκομένων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΝΙΑΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Τηνιακών 
Μελετών εκφράζει τις θερμές 

του ευχαριστίες προς την Δ.Ε. του 
Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευ-
αγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.) για 
την παραχώρηση γραφείου προς 
στέγαση της Εταιρείας στην Τήνο, 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 
Γυμνασίου Τήνου επί της λεωφόρου 
Μεγαλόχαρης.
Θερμές ευχαριστίες εκφράζει επίσης 
στον Τήνιο γλύπτη Στρατή Φιλιππό-
τη για την αποτύπωση σε μάρμαρο 
του λογότυπου της Εταιρείας και την 
προσφορά αυτού του έργου. Χάρη σε 
αυτήν την γενναιόδωρη προσφορά, 
το «βιβλίο της Τήνου» κοσμεί τους 
τελευταίους μήνες την είσοδο του 
γραφείου της Εταιρείας στην Τήνο. 
Οι ενέργειες αυτές δείχνουν το εν-
διαφέρον της Δ.Ε. του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. για 
την Εταιρεία Τηνιακών Μελετών και 
την αγάπη του πρέσβη της Τηνιακής 
γλυπτικής Τέχνης κ. Στρατή Φιλιπ-
πότη προς την Εταιρεία. Ως ελάχιστο 
αντίδωρο για τις δωρεές αυτές, το 
Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει 
προς την παλαιά και την προσφάτως 
εκλεγείσα Δ.Ε. του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., καθώς 
και προς τον κ. Φιλιππότη,  τις 
ευχαριστίες και τις ευχές του για το 
Νέον Έτος.
 
Για το Δ.Σ 
Μάρκος Βιδάλης

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Στο τέλος του χρόνου που έφυγε η 
Τήνος «εισέπραξε» μιαν ακόμη τι-

μητική διάκριση. Η Ακαδημία Αθηνών 
βράβευσε το συμπατριώτη μας ζωγρά-
φο κ. Πέτρο Ζουμπουλάκη για το σύ-
νολο του έργου του.


