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Τα Νέα
της Καρδιανής

Tρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Τηνίων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς»
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«Η Αγία Τριάς»

Με την ευκαιρία της συ-
μπλήρωσης 50 χρόνων 
από την ίδρυσή του, 

ο Σύλλογός μας προγραμματίζει 
εορταστική εκδήλωση, η οποία θα 
λάβει χώρα στην Καρδιανή, στις 
εγκαταστάσεις του Πνευματικού 
μας Κέντρου, στις 16 Αυγούστου 
2010 και ώρα 19:30.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης πε-
ριλαμβάνει έκθεση των πεπραγ-
μένων του Συλλόγου μας την 
προηγούμενη πεντηκονταετία, 
αναφορά στα σχέδια για το μέλ-
λον, παρουσίαση του βιβλίου «Οι 
Καρδιανιώτες της “Αγίας Τριάδας” 
50 χρόνια μετά» και τιμητικές δια-
κρίσεις σε εκείνους που τον στή-
ριξαν στα χρόνια που πέρασαν.

Αμέσως μετά, σε συνεργασία με 
το περιοδικό «Τηνιακά Σύμμει-
κτα», θα λάβει χώρα Ημερίδα με 
θέμα «Καρδιανή: Κοινωνία και πο-
λιτισμός», κατά την οποία θα μι-
λήσουν οι κ.κ.:

•  Αγγελική Νικ. Δελλατόλα, 
«Καρδιανή: Η μελωδία της φύ-
σης παράγοντας πολιτισμού»

•  Μαρία Στεφ. Δελατόλα – Πα-
γανέλη, «Καρδιανιώτες: Βίοι πα-
ράλληλοι, βίοι συγκλίνοντες· βι-
ώματα θρησκευτικής πορείας 
των “50και” στις καθημερινές 
τους σχέσεις», και

•  Κώστας Δανούσης, «Καρδιανή: 
Μετανάστευση και οικιακός πο-
λιτισμός».

χρόνια



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2010  |  Σελ. 2
Τα Νέα
της Καρδιανής

Κοινωνικά

Τα Νέα
της Καρδιανής

Τρίμηνη περιοδική έκδοση

Ιδιοκτήτης: Αδελφότης Καρδιανιωτών
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Εκδότης: Κων/νος Καραΐσκος,

Τεχνικός Σύμβουλος: Αντ. Β. Βαμβακάρης

Συντακτική ομάδα: Φρ. Δελαβόγια,
Μ. Τσουμπός, Δ. Καραΐσκος, Β. Τυροβολά, 

Μ. Καραΐσκου, Μ. Καλούμενου, 
Αν. Τσιχλιάς. Συνεργάτες: ΚαρΔιανιώτηΣ, 

Κ. Δανούσης, Αλ. Φλωράκης. 
Φωτογραφίες: Κ. Δανούσης, Κ. Καραΐσκος.

Σελιδοποίηση: Γ. Μαρκάκης

Διεύθυνση: Ασ. Φωτήλα 40, 114 73,
Αθήνα. Τηλ.: 210 6911 235-210 9719 815,

Fax: 210 6924 766 
Email: taneatiskardianis@hotmail.com, 

kardianiotis@hotmail.com

www.kardiani.gr

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Βαπτίσεις  
•  Ο Μηνάς Τσουμπός (Πρόεδρος του 

Συλλόγου μας) και η Σοφία Νικο-
λαΐδου βάπτισαν στην εκκλησία 
του Προφήτη Ηλία (Χολαργού) το 
κοριτσάκι τους, που άκουσε στο 
όνομα Ειρήνη-Ελπίδα. Νονά η Σο-
φία Δημητρακοπούλου. Αξιόλο-
γη πρωτοβουλία, αντί για μπομπο-
νιέρες, οι γονείς έκαναν δωρεά στο 
«Χαμόγελο του παιδιού». 

 
•  Ο Βαγγέλης Κεφαλιακός και η 

Χαρά Κασσανδριανού βάπτισαν το 
δεύτερο αγοράκι τους στην εκκλη-
σία της Αγίας Μαρίνας (Ηλιούπο-
λης). Το όνομα αυτού Κωνσταντί-
νος. Νονός ο Χρήστος Προσμαν. 

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και 
γιαγιάδες να τους ζήσουν τα νεοφώ-
τιστα και στους νονούς πάντα άξιοι.

Γέννηση 
•  Στις 18 Μαΐου ηρθε στον κόσμο 

το δεύτερο παιδάκι, κορίτσι, του 
Οδυσσέα Τσουμπού και της Πανα-
γιώτας Βαρβέρη. Να τους ζήσει.

Πανηγύρια
•  Στις 21 Μαΐου ανήμερα της γιορτής 

του λειτούργησε το εκκλησάκι του 
Αγίου Κωνσταντίνου στην πάνω 
Καρδιανή, των Γιακουμή και Άννας 
Καλουμένου.

•  Της Αγίας Φωτεινής λειτούργησε το 
ομώνυμο εκκλησάκι του συλλόγου 
μας.

•  Στις 11 Ιουνίου των Αγίων Βαρθο-
λομαίου και Βαρνάβα, λειτούργη-
σε το ομώνυμο εκκλησάκι στη θέση 
Πηγαδάκια, των Μπόρτολα και  
Κατίνας Παλαμάρη. 

Μνημόσυνο 
•  Έγιναν στις 29 Μαΐου το 3μηνο 

μνημόσυνο της αξέχαστης Μαρίας 
Δελλατόλα (Γιωργάκαινα) στο εκ-
κλησάκι του Αγίου Νικοδήμου.   

Με λαμπρότητα και βαθιά συγκί-
νηση γιορτάσαμε και φέτος την 

μεγάλη μας προστάτιδα Αγία Τριάδα, 
στο όμορφο χωριό μας. Αξιωθήκαμε 
και φέτος να γιορτάσουμε όλοι μαζί 
μέλη, συγχωριανοί, φίλοι, όπως και 
πολλοί από τα άλλα χωριά της Τήνου. 
Φέτος λόγω δικής μας δυσκολίας δεν 
μπορέσαμε να έχουμε τον ανθοστολι-
σμό της εκκλησίας από τους υπερο-
χους φίλους μας Τάκη και Φραντζέ-
σκα Πετρίδη. Όμως αγοράστηκαν 
λουλούδια από την Χώρα προσφορά 
των κυριών Ελευθερίας Δροσοπού-
λου και Λουκίας Δημητρακοπούλου, 
και με την άξια πάντα Φιλιώ Πανωρί-
ου-Τουρουντού καθοδηγητή, ο στο-
λισμός ήταν όπως πάντα όμορφος. 
Το βράδυ της Κυριακής εψάλει ο με-
γάλος Εσπερινός με παρουσία πολ-
λών Ιερέων και καλλίφωνων ψαλτά-
δων. Ακολούθησαν όπως πάντα κε-
ράσματα από την ενοριακή επιτρο-
πή, τον σύλλογο του χωριού και αρ-
κετούς χωριανούς.

Αγία Τριάδα 
Πεντέλης                    

Παρά τον άσχημο καιρό (βροχή), 
έγινε όπως κάθε χρόνο 15 μέρες 

μετά του Αγίου Πνεύματος, η Θεία Λει-
τουργία στο εκκλησάκι της Αγίας Τρι-
άδας στην Πεντέλη. Αρκετός κόσμος, 
μέλη, φίλοι, συγχωριανοί και μέλη του 
Δ.Σ. παρευρέθηκαν. Ακολούθησε Αρ-
τοκλασία και Μνημόσυνο για αυτούς 
που δεν είναι πια μαζί μας. Ευχαριστού-
με τον πατέρα Λάμπρο Ξεσφύγγη και 
τον διάκο πατέρα Νεκτάριο, εφημέρι-
ους του Ι. Ναού Αγίας Μαρίνας Ηλι-
ούπολης, τον ψάλτη Δημήτρη Σκούτα-
ρη και  τους Στάθη και  Κική Θεοδωρί-
δη για το ωραίο δίσκο που ετοίμασαν. 
Μετά όλοι μαζί πήγαμε σε γειτονικό 
κέντρο όπου προσφέρθηκαν καφέδες, 
βουτήματα και μεζέδες όλα προσφορά 
του Συλλόγου.  

Αγία Τριάδα Καρδιανής
Την Δευτέρα, ημέρα του Αγίου 
Πνεύματος, μετά την Θεία Λειτουρ-
γία έγινε η περιφορά της εικόνας μέ-
χρι την Κιουρά, όπου εψάλει δέηση. 
Στρωμένα τραπέζια περίμεναν τον 
κόσμο στο κτίριο του παλιού σχο-
λείου, με πλύσιες και πεντανόστη-
μες λιχουδιές, καλομαγειρεμένες 
όπως πάντα από τις γυναίκες αλλά 
και τους άξιους μαγείρους Γιακουμή 
Καλούμενο και Βαγγέλη Πανώριο.
Και του χρόνου με υγεία να αξιωθού-
με να γιορτάσουμε την Χάρη της!
Την επομένη το πρωί με την αμέρι-
στη βοήθεια των δύο Ιερέων, παπά 
Στάθη Σαντοριναίο και παπά Κώ-
στα Δελλατόλα, παλαιού και νέου 
εφημέριου, αδειάσαμε την εκκλησία 
για να αρχίσουν οι εργασίες ανακαί-
νισης. 
Ευχόμαστε και ελπίζουμε να γίνουν 
σωστές και όμορφες οι επισκευές και 
να καμαρώνουμε για τόσα και άλλα 
τόσα χρόνια τον Ναό της Προστά-
τιδάς μας. 
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 ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ
•  1 οβίδα
•  1 καπάκι χάλκινο
•  1 σφυρί μαρμαρά
•  1 ροκάνι

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΟΡΙΑΝΟΣ
•  1 σιδερένια κλειδαριά

 ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ
•  1 κομμάτι από το γερμανικό καράβι

 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΝΩΡΙΟΣ
•  1 ξύλινη βάση τροχού κεραμοπλάστη
•  1 μάρμαρο με ημερομηνία 1783

 ΟΙΚ.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ
•  1 ζυγαριά με τα βάρη
•  1 αλέτρι σιδερένιο

ΑΝΩΝΥΜΟΣ
•  1 μπαούλο ξύλινο
•  1 δικράνι
•  1 καλέμι με σύρμα στήριξης
•  1 αναβατήρας
•  1 σφυρί μαρμαρά
•  1 σφυρί για χτένια
•  1 μύλος κιμά από γερμανικό καράβι
•  1 ζευγάρι παπούτσια χειροποίητα από 

λάστιχο αυτοκινήτου
•  1 αλουμινένια μπάλα από 

γερμανικό καράβι
•  1 πλάστης ξύλινος
•  1 δρεπάνι
•  2 καλέμια
•  1 καρφί τοίχου
•  1 μπουκάλα για γάλα γυάλινη
•  1 φλιτζανάκι τσαγιού

 ΟΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ (ΣΤΡΑΤΗΣ)
•  1 σίδερο
•  1 δρεπάνι
•  1 υνί
•  1 πήλινο σκεύος
•  3 γυάλινα πιατάκια

 ΚΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΜΗΝΑ ΔΕΛΑΤΟΛΑ
•  2  στρώματα χειροποίητα
•  1 καραβάνα στρατιωτική

Μετά τα εγκαίνια του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου της Καρδιανής 
πέρυσι το καλοκαίρι, πάρα πολλοί συγχωριανοί προσέφεραν πράγματα 

για να εμπλουτιστεί η συλλογή μας, γεμίζοντάς μας χαρά και ευγνωμοσύνη 
που η προσπάθειά μας αυτή αγκαλιάστηκε από όλο το χωριό.  Λόγω της 
πληθώρας των εκθεμάτων αποφασίσαμε μία μικρή επέκταση του χώρου για 
να αναδεικνύονται καλύτερα τα εκθέματα και η βιβλιοθήκη μας. Παρακάτω 
παραθέτουμε κατάλογο με τα νέα εκθέματα.

 ΟΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
•  1 λάμπα θυέλλης
•  1 μαξιλαράκι κεντητό 
•  1 σταμνάκι
•  2 κουρελούδες

 ΑΝΩΝΥΜΟΣ
•  1 βαλίτσα δερμάτινη
•  1 κάθισμα χωρίς πλάτη με μπράτσα
•  2 χράμια

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΟΜΝΟΥΛΙΑ
•  1 σκάφη ξύλινη σκαλισμένη σε κορμό δέντρου
•  1 μαρμάρινη λεκάνη στραγγίσματος
•  1 κομμάτι από μαρμάρινο υπέρθυρο με 

επιγραφή «1858 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3»
•  1 πινακωτή
•  1 κρησάρα
•  1 πέτρινο καπάκι για κιούπι
•  1 στάμνα με χείλος
•  1 λεκάνη κεραμική για ζύμωμα
•  1 ξύλινο γουδί με γουδοχέρι
•  1 καπνιστήρι ,μεταλλικό
•  1 χωνί γραμμοφώνου 
•  2 κρεμάστρες ρούχων
•  1 λάμπα θυέλλης 
•  1 ψάθινο καπέλο

 ΜΑΡΙΚΑ ΔΕΛΑΤΟΛΑ
•  1 μεσοφόρι κεντητό (1922)
•  1 κλειδί πόρτας 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΩΡΑΝ ΑΠΕΡΓΗ
1 πετροτύρι μαρμάρινο

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΡΓ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ
•  1 μπιτόνι βενζίνης από γερμανικό καράβι
•  1 βαρέλι αλουμινένιο από γερμανικό καράβι

 ΛΟΥΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
•  1 τσαγερό 
•  1 κανάτα γυάλινη
•  1 πουκάμισο γυναικείο
•  1 ζακετάκι πλεκτό
•  1 μπλουζάκι πλεκτό παιδικό
•  1 καράφα με ποτήρια

Νέα εκθέματα μουσείου

Επίσης στον κατάλογο των εκθεμάτων το κρεβάτι 
το έχει προσφέρει η οικ. Αντώνη Ματθαιάσου. 
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Το Ίδρυμα Τηνιακού 
Πολιτισμού εγκαινίασε 

την Παρασκευή 25 Ιουνίου 
την εποχική έκθεση του 2010 

 

ΣΚΕΥΗ ΙΕΡΑ 
ΤΩ ΘΕΩ 

ΑΝΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ

 

Με μοναδικά Λειτουργικά Σκεύη 
από Ναούς της Τήνου, Ορθόδο-

ξους και Καθολικούς, τις Συλλογές του 
Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγ-
γελιστρίας και της Καθολικής Αρχιεπι-
σκοπής Τήνου - Νάξου.
Η νήσος Τήνος, το νησί της Μεγαλό-
χαρης,  διαθέτει στους ναούς της, μια 
μοναδική σειρά δειγμάτων έργων τέ-
χνης εκκλησιαστικής Αργυροχρυσο-
χοΐας, Ξυλογλυπτικής και Χρυσοκε-
ντητικής από τα οποία το αρχαιότερο 
χρονολογημένο είναι του 16ου αιώνα. 
Το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, στην 
προσπάθειά του να κάνει γνωστά στο 
ευρύ κοινό τα έργα αυτά, διοργάνω-
σε τη μεγάλη αυτή έκθεση στο μέγα-
ρό του στην Τήνο, με 110 επιλεγμένα  
ιερά αντικείμενα επιλεγμένα και συ-
γκεντρωμένα από όλους τους ναούς 
του νησιού, καθώς και από τη συλλο-
γή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος 
Ευαγγελιστρίας.

Την Παρασκευή 18 Ιούνιου 2010 
εγκαινιάστηκε στον Πύργο της 

Τήνου, η έκθεση με τίτλο «Τα Τραύ-
ματα της Πέτρας» του ζωγράφου κ. 
Γιώργου Πάστακα,  στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Μουσείου Μαρμαρο-
τεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύμα-
τος του Ομίλου Πειραιώς. Η έκθεση 
του Γιώργου Παστάκα περιλαμβάνει 
δέκα ελαιογραφίες μεγάλων διαστά-
σεων οι οποίες αποτυπώνουν τραυ-
ματισμένα τοπία από τις δραστηρι-
ότητες των ανθρώπων, ορυχεία που 
εγκαταλείφθηκαν, τόπους γεμάτους 
σημάδια, σώματα λατόμων που πέ-
τρωσαν πάνω στη νιότη τους και πή-
ραν “το σχήμα και την τετράγωνη μο-
νοτονία των εργαλείων που χρησιμο-
ποιούσαν”, σώματα σχεδόν παραμορ-
φωμένα, μυώνες που “συστρέφονται 
έτοιμοι να εκτιναχτούν από τον πόνο. 
Και πάντα, κάπου στο πλάι υπάρ-
χει ένα κομμάτι γαλάζιας θάλασσας 
που θυμίζει την ελευθερία και την αέ-
ναη ροή”, ορίζοντες που υπόσχονται 
ταξίδια μέσα στο μπλε και στο φως, 
καινούργιες γνωριμίες, άλλους κό-
σμους, καΐκια που αφήνουν πίσω τους 
τα τραυματισμένα τοπία και τις σκου-

ριασμένες μηχανές. Ο δημιουργός 
μας ταξιδεύει στο πέλαγος, σε “ωραία 
ερείπια και τραυματισμένα τοπία που 
πιστοποιούν το αιώνιο δράμα τους. 
Μεγάλο παραμύθι για ένα τόσο μι-
κρό νησί. Κι όμως παίχτηκε κι εδώ το 
ίδιο πανομοιότυπο παιγνίδι που παί-
χτηκε σε ξακουστές αυτοκρατορίες 
και τρανά βασίλεια.”. (Γ. Μανιώτης).

Έκθεση στον 
Πύργο της Τήνου

Η έκθεση με τίτλο 
«Τα Τραύματα της 

Πέτρας» του ζωγράφου 
κ. Γιώργου Πάστακα 
θα διαρκέσει από την 

Παρασκευή 18 Ιουνίου 
2010 έως και τις 31 
Οκτωβρίου 2010. 

Η Εκπρόσωπος του Μουσείου χαι-
ρέτισε τους επισκέπτες και έκανε μία 
σύντομη αναφορά  για τον καλλιτέ-
χνη τα έργα της έκθεσης του οποίου 
έχουν άμεση σχέση με τη φύση της 
Τήνου και ειδικότερα αυτής του Πύρ-
γου.  Ο ζωγράφος, καλωσόρισε τους 
επισκέπτες και ευχαρίστησε το Ίδρυ-
μα Ομίλου Πειραιώς και όλους όσοι 
συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής 
της έκθεσης. 

Στο τέλος προσφέρθηκε κέρασμα στο 
προαύλιο χώρο  του Μουσείου Στα 
εγκαίνια της  έκθεσης παρευρέθηκαν   
εκπρόσωποι των Αρχών της Τήνου, 
Φορέων και Συλλόγων. 

Η έκθεση θα διαρκέσει από την Πα-
ρασκευή 18 Ιουνίου 2010 έως και τις 
31 Οκτωβρίου 2010. 
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Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σκα-
ρής Μανώλης σε σύντομο χαι-

ρετισμό του τόνισε, ότι εκ μέρους του 
Δ.Σ. και στα πλαίσια των δραστηρι-
οτήτων του, αναγνωρίζοντας πάντα 
την πολύτιμη προσφορά ατόμων και 
φορέων, στην σημερινή μας εκδήλω-
ση θα τιμήσουμε με ειδική αναμνη-
στική πλακέτα και μετάλλιο τους 
κ.κ. Δήμητρα Alt – Αργυρούδη & Dr. 
Hans Jorg Alt, Πρόεδρος και Διευθύ-
νων Σύμβουλος της εταιρίας Grecian 
Marbles Ltd για την κοινωνική τους 
προσφορά στα χωριά μας, καθώς και 
την οικονομική στήριξη με κάθε τρό-
πο προς τον Σύλλογο μας. 
Μετά την τιμητική Βράβευση, ο Πρό-
εδρος έκανε σύντομη αναφορά στο 
(1ο) πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε από 
τον Σύλλογο και  σήμερα ενώπιον 
σας θα παρουσιαστεί, με τίτλο «Τα  
Έσχατα της Έξω Μεριάς Μαρλάς – 
Μαμάδος και η Πέραν Αυτών Τήνος», 
το οποίο έγραψε ο συμπατριώτης μας 
Λαογράφος – Ιστορικός – Ερευνητής 
κ. Κώστας Δανούσης. 
Η παρουσία του βιβλίου έγινε, από 
τους συμπατριώτες μας κ. Αλεξο-
πούλου –Χρηστάκη Ειρήνη, Φιλόλο-
γος – εκπαιδευτικός. Την κ. Σίκ Μα-
ρία, Νομικός. Τον κ. Αλεξόπουλο Κώ-
στα, Συγγραφέας, που καθήλωσαν με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρων τα μέλη και φί-
λους, με την εξειδικευμένες παρουσί-
ες τους το Βιβλίου, που κάνει πράγ-
ματι για πρώτη φορά, αναφορά στην 

1ο Διεθνές Λογοτεχνικό 
Φεστιβάλ Τήνου

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Πολιτισμού 

(2007 – 2013)

Στο βιβλιοπωλείο  IANOS παρου-
σιάστηκε, την Τετάρτη 16 Ιουνί-

ου 2010, σε Συνέντευξη Τύπου, το πρό-
γραμμα του 1ου Διεθνούς Λογοτεχνι-
κού Φεστιβάλ Τήνου για το τριήμερο 
29, 30 και 31 Ιουλίου 2010. Στο Φε-
στιβάλ  θα συμμετέχουν 27 διάσημοι 
συγγραφείς και ποιητές από 18 χώρες. 
Το Φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από 
την «Κοινωνία των (δε)κάτων», την 
Αtlantis Ρroductions, το Ιδεόγραμ-
μα, το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγ-
γελιστρίας Τήνου, το Δήμο Τήνου, το 
Δήμο Εξωμβούργου και το Ίδρυμα Τη-
νιακού Πολιτισμού. Στο πρόγραμμα θα 
ακουστούν ομιλίες για τη λογοτεχνία 
από την ιδιαίτερη πατρίδα των λογο-
τεχνών και τοπικά μουσικά συγκροτή-
ματα με παραδοσιακούς χορούς. Στο 
φεστιβάλ θα συμμετέχουν οι λογοτέ-
χνες ποιητές: Φερνάντο Αραμπάλ, Χο-
μέρο Αρίτζις, Πιερ Ασουλίν, Θανάσης 
Βαλτινός, Μεχμέτ Γιασίν, Ζυράννα Ζα-
τέλη, Ανν Κάρσον, Νίκη Μαραγκού, 
Μάριος Μιχαηλίδης, Γιώργος Μολέ-
σκης, Έλλη Παιονίδου, Τίτος Πατρίκι-
ος, Μόμα Ράντιτς, Γιώργος Σκαμπαρ-
δώνης, Αλίσια Στόλινγκς, Έρση Σωτη-
ροπούλου, Τσβετάνκα Ελένκοβα κ.λ.π. 
Στόχος των διοργανωτών είναι το Φε-
στιβάλ να γίνει θεσμός και να διεξάγε-
ται κάθε δύο χρόνια. Να καταστεί δε η 
Τήνος σημείο αναφοράς και τόπος συ-
νάντησης της Σύγχρονης Παγκόσμιας 
Λογοτεχνίας, σ΄ ένα τόπο, σ΄ ένα νησί 
κέντρο, που η Δύση συναντιέται με 
την Ανατολή και το Αιγαίο με τη Με-
σόγειο.

ευρύτερα περιοχή μας, Μαρλά – Μα-
μάδο – 
Κάτω Μαρλά – Ισμαήλ, με ιστορικά 
στοιχεία – παρατηρήσεις και  πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό του συγγρα-
φέα. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Πρόεδρος της Ιστορι-
κής Κοινότητας Πανόρμου κ. Τζαβε-
λόπουλος Ηλίας, ο οποίος παρέδω-
σε την τιμητική πλακέτα στον κ. Dr. 
Hans Jorg Alt, ο Αντιπρόεδρος του 
Ι.ΤΗ.Π. κ. Απέργης Σάββας, ο Αντι-
ναύαρχος ε. α. του Λ. Σ. κ. Πελοπί-
δας Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος της 
Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθή-
ναις κ. Παπαδημητρίου Ιωάννης, ο 
Αντιπρόεδρος κ. Κοντονικολάου Μι-
χάλης, ο Κοσμήτορας κ. Αλβέρτης 
Μάρκος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Βεναρδιανών κ. Πέτρος Περαντάκος, 
εκπρόσωποι Δ.Σ. Συλλόγων με έδρα 
την Αθήνα, ο συμπατριώτης κ. Ρήγος 
Ιάκωβος, ο τ. Πρόεδρος Κυκλαδιτών 
Πεντέλης κ. Περγιάλης Δημήτρης, 
εκδότες τοπικών εφημερίδων, μέλη 
και φίλοι του Συλλόγου μας.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης το 
Δ.Σ. παρέθεσε μικρή δεξίωση με πα-
ραδοσιακά εδέσματα του Τηνιακού 
Καφενείου και της Τήνου στον (1ο) 
πρώτο όροφο του κτιρίου της Αδελ-
φότητας. Το Δ.Σ. εκφράζει τις ευχα-
ριστίες του σε όσους ήταν παρόντες 
στην τόσο σημαντική εκδήλωση του 
Συλλόγου.

Προοδευτικός Σύλλογος 
Μαρλά - Μαμάδου Τήνου.
Στις 17 Απριλίου 2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30 
στη κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων  Ιωάννη Ρήγου 
– Πανορμίτη του κτιρίου της Αδελφότητας των 
Τηνίων εν Αθήναις,  πραγματοποιήθηκε τιμητική 
βράβευση και παρουσίαση του πρώτου βιβλίου που 
εκδόθηκε από το Προοδευτικό Σύλλογο Μαρλά - 
Μαμάδου Τήνου.



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2010  |  Σελ. 6
Τα Νέα
της Καρδιανής

Ο Δήμος Εξωμβούργου και η Αδελ-
φότητα των Τηνίων εν Αθήναις 

οργάνωσαν την εκδήλωση στα πλαί-
σια των αθλητικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων «Τήνια 2010» με τη 
συνδιοργάνωση του Επαρχείου Τήνου.  

Το έργο του π. Αντώνη Φόνσου πα-
ρουσίασαν οι: Ιωάννης Παπαδημητρί-
ου – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Αδελφότητας, Σάββας 
Απέργης - φιλόλογος και πρώην Δή-
μαρχος Τήνου και Κώστας Δανούσης 
– ιστορικός και συγγραφέας του νη-
σιού μας. Ο  Δήμαρχος, από την θέση 
του συντονιστή της εκδήλωσης, συνε-
χάρη τον π. Αντώνη Φόνσο και τον ευ-
χαρίστησε για την συμβολή του στην 
ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτι-
σμού των Κάτω Μερών Τήνου. Εκ μέ-
ρους του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Ιωάννης Ζαλώνης παρέδωσε στον 

π. Αντώνιο Φόνσο τιμητική πλακέτα 
ως ένδειξη της εκτίμησης προς το πρό-
σωπό του και της ελάχιστης έκφρα-
σης ευγνωμοσύνης για την προσφο-
ρά του. Παράλληλα, ο Δήμος Εξωμ-
βούργου  τίμησε την Αδελφότητα των 
Τηνίων εν Αθήναις για την διαχρονι-

Τα Κάτω Μέρη της Τήνου - 
Ταξίδι σ’ένα κόσμο ξεχωριστό

κή και ανεκτίμητη προσφορά της στην 
ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστο-
ρίας του νησιού μας. Για το έργο του 
π. Αντώνιου Φόνσου μίλησαν ο Σεβα-
σμιότατος Αρχιεπίσκοπος Νικόλαος, ο 
Έπαρχος Τήνου κ. Ραφαήλ Μωραίτης 
και κάτοικοι του χωριού. Η ενοριακή 
επιτροπή του Αγίου Ζαχαρία Καλλο-
νής, ενορία που υπηρέτησε για 37 συ-
νεχή έτη ο π. Αντώνης Φόνσος, εκ μέ-
ρους του οικισμού της Καλλονής, τον 
ευχαρίστησε για την προσφορά του 
στην πρώην Κοινότητα Καλλονής συ-
νολικά και του πρόσφερε ένα συμβολι-
κό δώρο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως 
εκφράστηκε από την ενοριακή επιτρο-
πή και στην Αδελφότητα, που επέλε-
ξε να συμπεριλάβει στο έργο της την 
έκδοση βιβλίου που αφορά την περιο-
χή των Κάτω Μερών. Της εκδήλωσης 
ακολούθησε μπουφές, προσφορά των 
κατοίκων της Καλλονής προς τιμήν 
του π. Αντώνη Φόνσου.

Το Σάββατο 22 Μαΐου 
παρουσιάστηκε το βιβλίο 
του π. Αντώνιου Φόνσου 

«Τα Κάτω Μέρη της Τήνου 
– Ταξίδι σ’ένα κόσμο 

ξεχωριστό», μια έκδοση της 
Αδελφότητας των Τηνίων 

εν Αθήναις, στην κατάμεστη 
από κόσμο ενοριακή 

αίθουσα της Καλλονής.
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Στις 4 Ιουνίου 2010 ημέρα Παρα-
σκευή, υπεγράφη το συμφωνητι-

κό εκτέλεσης του έργου «Ελαιοτριβείο 
Νήσου Τήνου»,  προϋπολογισμού μελέ-
της 312.538,74 €, μεταξύ του κ. Πανα-
γιώτη Κροντηρά Δημάρχου του  Δήμου 
Εξωμβούργου Τήνου και του εκπροσώ-
που της αναδόχου εταιρείας ΟΚΤΑ-
ΝΑ Α.Ε., γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 
εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινή-
σουν οι οικοδομικές εργασίες του Ελαι-
οτριβείου.

Πιο αναλυτικά με την ανωτέρω υπο-
γραφείσα σύμβαση θα εκτελεσθεί η με-
τατροπή  του υφισταμένου κτιρίου σε 
ελαιοτριβείο (Τοιχοποιία – Επιχρίσμα-
τα- Δεξαμενές κ.λ.π), με την δημιουρ-
γία δύο κύριων λειτουργικών ενοτή-
των ήτοι  του χώρου και της γραμμής 
παραγωγής  και του χώρου των γρα-
φείων – αποδυτηρίων. Θα δημιουργη-
θεί στο κτίριο η υδραυλική εγκατάστα-
ση (ύδρευση – αποχέτευση), η ηλεκτρι-
κή εγκατάσταση (ισχυρών και ασθε-
νών ρευμάτων)  καθώς και η τηλεφω-
νική εγκατάσταση, ενώ στον περιβάλ-
λοντα χώρο θα γίνει η διαμόρφωση της 
εγκατάστασης του βιολογικού καθαρι-
σμού  των λυμάτων του Ελαιοτριβείου. 

Για να λειτουργήσει άμεσα το Ελαιοτρι-
βείο  για την αμέσως προσεχή ελαιοκο-
μική περίοδο, ευελπιστούμε ότι και ο 
Δήμος Τήνου θα προχωρήσει άμεσα την 
διαδικασία προμήθειας του μηχανολο-
γικού εξοπλισμού του Ελαιοτριβείου, 
όπως άλλωστε έχει δεσμευθεί, ώστε με 
την ολοκλήρωση των οικοδομικών ερ-
γασιών να ακολουθήσει η εγκατάστα-
ση του μηχανολογικού εξοπλισμού και 
το νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο να είναι 
έτοιμο να ξεκινήσει την αποδοτική λει-
τουργία του για αγρότες και μη, για την 
παραγωγή λαδιού σε κάθε περιόδο συ-
γκομιδής. 

Ίσως εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δή-
μος Εξωμβούργου Τήνου αναλογιζόμε-
νος την σπουδαιότητα του έργου της 
κατασκευής του Ελαιοτριβείου δεν δί-
στασε να ανατρέψει το ήδη διαμορφω-
μένο ποσοστό συμμετοχής και στο έργο 

Την Τετάρτη 12 Μαΐου ο Δήμος 
Εξωμβούργου Τήνου και η Δημο-

τική Επιχείρηση Ανάπτυξης πραγμα-
τοποίησαν εκδήλωση προβολής του 
νησιού μας στην κατάμεστη από κό-
σμο αίθουσα του Μουσείου Μπενά-
κη. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν 
τα βιβλία & φωτογραφικά λευκώμα-
τα του Αριστείδη Κοντογεώργη: «Πά-
σχα στην Τήνο» και «Χριστούγεννα 
στον Τριπόταμο», καθώς και η «Ποι-
ητική Φωτογραφική Περίληψη» των 
Ντίνου Σιώτη και Αριστείδη Κοντο-
γεώργη. Τα λευκώματα παρουσίασαν 
ο Πάνος Καπώνης – Δικηγόρος, Νο-
μικός Σύμβουλος στην Κοινωνία των 
δεκάτων & Ποιητής, ο Μάνος Στεφα-
νίδης – Ιστορικός Τέχνης, ο Δημήτρης 
Σιώτος – Δικηγόρος, ο Αντώνης Δελ-
λατόλας – Δημοσιογράφος & Γιάν-
νης Σιώτος – Δημοσιογράφος.  Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκε ο Υπουργός 
Πολιτισμού κ. Παύλος Γερουλάνος 
και ο Βουλευτής Κυκλάδων Παναγιώ-
της Ρήγας.  Η σειρά των τριών λευκω-
μάτων που παρουσιάστηκαν πραγμα-
τοποιήθηκαν με την συμβολή των επι-
χειρήσεων Παλαμάρης Α.Ε. 

Επίσης, την Κυριακή 16 Μαΐου πα-

ρουσιάστηκε το βιβλίο «Γη και Χωριό» 
της Μαρίας Χ. Βιδάλη στην αίθουσα 
πάπα Ιωάννης Παύλος ο Β’ του Δη-
μαρχιακού μας μεγάρου. Η Μαρία Βι-
δάλη, Τήνια Αρχιτέκτων, μέσα από το 
βιβλίο της «Γη και χωριό», αναπτύσ-
σει την βαθύτερη σχέση του ανθρώπου 
με το τηνιακό εξωκκλήσι και συμβάλει 
στην αποκρυπτογράφηση των συμβό-
λων του. Την έκδοση παρουσίασαν οι: 
Νικόλαος Σηφουνάκης – Υφυπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
& Αρχιτέκτων, Μάγια Τσόκλη – Βου-
λευτής Επικρατείας & Δημοσιογρά-
φος, π. Μάρκος Φώσκολος – Ιερέας & 
Ιστορικός και ο Ron Walkey – Αρχιτέ-
κτων.

Η Δημοτική Επιχείρηση  Ανάπτυξης 
Εξωμβούργου Τήνου με τις νέες εκ-
δόσεις της κάνει μια ακόμα πολιτι-
στική προσπάθεια που στοχεύει στον 
εμπλουτισμό των γνώσεων σχετικά με 
την κληρονομιά αυτού του ευλογημέ-
νου τόπου, διατηρώντας παράλληλα 
σταθερά την πορεία της στον πολιτι-
στικό τομέα δράσης της, καθώς έχει 
εκδώσει δώδεκα συγγράμματα  για την 
ανάδειξη της ιστορίας και του τοπικού 
πολιτισμού του νησιού μας. 

του Ελαιοτριβείου, σε πολύ μεγαλύτε-
ρο  αναλογικό ποσοστό, προκειμένου 
το έργο να υλοποιηθεί χωρίς επί μέρους 
καθυστερήσεις ή προβλήματα.  

Από τα ανωτέρω γίνεται πλέον φανε-
ρό ότι οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε 
ως δημοτική αρχή έναντι των αγροτών 
και κτηνοτρόφων του νησιού μας, γί-
νονται πραγματικότητα και όπως ακρι-
βώς έγινε πρόσφατα με το νέο Σφα-
γείο, το οποίο ήδη άρχισε να λειτουρ-
γεί  προς όφελος των κτηνοτρόφων και 
των αγροτών και γενικότερα όλης της 
Τήνου, έτσι ακριβώς θα συμβεί και για 
το νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο.

Εκδήλωση για την Τήνο 
στο Μουσείο Μπενάκη

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ
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Από το κείμενο του «Καρδιανιώ-
τη», «Ματιές-εντάσεις-ιστορία-

σχέσεις-ενστάσεις», που δημοσιεύτη-
κε στο προηγούμενο φύλλο, στην δεύ-
τερη παράγραφο για «το όνομα της 
Καρδιανής» παραλήφθηκαν κατά την 
αντιγραφή αρκετές λέξεις και αλλοιώ- 
θηκε το νόημα. Η πλήρης φράση είναι: 
«μία άλλη άποψη είναι ότι πήρε το 
όνομα από εικόνα της Παναγίας. Η 
εικόνα όμως είναι των νεοτέρων χρό-
νων και συνήθως η εικόνα παραπέ-
μπει στο όνομα του τόπου, στην πε-
ρίπτωση μας του χωριού Καρδιανής, 
π.χ.: Παναγία η Σπηλιανή, η Προυσ-
σιώτισσα, η Αθηνιώτισσα…». 
Ακόμη: τον από τον Τριαντάρο Ιω-
άννη Απέργη και τους Καρδιανιώ-
τες γιους-κόρες του, το σωστό είναι: 
«τους έλεγαν και τους λέγαμε «Τρια-
νταρίτες» και τις γυναίκες (Άννα και 
Καλλιόπη) «Τριανταρίταινες».
 

Ο Αιδεσιμότατος πρωτοπρεσβύτε-
ρος Ευστάθιος Αλεξ. Σαντορι-

ναίος γεννήθηκε το 1963 στην πόλη 
της Τήνου. Είναι πτυχιούχος της Ανω-
τέρας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της 
Αθήνας, στην οποία φοίτησε επί τρία 
χρόνια. Με την πρεσβυτέρα του Αικα-
τερίνη, το γένος Καλογεράκη, απέκτη-
σαν δύο θυγατέρες: την Αλεξάνδρα και 
τη Δέσποινα. 
Το 1985 χειροτονήθηκε διάκονος, και 
στην συνέχεια υπηρέτησε στον ιερό 
ναό του Αγίου Νικολάου στην Σύρο. 
Στις 25 Μαρτίου 1989, ημέρα Σάβ-
βατο, εορτή του Ευαγγελισμού, αλλά 
και εθνική εορτή, χειροτονήθηκε ιερέ-
ας και την επόμενη ημέρα, Κυριακή 26 
Μαρτίου, λειτούργησε στον ιερό ενορι-
ακό ναό της Αγίας Τριάδας της Καρδια-
νής, στην οποία παρέμεινε ως εφημέρι-
ος μέχρι τις αρχές Μαΐου του 2010. Δη-
λαδή επί είκοσι ένα (21) και πλέον συ-
ναπτά έτη. Μετά τον παπά Γιώργη Δα-
σκαλάκη , είναι ο μακροβιώτερος εφη-
μέριος της ενορίας της Αγίας Τριάδας 
τα τελευταία 80 χρόνια.
Ο π.Ευστάθιος, ευπαρουσίαστος, ευ-
προσήγορος, αξιοπρεπής, ευγενής ως 
άνθρωπος , καλλίφωνος, προσηνής, 
μειλίχιος, πράος, πρόσχαρος, αλλά και 
σοβαρός ως ιερωμένος, πολύ σύντο-
μα κέρδισε τη συμπάθεια και στη συ-
νέχεια την εκτίμηση, τον σεβασμό και 
την αγάπη, όχι μόνο των ενοριτών του, 
αλλά και όλων ανεξαιρέτως των Καρ-
διανιωτών, μονίμων και μη μονίμων κα-
τοίκων της Καρδιανής.
Σ΄όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστη-
μα, ποτέ δεν αδράνησε. Πάντοτε υπήρ-
ξε συνεπής στην εκτέλεση των υψηλών 
καθηκόντων του. Όλες τις εποχές του 
χρόνου, έφθανε στην Καρδιανή, και 
την καθωρισμένη ώρα κτυπούσε την 
καμπάνα της Αγίας Τριάδας, καλώντας 
τους ενορίτες του, στις ακολουθίες των 
εσπερινών, των θείων λειτουργιών, των 
χαιρετισμών και των παρακλήσεων. 
Κατά τις θρησκευτικές εορτές, ενδια-
φερόταν, φρόντιζε και πρωτοστατούσε 
πάντα στον ευπρεπισμό-καλλωπισμό 
της Αγίας Τριάδας και των εξωκλησί-

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

ων μας, που γέμιζε πάντα με την μελω-
δική φωνή του και που συνήθως παρέ-
συρε και το εκκλησίασμα στο να τον 
ακολουθεί στους ύμνους της εκκλησί-
ας μας. Του απονεμήθηκαν τα οφίκια-
αξιώματα του Οικονόμου και του Πρω-
τοπρεσβυτέρου. Επί των ημερών του, 
με την υπό την Προεδρία του Εκκλησι-
αστική Επιτροπή, και την συμπαράστα-
ση των ενοριτών:
• Ηλεκτροδοτήθηκε ο Άγιος Μηνάς.
•  Πραγματοποιήθηκε γενική εξωτερι-

κή επισκευή, ολόκληρου του κτηρια-
κού συγκροτήματος συμπεριλαμβα-
νομένης και της παρά την Αγία Τρι-
άδα ενοριακής αίθουσας, καθώς και 
της αίθουσας που βρίσκεται κάτω 
από αυτήν.

•  Αντικαταστάθηκαν οι τρεις σιδερέ-
νιες θύρες της πρόσοψης της Αγίας 
Τριάδας με ξύλινες.

•  Φιλοτεχνήθηκε το μαρμάρινο προ-
σκυνητάριο, έναντι του δεσποτι-
κού θρόνου της Αγίας Τριάδας, στο 
οποίο τοποθετήθηκε η επί χρόνια 
πολλά κρεμασμένη στον τοίχο εικό-
να της Παναγίας, με την επιγραφή:  
Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑΝΗ

•  Αναστηλώθηκε το μεγαλοπρεπές 
μαρμάρινο κωδωνοστάσιο της Αγίας 
Τριάδας, αφού αποσυνδέθηκαν όλα 
τα μάρμαρά του, μέχρι και το πρώτο 
«φανάρι». Αυτά απλώθηκαν στις αυ-
λές της εκκλησίας, όπου εξετάσθη-
καν, συμπληρώθηκαν και συντηρή-
θηκαν κατάλληλα, πριν επανατοπο-
θετηθούν.

•  Το 2002 εκδόθηκε σε βιβλίο, εργασία 
του Στέφανου ΝΙκ. Δελατόλα, υπό 
τον τίτλο:

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ 
ΤΗΝΟΥ, 1852-2002, 150 χρόνια από 
την ανέγερση της νέας εκκλησίας στην 
θέση της παλαιάς.
Γενικά, εργάσθηκε προγραμματισμέ-
να και εντατικά για την βελτίωση των 
υπαρχόντων, την συμπλήρωση των ελ-
λείψεων, την κάλυψη των παντός εί-
δους αναγκών και αναγκαίων της Ενο-
ρίας μας. Ακόμα- ακόμα, έβγαλε όνο-
μα η Καρδιανή. Και ο π. Ευστάθιος ετέ-

λεσε κατά τα τελευταία χρόνια πλήθος 
βαπτίσεων και γάμων στην Αγία Τριά-
δα, ανθρώπων και παντελώς άσχετων 
με το χωριό μας. Τέλος προγραμματί-
σθηκε η πλήρης εσωτερική επισκευή-
ανακαίνιση της Αγίας Τριάδας. Για όλα 
αυτά μα και άλλα, για την μακρόχρονη, 
ευδόκιμη, πετυχημένη, αποτελεσματι-
κή, αποδοτική διακονία του στην Ενο-
ρία της Αγίας Τριάδας Καρδιανής, συγ-
χαίρουμε και ευχαριστούμε θερμά τον 
π. Ευστάθιο Αλεξ. Σαντοριναίο. Ευ-
χόμαστε, σ’ αυτόν επιτυχία και άφθο-
νη καρποφορία στην καλλιέργεια του 
νέου αμπελώνα του.

Σ.Ν.Δ.
ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ
ΔΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑ-
ΝΙΩΤΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

«Το όνομα της 
Καρδιανής και οι 
“Τριανταρίτες”»


