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ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΥΑΣ
  Μοναδικές στιγμές έζησαν οι εκατοντάδες φίλοι 
του συλλόγου μας που παρευρέθησαν το βράδυ 
της Κυριακής 2 Αυγούστου στην καλοκαιρινή 
μας εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στην πλα-
τεία Αγ. Ελευθερίου Καρυάς. Τα 200 καθίσματα 
αποδείχτηκαν ανεπαρκή να εξυπηρετήσουν τους 
διπλάσιους σε αριθμό επισκέπτες, οι οποίοι παρα-
κολούθησαν εκστατικά μέσα από τις ομιλίες των 
εισηγητών αλλά και με την προβολή εικόνων, τη 
δημιουργία και την εξέλιξη των οικισμών της Τή-
νου. Ο σεβασμός προς τη μητέρα φύση, η επιλο-
γή της θέσης των οικισμών σε σχέση και με το 
ανάγλυφο του εδάφους και η λειτουργικότητα των 
κτισμάτων ξεδιπλώθηκαν μέσα από τις άρτιες το-
ποθετήσεις των τριών νέων Καρυανών επιστημό-
νων υπό το συντονισμό του ιστοριοδίφη κ Κώστα 
Δανούση. 
  Συγκεκριμένα η Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος κ 
Ζέφη Ποτήρη παρουσίασε το θέμα «Τήνος: Γε-
ωμετρία του δομημένου χώρου» και ο Ιστορικός 
κ Παναγιώτης Πρασσάς «Ερειπίων Αντηχήσεις, 
ιστορική-κοινωνική προσέγγιση». Τέλος, η Θεα-
τρολόγος-Σκηνοθέτις κ Μαριάννα Κρητικού προ-
έβαλε την ταινία μικρού μήκους «Εν ερημίαις και 
ερειπίοις». 
  Στην αρχή της εκδήλωσης διαβάστηκαν από το 
γραμματέα του συλλόγου κ Μιχ. Παυλίδη μηνύ-
ματα που μας απέστειλαν ο Αρχιεπίσκοπος κ Ιε-
ρώνυμος, ο Μητροπολίτης μας κ Δωρόθεος Β΄ και 
ο Φθιώτιδος κ Νικόλαος, ο Υπουργός κ Ά. Σπη-
λιωτόπουλος και η Βουλευτής του νομού μας κ 
Άρια Μανούσου. Ακολούθησε σύντομος χαιρετι-
σμός προς τους παρευρισκομένους από τον πρόε-
δρο του συλλόγου κ Ματθ. Ποτήρη, για να πάρει 
τη σκυτάλη στη συνέχεια ο κ Κώστας Δανούσης, 
ο οποίος προλόγισε και συντόνισε την εκδήλωση. 
Στο τέλος τιμήθηκαν από το σύλλογο και την εφη-
μερίδα «Φωνή της Καρυάς» οι κκ Νίκος Παρα-
σκευάς, γλύπτης και λέκτορας της ΑΣΚΤ για την 
προσφορά του στην Τέχνη και τον Πολιτισμό, και 
ο επί σειρά ετών πρόεδρος των Απανταχού Μου-
νταδιανών κ Στέφανος Γιαγιάς, για την πολύμορ-
φη προσφορά του στο Μουντάδο. 
  Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Δήμαρχοι Τή-
νου και Εξωμβούργου κκ Σίμος Ορφανός και Πα-
ναγιώτης Κροντηράς, ο Κοινοτάρχης Πανόρμου κ 
Ηλίας Τζαβελόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Τήνου κκ 
Ι. Ψάλτης και Γ. Ζάρπας, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
κκ Νικ. Λούβαρης, Ρένος Αθηναίος και Κ. Ψάρ-

ρος, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Τήνου Ιάκ. Απέρ-
γης και Ιω. Γιαγιάς, ο διευθυντής της ΣΚΤ Τήνου 
κ Χαρ. Κρητικός, ο εκδότης κ Στυλ. Λαγουρός, 
ενώ εντύπωση προκάλεσε η παρουσία πολλών 
αντιπροσωπειών συλλόγων. Συγκεκριμένα, το πα-
ρών έδωσαν η Αδελφότητα Τηνίων με τον πρόε-
δρο κ Παπαδημητρίου, οι σύλλογοι Χωραϊτών με 
την πρόεδρο κ Μαρία Μοσχονά και την κοσμή-
τορα κ Βάσω Τζιβανίδου, Φαλατάδου με τον πρ. 
κ Μάρκο Αλβέρτη, Μουντάδου με τον πρ. κ Σωτ. 
Περιβολαράκη, Υστερνίων με τον πρ. κ Ιάκ. Μα-
λακατέ, Μέσης, Τζάδου, Τριποτάμου και πολλοί 
άλλοι. Ακόμα παρέστησαν ο καθολικός ιερέας π 
Μάρκος Φώσκολος, εκπρόσωποι του Ι.Τη.Π. κκ 
Σάββας Απέργης, Μάρκος Βιδάλης, ο κ Παντελής 
Απέργης και πολλοί εκπαιδευτικοί. 
 Της εκδήλωσης προηγήθηκε παράκληση στον 
Άγιο Ελευθέριο από τους ιερείς π Αντ. Απέργη, Μ. 
Θεοδοσίου, Σπ. Φώσκολο, Γ. Ασημομύτη και τον 
ιερέα της ενορίας π Μ. Φώσκολο.
  Τέλος, ακολούθησε, όπως πάντα, το καθιερωμένο 
κέρασμα με ξεροτήγανα, λουκούμια, αμυγδαλω-
τά, ρακί και καρυανά φρούτα. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι με απόφαση του ΔΣ του συλλόγου η εκδήλωση 
αφιερώθηκε στη μνήμη των αειμνήστων Ειρήνης 
Χαριάτη και Μαρίας Πατρινού.   

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
• Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κ Ιερώνυμος με-
ταξύ άλλων αναφέρει: «Με ιδιαίτερη χαρά έλαβον 
την τιμητικήν διά την ταπεινότητά μου πρόσκλη-
σή σας προκειμένου να παραστώ στην εκδήλω-
ση του συλλόγου σας την Κυριακή 2 Αυγούστου 
2009 και θερμά σας ευχαριστώ. Συγχαίρω για την 
πολιτιστική αυτή πρωτοβουλία και για την παρά-
κληση που θα κάνετε στην Παναγία μας, εύχομαι 
καλή επιτυχία, δύναμη στο ΔΣ και πνευματική ευ-
φροσύνη και κάθε ευλογία του πανάγαθου Θεού 
στη ζωή και τα έργα σας.»
•  Ο σεβ. Μητροπολίτης μας κ Δωρόθεος Β΄ ανα-
φέρει: 
«Αγαπητέ κύριε πρόεδρε
Πατρικά συγχαίρουμε τον φιλοπρόοδο και φιλό-
ξενο πολιτιστικό σύλλογο Καρυάς Τήνου για τις 
συνεχείς και επιτυχημένες πρωτοβουλίες του, 
που συντελούν στην ακόμα μεγαλύτερη αναβάθ-
μιση του πολιτιστικού επιπέδου της Καρυάς και 
της Τήνου. Η σημερινή εκδήλωση με θέμα την 
περιπλάνηση στους ερειπωμένους οικισμούς της 
Τήνου θεωρούμε ότι αποτελεί μια ακόμη συμβολή 
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στη γνώση του ιστορικού οικιστικού παρελθόντος 
της ιεράς νήσου. 
  Συγχαίρουμε κατά ταύτα, τους συντελεστές και 
τις ερίτιμες ομιλήτριες και λυπούμαστε διότι προ-
γραμματισμένη ποιμαντική επίσκεψη στη Σέριφο 
δεν μας επιτρέπει να παριστάμεθα σήμερα μαζί 
σας.  Νοερά παρόντες όμως ευχόμαστε σε όλους 
να έχετε υγεία και ευημερία και όλες οι προσπά-
θειές σας για την πρόοδο της Καρυάς να στέφονται 
με επιτυχίες.»
•  Ο σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ Νικόλαος 
γράφει:
«Σας συγχαίρω για την εντυπωσιακή δραστηριό-
τητα του συλλόγου σας, καθώς επίσης και για τα 
δημοσιεύματα στην εφημερίδα σας. Εύχομαι επι-
τυχία εις το έργο σας, υπομονή και επιμονή στα 
οράματά σας για την Τήνο.»
•   Η βουλευτής των Κυκλάδων κ Άρια Μανούσου-
Μπινοπούλου μεταξύ άλλων γράφει:
«Θα ήθελα να συγχαρώ ολόψυχα τον πολιτιστικό 
σύλλογο Καρυάς Τήνου για την πλούσια πολιτι-
στική του προσφορά, ανελλιπώς, όλα αυτά τα χρό-
νια που συντελεί στην πολιτιστική ανάπτυξη των 
Κυκλάδων μας. 
Εύχομαι καλή επιτυχία στην όμορφη εκδήλωση 
που διοργανώνετε.»

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
•  Αξιότιμοι κύριοι,
Επιθυμώ θερμά να σας ευχαριστήσω για την πνευ-
ματική πανδαισία, που μας προσφέρατε την περα-
σμένη Κυριακή 2 Αυγούστου 2009 στη λυτρωτική 
πλατεία του Αγίου Ελευθερίου Καρυάς. Πανέμορ-
φο το χωριό σας αποπνέει την αύρα της ομορφι-
άς και κρατά την αυθεντικότητα της λαϊκής μας 
παράδοσης. Άνθρωποι αληθινοί κι εγκάρδιοι μας 
ενθουσιάζετε κάθε φορά με τα πηγαία αισθήματά 
σας νάματα δροσιάς κι αγάπης στο φλογισμένο κι 
αυχμηρό κατακαλόκαιρο της εποχής μας. 
  Ως ελάχιστη λοιπόν έκφραση ευχαριστιών στην 
προσφορά σας αφιερώνω στους εκλεκτούς νέους 
επιστήμονες, τα χαριτωμένα Παιδιά: Ζέφη Ποτή-
ρη-Παναγιώτη Πρασσά-Μαριάννα Κρητικού και 
στο Συντονιστή της εκδήλωσης τον ενθουσιώδη 
και άοκνο κ Κώστα Δανούση, εκδότη του περιο-
δικού «Τηνιακά Σύμμεικτα», στίχους απ’ την καρ-
διά μου. Είναι απόηχος της συγκίνησης, που μας 
μεταγγίσατε όλοι σας εκείνο το βράδυ και σας 
ευγνωμονώ. (λόγω πληθώρας ύλης το ποίημα θα 
δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο) 

Τήνος, 4/8/2009
Άννα Κορνάρου-Καλαμαρά     

•  «Φωνές της σιωπής» ή «Φωνές οργής»
Αγαπητοί φίλοι,
Εξαιρετική και η φετινή σας εκδήλωση (2 Αυγού-
στου) με τον ευρηματικό τίτλο «Φωνές της σιω-
πής». Πολλά ¨μπράβο¨ στους Ζέφη, Παναγιώτη 
και Μαριάννα για την γεμάτη ευαισθησία δουλειά 
που παρουσίασαν. 
Επιτρέψτε μου, όμως, μια διαφοροποίηση. Προ-
σωπικά δεν έφυγα ευχαριστημένος όπως όλοι οι 
παρευρισκόμενοι. Αντίθετα, ένοιωσα και πάλι 

απογοητευμένος. Γιατί βλέπω, χρόνο με τον χρό-
νο, πως αυτό που υποτίθεται ότι τιμάμε σ’ αυτές 
τις εκδηλώσεις – την πολιτιστική μας κληρονομιά, 
το φυσικό τοπίο, και το περιβάλλον της Τήνου 
–αλλοιώνεται, καταστρέφεται, χάνεται. Από την 
άναρχη, αλόγιστη και χωρίς μέτρο «ανάπτυξη» 
που προωθείται από τους τοπικούς παράγοντες τα 
μικρά και μεγάλα συμφέροντα, τους ντόπιους και 
μέτοικους νεόπλουτους.
  Είδα ότι φέτος αντικαταστήσατε τον Εσπερινό 
στον Άγιο Ελευθέριο με την Παράκληση. Ίσως να 
συμβολίζει κάτι αυτό… Όμως, θα σας πρότεινα 
από του χρόνου να καθιερώσετε το Μνημόσυνο. 
Ένα Μνημόσυνο για όλους εκείνους, τους γνω-
στούς και άγνωστους Τηνιακούς, που με πολύ μό-
χθο, ιδρώτα και μεράκι μας κληροδότησαν ό, τι  
εμείς σήμερα με τόση ευκολία καταστρέφουμε. 
Όσο για την εκδήλωση που ακολουθεί, μπορεί να 
έχει τον μόνιμο τίτλο: «Φωνές οργής».

Φιλικά,
Θέμης Δαλέζιος

•  Καλοκαιρινή εκδήλωση του συλλόγου στην 
Καρυά
Στις 2 τ’ Αυγούστου και σε μια βραδιά που γεν-
νούσε υποσχέσεις μαγικές, στης Καρυάς την 
πλατεία, φόντο το φωτοστόλιστο Άγιο Ελευθέ-
ριο, ζήσαμε και ρουφήξαμε τη γλυκιά γεύση της 
ταξιδιάρικης διαδρομής του χθες. Οι παρουσια-
στές γλαφυρά μας ξενάγησαν σε εποχές που δεν 
ξεφτούν στη μνήμη και στις ψυχές μας. Συγχαίρω 
τα παιδιά Ζέφη Ποτήρη, Μαριάννα Κρητικού, 
Παναγιώτη Πρασσά και το συντονιστή κ Κώστα 
Δανούση. Επίσης, τον πρόεδρο του συλλόγου κ 
Μάνθο Ποτήρη, το γραμματέα Μιχάλη Παυλίδη, 
το Γιώργο Μαραγκό, ταμία του φιλοπρόοδου αυ-
τού συλλόγου που ανθίζει και φέρνει καρπούς και 
πάντα μας αιφνιδιάζει ευχάριστα. Βραβεύτηκαν ο 
κ Νίκος Παρασκευάς για την προσφορά του φιλο-
τεχνήματος «Τήνια 1895», και ο κ Στέφανος Για-
γιάς για τη συμβολή και συνεργασία απ’ το σύλ-
λογο Μουντάδου με το γείτονα σύλλογο Καρυάς. 

Συγχαρητήρια σ’ όλους.
Στενή, Αύγουστος 2009

Αγγελική Μωραΐτου-Γυφτογιάννη

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ;
Ο κύριος Δημήτριος Χ. Αθηναίος, Πολιτικός Μη-
χανικός-Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ, μας απέστειλε 
επιστολή όπου αναφέρεται στα σχέδια της εκπο-
νούμενης μελέτης «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης 
λιμένος Τήνου». Η επιστολή παρουσιάζει εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον γιατί στις προτάσεις του κυρίου 
Αθηναίου γίνεται ιδιαίτερη μνεία στους κοινό-
χρηστους και δημοτικούς χώρους. Στην τελευταία 
παράγραφο αναφέρει:
«…Θυμάμαι πώς ήταν παλιά η παραλία μας. Ήταν 
το «Κε» μας, το «νυφοπάζαρο». Βόλτες ατέλειω-
τες τα καλοκαιρινά βράδια από Πολυμέρειο μέχρι 
το κόκκινο φανάρι. Ώσπου να κουραστούμε. Και 
τότε, υπήρχαν σ’ όλο το μήκος παγκάκια πολλά 
για να κάτσει κανείς να ξαποστάσει, να κουβεντι-
άσει και να απολαύσει τη θέα της θάλασσας και 
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του λιμανιού. Τώρα, όρθιος ο κόσμος πάει κι έρ-
χεται, ξεροσταλιάζει και δεν έχει πού να καθίσει. 
Παγκάκια πια δεν υπάρχουν. Έχουν εξαφανιστεί. 
Ο μόνος τρόπος για να καθίσει κανείς κάπου, εί-
ναι να αποφασίσει να φάει το, ωραιότατο κατά τα 
άλλα και γευστικότατο, τεράστιο παγωτό σε ψηλό 
ποτήρι στολισμένο με σημαίες, ομπρελίτσες, 
κορδελίτσες και φώσφορα ή να πιει καφέ φραπέ, 
εσπρέσσο ή καπουτσίνο ή να πάρει μια crêpe-
chocolat (και μη με ρωτήσετε τι είναι αυτό, γιατί 
δεν ξέρω και θα με πείτε αγράμματο) και φεύγει 
τελικά ο άνθρωπος, να πάει στο σπίτι του, όπου 
επιτέλους θα κάτσει!...Να ξεκουράσει τα πόδια 
του και να πιει εκεί το δικό του καφέ (πολλά βαρύ 
και όχι με φούσκες και σε φλιτζάνι χοντρό). 
Δώστε λοιπόν σ’ αυτόν τον δημότη σας κάπου 
να κάτσει στην παραλία, να ξεκουραστεί και να 
ξαποστάσει, αν δεν επιθυμεί (και είναι δικαίωμά 
του) να φάει παγωτό με ή χωρίς ομπρελίτσες, φώ-
σφορα και σημαίες ή να πιει…καπουτσίνο…!

Σας ευχαριστώ πολύ
Δημ. Χ. Αθηναίος»

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥ

  Ανέλπιστα έφυγε από κοντά μας η Μαρία αφή-
νοντας πίσω της κενό δυσαναπλήρωτο. Η απου-
σία της αισθητή στην Τηνιακή κοινωνία, που με 
αγάπη και μεράκι υπηρέτησε ως υπεύθυνη των 
πολιτιστικών του Δήμου Τήνου. Πολύμορφη και 
πολυσήμαντη η δραστηριότητά της στους τομείς 
της τέχνης και των γραμμάτων, του πολιτισμού 
και του περιβάλλοντος. Την απώλειά της αισθά-
νεται και ο σύλλογος της Καρυάς που τόσο αγα-
πούσε και στήριζε. Θυμάμαι το χαρακτηρισμό του 
«Χαρούμενου Δρομέα» που μου έδωσε και θα τον 
κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Θυμάμαι τη 
στήριξη που μας προσέφερε μέσα από τις δημο-
σιεύσεις της στον τηνιακό Τύπο, παροτρύνοντάς 
μας να μην καμφθούμε από τις όποιες δυσκολίες 
αντιμετωπίζαμε. Θυμάμαι, τέλος, τον καλό λόγο 
που είχε για κάθε συμπατριώτη μας και τη μονα-
δική φιλοξενία που μας προσέφερε στο ανοιχτό 
πάντα σπίτι της. 
  Στο σύντροφο της ζωής της Γιάννη, τα παιδιά 
και τα εγγόνια της εύχομαι η Παναγιά μας να δίνει 
δύναμη και κουράγιο, και η Τηνιακή γη που την 
υποδέχτηκε να της προσφέρει ανάλαφρο στρώ-
μα. 

Μάνθος Ποτήρης
Πρόεδρος συλλόγου Καρυάς

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΙΔΑΛΗ
  Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που η ανάγκη 
της ψυχής μας προτρέπει να γράψουμε δυο λόγια 
τιμής για κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, που 
αναχώρησε για το ταξίδι της αιωνιότητας. 
  Την Κρυσταλλία Βιδάλη τη γνώριζα από παλιά, 
και δε χρειάστηκε πολύ για να αντιληφθώ τις δι-
αχρονικές πολύτιμες αξίες που πρέσβευε. Το κα-
θάριο βλέμμα της, η γλυκύτητα της φωνής της, 
το άδολο χαμόγελό της με έκαναν να τη θεωρή-

σω δικό μου άνθρωπο από την πρώτη στιγμή. Το 
γλυκοφίλημά της στην κάθε μας συνάντηση, το ει-
λικρινές καλωσόρισμα, αλλά και τα σοφά της λό-
για ήταν για μένα κάτι το ξεχωριστό. Χαιρόταν με 
τις επιτυχίες μου, όπως άλλωστε και με αυτές των 
συγχωριανών μας, και από τα χείλη της άκουγες 
πάντα τον καλό λόγο. 
  Θα τη θυμάμαι πάντα με αγάπη…
                                                          Ζέφη Ποτήρη 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
  Η κυρίες Γεωργία Ποτήρη, Ευγενία Μαραγκού 
και Μαρία Παυλίδου προσέφεραν στο σύλλογο 
60€, ανώνυμος 28€, ανώνυμη 50€, Θεώνη Σμύρου 
100€, Ιωάννης Γιαγιάς 50€, Ματθαίος και Μαρία 
Δεληγιάννη 50€ στη μνήμη Μαρίας Πατρινού, 
ανώνυμος 30€, Αικατερίνη Σιγάλα 30€, Στέφανος 
Γιαγιάς 100€, Μάικ και Ροδαμάνθη Μπούρμεστερ 
100€.

STOP ΕΔΩ ΤΖΑΔΟΣ
•  Με λαμπρότητα πανηγύρισε ο ενοριακός ναός 
της Αγ. Άννας παρουσία πλήθους προσκυνητών, 
τους οποίους δεξιώθηκαν οι κάτοικοι του χωριού 
στην αίθουσα προσφέροντάς τους πλούσια ντόπια 
εδέσματα. 
•  Επανερχόμενη η εφημερίδα μας υπενθυμίζει 
για μια ακόμη φορά ότι χρειάζεται να επιδειχθεί 
ενδιαφέρον της τοπικής αρχής για την είσοδο του 
χωριού. 
•  Η Μαρίνα Λαμανδρέα πέτυχε στο Παιδαγωγικό 
Βόλου. Συγχαρητήρια. 
•  Πανηγύρισαν τα ξωκλήσια των Αγ. Αναργύρων 
(1/7) από τα παιδιά του Ανδρ. Πλυτά, της Αγ. Πα-
ρασκευής (26/7) στη θέση Μαστρομαρκάδο, του 
Αγ. Παντελεήμονα (27/7) από την οικογένεια Νικ. 
Παγανέλη, της Κυρα-Ξένης (16/8) από τις οικογ. 
Εμμ. Λεβαντή και Νικολ. Χανδρινού, του Αγ. Ιω-
άννη (29/8) από την οικογ. Δημ. Βλάσση, του Αγ. 
Σώστη (7/9) από τις Ελένη Χαρίτου και Άννα Πα-
γανέλη. Σε όλα τα παραπάνω πανηγύρια οι κτήτο-
ρες προσέφεραν άφθονα φαγητά και ντόπιο κρασί 
στους πολυπληθείς πιστούς. 
•  Στην Αγία Άννα τελέστηκε μνημόσυνο δυο χρό-
νων της Σταματικής Λεβαντή. 

STOP ΕΔΩ ΜΟΥΝΤΑΔΟΣ
•  Στις 9/8 ο σύλλογος του χωριού πραγματοποίησε 
την ετήσια εκδήλωσή του με Θεία Λειτουργία στον 
κατάμεστο Ι. ναό Αγ. Ιωάννη και πλούσιο γεύμα 
στην αίθουσα του χωριού. Ο πρόεδρος κ Σωτ. Πε-
ριβολαράκης στην προσφώνησή του αναφέρθηκε 
στις πρωτοβουλίες του συλλόγου, ενώ εξήρε την 
προσωπικότητα και το έργο του απελθόντος προέ-
δρου κ Στέφ. Γιαγιά.
•  Λειτουργία, επίσης, τελέστηκε στους Αγ. Αναρ-
γύρους στη Γύρλα (1/7) από το ενοριακό συμβού-
λιο, το οποίο δεξιώθηκε στην παρακείμενη αίθου-
σα όλους τους πιστούς. 
•  Πανηγύρισαν οι εκκλησίες: Προφ. Ηλίας (2/8 με 
το παλαιό) από τον κ Γεώργ. Πλυτά, ο οποίος και 
τέλεσε μνημόσυνο του πατέρα του Δημητρίου, η 
Παναγίτσα (6/9) από την οικογ. Πέτρου και Μαρ-
γαρούλας Βιδάλη, και στις 8/9 η Παναγία (Ηρώο) 
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από τον πατέρα Γεώργ. Τουφεκλή, το Σταυρουδά-
κι από την οικογ. Αντ. και Αικ. Μαραγκού, ενώ 
λειτούργησε και ο Άγ. Πέτρος από Νίκο και Πόπη 
Βίδου. Ως είθισται, μετά τις λειτουργίες ακολού-
θησαν πλούσια εδέσματα. 
•  Έφυγε από τη ζωή η Κρυσταλλία Βιδάλη. Θερ-
μά συλλυπητήρια. 
•  Οι οικογένειες των εκλιπόντων Αντ. Γιαγιά και 
Πέτρου Βιδάλη τέλεσαν μνημόσυνο δυο χρόνων 
στους Αγ. Αναργύρους (Γύρλα) και Άγ. Νικόλαο 
αντίστοιχα. 

STOP ΕΔΩ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
•  Επιτυχία σημείωσε ο χορός που διοργάνωσε ο 
σύλλογος «Κάβος» στο προαύλιο του Ι.Ν. Εισο-
δίων.
•  Με την παρουσία του Μητροπολίτη μας κ Δω-
ροθέου έγιναν τα θυρανοίξια του Αγ. Στεφάνου 
της οικογ. Άννας Σιώτου-Αραμπατζόγλου, η οποία 
τέλεσε Θεία Λειτουργία την ημέρα της Ανακομι-
δής των λειψάνων του Αγίου. 
•  Πανηγύρισαν οι εκκλησίες: Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος του Ι. Βιδάλη, Άγ. Αιμιλιανός της οικογ. 
Λεων. και Αιμ. Χάλαρη, Κοίμηση της Θεοτόκου 
(εννιάμερα) στη θέση Θυρίδια των οικογ. Στ. και 
Πόπης Τσώτρα και Νικ. και Στ. Μπον. Τις ως άνω 
Θείες Λειτουργίες τέλεσε ο εφημέριος του χωρι-
ού π Σπυρ. Φώσκολος, ενώ οι πολυπληθείς πιστοί 
έτυχαν πολλών περιποιήσεων από τους κτήτορες. 
•  Το αγοράκι τους βάφτισαν ο Κων. και Ευαγγ. 
Αλβέρτη δίνοντάς του το όνομα Χρήστος, με ανά-
δοχο τον Παντελή Λούβαρη στον Ι.Ν. των Εισοδί-
ων. Να ζήσει. 
•  Ετήσιο μνημόσυνο του Νικ. Βιδάλη (Φαναρά) 
τελέστηκε στην Καθέδρα του χωριού. 

ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ…
▪  Πολλοί φίλοι του συλλόγου μας με επιστολές 
τους προς την εφημερίδα μας συγχαίρουν το ΔΣ 
για μια ακόμα επιτυχημένη καλοκαιρινή εκδήλω-
σή μας. Τους ευχαριστούμε.
▪  Στα εγκαίνια του ανακαινισθέντος σχολείου Αρ-
νάδου-Δυο Χωριών ο Δήμαρχος Τήνου στην προ-
σφώνησή του δεσμεύτηκε εκ νέου για την επικεί-
μενη ανακαίνιση του δημοτικού σχολείου Καρυάς. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος και ο γραμμα-
τέας του συλλόγου μας, καθώς και ο κύριος Στέφ. 
Γιαγιάς σε συνάντησή τους με το Δήμαρχο του 
εξέφρασαν τα παράπονά τους για την καθυστέρη-
ση της έναρξης των εργασιών. 
▪  Την παρουσίαση του βιβλίου «Τα έσχατα της 
Εξωμεριάς. Μαρλάς, Μαμάδος και η πέραν αυτών 
Τήνος» του Κώστα Δανούση, καθώς επίσης και τα 
εγκαίνια του «καλλιτεχνικού πάρκου» του αφα-
νούς λατόμου, έκανε ο προοδευτικός σύλλογος 
Μαρλά-Μαμάδου.
▪  Εξαιρετική επιτυχία είχε η εκδήλωση «Μνήμες 
Υστερνίων 2009», που πραγματοποίησε ο σύλ-
λογος του χωριού και το περιοδικό Τηνιακά Σύμ-
μεικτα με ομιλητές τους κκ Κ. Δανούση, Κ. Τζα-
βελοπούλου και Σ. Κουρβαρά, ενώ τιμήθηκε η κ 
Μαίρη Γαΐτη-Βορρέ για την προσφορά της στον 
πολιτισμό. 
▪  Στις 16/8 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 
λαογραφικού μουσείου Καρδιανής από το σύλλογο 
του χωριού παρουσία πλήθους συμπολιτών μας. 

▪  Ο Δήμος Σερίφου, ο Σύνδεσμος Σεριφίων και 
οι σύλλογοι του νησιού Τελένικος και Ανδρομέ-
δα πραγματοποίησαν την 1/8 το πρώτο φεστιβάλ 
σουραυλιού της Σερίφου και της Ελλάδας. Την 
επιμέλεια και παρουσίαση της εκδήλωσης είχε ο 
λαογράφος της Σερίφου κ Θοδωρής Λιβάνιος. 
▪  Η εφημερίδα μας έχει αναφερθεί κι άλλη φορά 
στη μεγάλη προσπάθεια του Θ. Γ. Λιβάνιου, 
μέσα από την εφημερίδα του «ο Σερφιώτης», για 
την ανάδειξη της παράδοσης της Σερίφου. Στο 
τελευταίο φύλλο της προσέφερε στους αναγνώ-
στες DVD με τα σουραυλότουμπα του νησιού. 
Μπράβο Θοδωρή!
▪  Το ποιητικό έργο του κ. Δημ. Αρτέμη «Μπα-
λάντα της χαράς και της λύπης» παρουσίασε ο 
Δήμος Τήνου σε ευρύ κοινό. 
▪  Το κοριτσάκι τους βάφτισαν στον Άγ. Ελευ-
θέριο Καρυάς στις 4/8 ο Ιβάν και η Μαργαρίτα 
Στογιάνοβ, δίνοντάς του το όνομα Χριστίνα-
Έλινορ. Ακολούθησε πλούσιο γεύμα στην πλα-
τεία με βιολιά και χορό, όπου παρέστησαν και 
διασκέδασαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού μέχρι 
αργά το απόγευμα. 
▪  Στις 8/8 στον ενοριακό ναό της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου βάφτισαν το αγοράκι τους ο Άγγελος 
και η Βάσω Βαλσαμή, δίνοντάς του το όνομα 
Δημήτριος. Ακολούθησε κέρασμα. 
▪  Γιόρτασαν οι εκκλησίες του χωριού μας: Αγ. 
Μαρίνα (17/7) από την οικογ. Γ. Σιγάλα, Με-
ταμόρφωση του Σωτήρος (6/8) από την οικογ. 
Αλεξ. Λεβαντή, Σωτηράκι (7/8) από την οικογ. 
Αντ. Αλβέρτη, Αγ. Παρασκευή (με το παλαιό) 
στη θέση Μικράδος από την οικογ. Παγανέ-
λη και η Παναγία-Άγ. Νικόλαος από την οικογ. 
Μιλτ. και Χρυσούλας Μπαλή. Προσφέρθηκαν 
πλούσια εδέσματα. 
▪  Μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα πανηγύρισε 
ο ενοριακός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
(23/8), χοροστατούντος του ιερέα της ενορίας π 
Μάρκου Φώσκολου. Η οικογένεια του κ Γ. Σιώ-
τη προσέφερε κέρασμα στους προσκυνητές. 
▪  Γιόρτασε ο Προφήτης Ηλίας (20/7) στο Σμό-
βολο από την οικογ. Νίκου και Βάσως Τζιβανί-
δου. 
▪  Τελέστηκαν τα μνημόσυνα της Αικατερίνης Σο-
φιανού (εννιάμηνα), Δημητρίου Θεοδώρου (τρία 
χρόνια) και Μαρίας Αλβέρτη (δυο χρόνια).
▪  Ο σύλλογος Χωραϊτών τέλεσε στην Αγ. Ελε-
ούσα Ξώμπουργου μνημόσυνο της Μαρίνας 
Αντζουλάτου και του Μιχ. Βουγιουκλή, και το 
βράδυ της ίδιας ημέρας επισκέφτηκε το γηροκο-
μείο και προσέφερε δώρα στους ηλικιωμένους.    


