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Τα Νέα
της Καρδιανής

Tρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Τηνίων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς»
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Ο Προοδευτικός Σύλλογος Μαρλά-Μαμάδου Τήνου
και η Αδελφότητα Τηνίων Καρδιανιωτών “Η Αγία 
Τριάς” σας προσκαλούν στον ετήσιο χειμερινό 
χορό τους το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 και 
ώρα 21:30 μ.μ. στο νησιώτικο κέντρο “Το Νέο 
Συντριβάνι” στην Παλλήνη

Ο Ετήσιος χορός μας Η ιστοσελίδα μας

www.kardiani.gr



 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 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

Πανηγύρια
Των Ταξιαρχών γιόρτασαν το εκκλη-
σάκι τους η Μαρία Στεφ. Δελατόλα 
και ο Γιώργος Παγανέλης (στη θέση 
Πηγαδάκια). Μετά το τέλος της Θεί-
ας Λειτουργίας προσφέρθηκε πλού-
σιο κέρασμα..   

Στις 8/11, παραμονή, εγινε ο εσπε-
ρινός και στις 9/11 το πρωί  η Θεία 
Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγ. 
Νεκταρίου (στου Γιαννάκη), της οι-
κογενείας του Κώστα και Βασιλείας 
Καραϊσκου. Τα κεράσματα ήταν όπως 
πάντα πάρα πολλά.   

Ένα από τα ωραιότερα και ξακου-
στά πανηγύρια πάνω στην Τήνο, είναι 
ασφαλώς του Αγίου και θαυματουρ-
γού Μηνά, παρεκκλήσι του χωριού 
μας. Εμείς θα λέμε κάθε χρόνο και 
καλύτερα και όχι «κάθε πέρσι» όπως 
είναι το ρητό. Η εκκλησία μέσα και 
έξω φωταγωγημένη και μέσα ανθο-
στόλιστη από τα λουλούδια που έφε-
ραν και φέτος οι αδελφές Αιμιλία Πα-
ραδείση και Πόπη Ζαχαράτου. Πο-
λύς κόσμος, τα αυτοκίνητα να πλημ-
μυρίζουν το δρόμο. Μέγας Εσπερι-
νός. Δέκα Ιερείς, καλλίφωνοι ψάλτες, 
πανδαισία στο «Φως Ιλαρόν» και στο 
«Θεοτόκε Παρθένε» στην Αρτοκλα-
σία. Συγκινητική ατμόσφαιρα. Και 

μετά αρχίζουν τα κεράσματα, πλούσια 
και ποικίλα προσφορά των συγχωρια-
νών και φίλων του χωριού.

Το πρωί η Θεία Λειτουργία ήταν 
Μυσταγωγία. Λάμπρυνε με την παρου-
σία του ο Μητροπολίτης μας Σεβασμι-
ότατος Δωρόθεος. Ένοιωσαν ιερά συ-
ναισθήματα όχι μόνο όσοι ήταν μέσα 
στο ναό, αλλά η ευλογία του έφτασε 
δύο φορές και στους έξω στο προαύλιο 
εβρισκόμενους. Αυτό δεν θυμάμαι να 
έχει γίνει άλλη φορά. Τελείωσε η λει-
τουργία και άρχισαν πάλι τα κεράσμα-
τα. Αφθονία. Μα το μεγαλύτερο θαύ-
μα του Αγ. Μηνά ήταν ο καλός καιρός. 
Όλος ο κόσμος ευχαριστήθηκε από 
κάθε πλευρά.

Στις 13/11 παραμονή του Αγίου Φι-
λίππου γιόρτασε το εκκλησάκι του Αγ. 
Ιωάννη του Ρώσου στην Άβδο, η οικο-
γένεια της Σταμάτας Στεφ. Δελατόλα.
Γάμος 
Ένας πολύ ωραίος γάμος έγινε την Κυ-
ριακή 26/12. Ο Θεόδωρος Δασκαλά-
κης (Γιος του Νίκου και της Ειρήνης, 
και εγγονός του αλησμόνητου Παπά-
Γιώργη) παντρεύτηκε την Αγαπημένη 
του Σωτηρία, στον Ιερό Ναό Αγ. Αν-
δρέα Παιανίας. 
Ευχόμαστε να ζήσουν.
Επιτυχίες 
Στις 10/12 ορκίστηκε και έλαβε το 

πτυχίο του, στην Τεχνολογία  ήχου και 
μουσικών οργάνων στο Ληξούρι Κε-
φαλονιάς, ο Τσιχλιάς Ανδρέας (γιος 
της Φραντζέσκας και του Παναγιώ-
τη).

Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία 
και καλές δουλειές, στο κατάστημα 
που άνοιξε στην Ηλιούπολη.
Μνημόσυνα 
Έγινε στην Αγία Τριάδα Καρδιανής το 
μνημόσυνο του Γιαννάκη Πανώριου.
Θάνατοι
Έφυγαν από κοντά μας η Ειρήνη Βιδά-
λη (Κιμπόνενα) και ο Σταμάτης Φιλιπ-
πούσης.

Άλλο ένα μεγάλο πλήγμα για το 
χωριό μας ήταν η απώλεια της αγαπη-
τής σε όλους Ράμπελα Απέργη. Ήταν 
αυτοδίδακτη ζωγράφος και δεν θα ξε-
χάσουμε ποτέ με πόση χαρά μας έδω-
σε έναν από τους πίνακες της, για να 
κοσμήσει την είσοδο του μουσείου 
μας, μαζί με των άλλων συγχωριανών 
καλλιτεχνών.  
Συλλυπούμεθα θερμά τους οικείους 
τους.  

 Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

ΤΗΝΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑΝΙΩΤΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
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Στις Δημοτικές Εκλογές της 7ης 
Νοεμβρίου οι δημότες της Τήνου, 

ως εκλογικό σώμα, έδωσαν ψήφο εμπι-
στοσύνης στο συνδυασμό «ΤΗΝΟΣ 
ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ»,  εκφράζοντας 
ξεκάθαρα τη βούλησή τους για έναν 
Δήμο ισχυρό,  για έναν Δήμο πρωτα-
γωνιστή των εξελίξεων, σε όλους τους 
τομείς ανάπτυξης του τόπου μας. 
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστή-
σω μέσα από την καρδιά μου όλους 
τους πολίτες του νέου Δήμου της Τή-

Από τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νο-
εμβρίου 2010 νικητής αναδείχθηκε ο 
συνδυασμός «Τήνος: Τολμάμε μαζί» 
που συγκέντρωσε το 51,8%, έναντι του 
48,2% που συγκέντρωσε ο συνδυασμός 
«Τήνος: Δημιουργική πορεία». Δήμαρ-
χος, έτσι, για την επόμενη πενταετία 
εκλέγεται ο κ. Παναγιώτης Κροντηράς. 
Δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται: 
Στην περιοχή του τ. Δήμου Τήνου:
Οι κ.κ. Ιωάννης Γκίζης (570), Εμμανου-
ήλ Λούβαρης (490), Φραγίσκος Αμοι-
ραλής (410), Στέφανος Λαγουρός (389), 
Γεώργιος Σανταμούρης (361), Γρηγόρι-
ος Κανακάρης (355), Ιωάννης Σαλτα-
μανίκας (340), Νικηφόρος Δελασού-
δας (329) και Αντώνιος Ορφανός (325) 
από τη συμπολίτευση και οι κ.κ. Σίμος 
Ορφανός, Ευγενία Αλλοίμονου (645), 
Κων. Βιδάλης (549) και Μηνάς Άσπρος 
(498) από την αντιπολίτευση. 
Στην περιοχή του τ. Δ.Εξωμβούργου:
Οι κ.κ. Ιωάννης Ζαλλώνης (924), Αντώ-
νιος Ξενόπουλος (915) και Αντώνιος 
Βιδάλης (839) από τη συμπολίτευση και 
οι κ.κ. Ιάκωβος Απέργης (999), Παντε-
λής Αρμάος (628) και Φίλιππος Οριά-
νος (491) από την αντιπολίτευση. 

Στην περιοχή της τ. Κοιν. Πανόρμου:
Ο κ. Φραγκίσκος Καγιώργης (420) από 
τη συμπολίτευση και ο κ. Ηλίας Τζαβε-
λόπουλος (440) από την αντιπολίτευση. 
Τοπικοί Σύμβουλοι:
Πόλη Τήνου: 
Οι κ.κ. Γεώργιος Βελαλόπουλος (578),  
Γεώργιος Ζώταλης (318) και Γεώργι-
ος Κρητικός (302) από τη συμπολίτευ-
ση και οι κ.κ. Μιλτιάδης Πρωτόπαπας 
(523) και Στυλιανός Παρασκευάς (510) 
από την αντιπολίτευση. 
Πύργος: 
Οι κ.κ. Νίκος Δούκας (137) και Θεόδω-
ρος Καραγιάννης (108) από τη αντιπο-
λίτευση και ο κ. Νίκος Χατζής (79) από 
τη συμπολίτευση. 
Λοιπά τ. Δημ. Διαμερίσματα: 
Αγαπιού: κ.  Πέτρος Αρμακόλας (Σ), 
Δύο Χωριών: κ. Παναγιώτης Δεσύπρης  
(Α),
Καλλονής: κ. Λουκρητία Άνδροβικ - 
Ρουγγέρη (Α), 
Κάμπου: κ. Γεώργιος Φιλιππούσης (Σ), 
Καρδιανής: κ. Νίκος Πανώριος (Α), 
Κτικάδου: κ. Παντελής Βιδάλης (Σ), 
Κώμης: κ. Μαρία Δεκεκαρία (Σ), 
Στενής: κ. Στέφανος Ζαλλώνης (Σ),  

Τριαντάρου: κ. Κων/νος Δεσύπρης (Σ), 
Υστερνίων: κ. Νίκος Ρήγος (Σ) 
και Φαλατάδου: κ. Νίκος
Τριαντάφυλλος (Σ). 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
Στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαί-
ου εκτέθηκαν πέντε συνδυασμοί, οι 
οποίοι στην Τήνο έλαβαν: Μαχαιρί-
δης (ΠΑΣΟΚ) 3000 (45,09%), Κόκκι-
νος (ΝΔ) 2259 (33.94%), Καφαντά-
ρη (ΚΚΕ) 702 (10.53%), Συρμαλέ-
νιος (ΣΥΡΙΖΑ) 433 (6.51%) και Χρυ-
σόγελος (Οικολόγοι - Πράσινοι) 262 
(3.94%). 
Στην Τήνο περιφερειακός σύμβουλος 
εξελέγη ο κ. Μάνθος Βίλλας (ΠΑ-
ΣΟΚ), ο οποίος συγκέντρωσε 1346 
ψήφους έναντι 1325 που συγκέντρω-
σε ο συνυποψήφιός του κ. Ραφιός 
Μωραΐτης. 

Κ. Δανούσης

νου για την αγάπη τους και όλους τους 
συνεργάτες μου, που έδωσαν τον κα-
λύτερο εαυτό τους για το νικηφόρο 
αποτέλεσμα. Η τιμή αυτή αποτελεί 
ταυτόχρονα και τη μεγάλη μας ευθύ-
νη, να κάνουμε ότι είναι δυνατό, για 
να φανούμε αντάξιοι στις προσδοκί-
ες σας.
Οι δημότες του νέου ενιαίου πια Δή-
μου της Τήνου, στο σύνολό τους, πεί-
στηκαν από τις θέσεις και από τον προ-
γραμματικό λόγο που αναπτύξαμε δι-

εξοδικά στην διάρκεια της προεκλογι-
κής περιόδου και έστειλ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 αν το μήνυμα τους για 
το  διακύβευμα των εκλογών της 7ης 
Νοεμβρίου.
Συγχαίρουμε όλους τους υποψήφιους 
του συνδυασμού μας, αλλά και τους 
υποψηφίους του ετέρου συνδυασμού, 
για τον αγώνα που έδωσαν. Σ’αυτόν 
τον αγώνα κοινός παρανομαστής είναι 
η αγάπη για την Τήνο.
Η τίμια και ανιδιοτελής προσπάθεια, 
στέφθηκε με επιτυχία. Ενωμένοι και 
αλληλέγγυοι πλέον εργαζόμαστε για 
την πρόοδο του τόπου μας.

Παναγιώτης Κροντηράς
Επικεφαλής συνδυασμού «Τήνος-

Τολμάμε μαζί»
Δήμαρχος Δήμου Εξωμβούργου και

 Εκλεγείς Δήμαρχος Τήνου 
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Την Κυριακή 19/12/2010 πραγματο-
ποιήθηκε στο Ίδρυμα Τηνιακού Πο-

λιτισμού η ορκωμοσία της Δημοτικής 
Αρχής που προέκυψε από τις δημοτικές 
εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 και θα 
διοικήσει τον ενιαίο πλέον Δήμο Τήνου, 
παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπο-
λίτη Σύρου – Τήνου κ.κ. Δωροθέου Β΄, 
του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κα-
θολικών Νάξου – Τήνου κ.κ. Νικόλαου, 
του Βουλευτή Κυκλάδων κ. Γεώργιου 
Παπαμανώλη, αρχών του νησιού μας και 
πλήθος κόσμου. 

Μετά από το χαιρετισμό που απηύθυναν 
οι ως άνω Σεβασμιότατοι, ο Δήμαρχος 
έλαβε το λόγο αναφέροντας επιγραμμα-
τικά: «Η σημερινή ημέρα είναι για την 
Τήνο μια ημέρα ιστορική. Το νησί μας 
αποκτά το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, 
που θα είναι υπεύθυνο και αρμόδιο για 
την Τήνο, από τη μια άκρη της ως την 
άλλη. Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο 
που θα λαμβάνει τις αποφάσεις για την 
πορεία του αγαπημένου μας νησιού συ-
νολικά και που καλείται να χαράξει μια 
νέα πορεία ανάπτυξης γι αυτό, ισόρρο-
πης και αρμονικής για κάθε γωνιά του. 
Έχω πλήρη επίγνωση της ιστορικότη-
τας της στιγμής και της ευθύνης μου…. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους με στή-
ριξαν και με τίμησαν με την ψήφο τους 

στις Αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης Νο-
εμβρίου, με τον συνδυασμό «ΤΗΝΟΣ 
Τολμάμε Μαζί» και επικεφαλή τον νεο-
εκλεγέντα Δήμαρχο Τήνου κ. Παναγιώ-
τη Κροντηρά, όπου και με εξέλεξαν πρώ-
το Τοπικό Σύμβουλο του συνδυασμού, 
στην περιφέρεια της τ. Ιστορικής Κοινότη-
τας Πανόρμου. Απευθυνόμενος σε όλους, 
όπως και στις δύο προηγούμενες τετραε-
τίες εργάστηκα από την θέση του Κοινο-
τικού Συμβούλου, με ανιδιοτέλεια για το 
καλό της ευρύτερης περιοχής μας, έτσι και 
αυτή την τετραετία υπόσχομαι να εργα-
στώ με όλες τις δυνάμεις μου, μαζί με τους 
εκλεκτούς συναδέλφους για την υλοποί-
ηση του προγράμματος για την περαιτέ-
ρω ανάπτυξή της περιοχής μας, πάντα με 
γνώμονα το δημόσιο και τοπικό συμφέ-
ρον, με προτεραιότητα στις ανάγκες των 
κατοίκων, βελτιώνοντας τα καθημερινά 
τους προβλήματα, προβάλλοντας ταυτό-
χρονα την πολιτιστική και καλλιτεχνική 
κληρονομιά και το μοναδικό πανέμορφο 
τοπίο της περιοχής μας. Όλοι μαζί χωρίς 
διαχωρισμούς πρέπει να αγωνισθούμε και 
να παραδώσουμε ένα καλλίτερο περιβάλ-
λον που δεν το κληρονομήσαμε από τους 
προγόνους μας, αλλά το έχουμε δανει-
στεί από τα παιδιά μας. Νικητές στους δύ-
σκολους καιρούς που διανύουμε θα είμα-
στε μόνο, όταν μαζί με τον πολίτη, με την 
συμμετοχή και την δική του προσφορά και 
γνώμη, αντιμετωπίζουμε  και επιλύουμε τα 
προβλήματα και τις ελλείψεις της ευρύτε-
ρης περιοχής μας.   

Με εκτίμηση
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΕΝΑΡΔΟΥ  ΧΑΤΖΗΣ

Τοπικός Σύμβουλος Περιφέρειας 
Ιστορικής Κοινότητας Πανόρμου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θα ήθελα με την δυνατότητα που μου 
δίνετε μέσω της εφημερίδα σας, να 

εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς 
όλους όσους με τίμησαν με την ψήφο τους 
και με εξέλεξαν ως εκπρόσωπο της ΚΑΡ-
ΔΙΑΝΗΣ προς την νέα Δημοτική Αρχή,  
στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Επίσης 
θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συγχω-
ριανούς μας αλλά και σε όλους τους φίλους 
μας Τηνιακούς:
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΤΟ 2011.

Με φιλικούς χαιρετισμούς                                                                                                
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΩΡΙΟΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σας διαβεβαιώνω ότι θα αναλώσω όλες 
μου τις δυνάμεις για να φανώ αντάξιος 
των προσδοκιών και των ελπίδων σας. 
Όλες οι ενέργειές μου θα διέπονται από 
τις αρχές της νομιμότητας, της αμερο-
ληψίας και της υπηρέτησης των συμφε-
ρόντων του Δήμου. Ο Δήμος και οι δη-
μότες του, για μένα και τους συνεργάτες 
μου, θα αποτελούν τη μόνη προτεραιό-
τητά μας». 

Κλείνοντας το λόγο του ο κ. Κροντηράς 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «είναι γνωστό 
ότι η Τήνος είναι τόπος ιστορικός, θρη-
σκευτικός, πολιτιστικός, παραγωγικός, 
με τεράστιες ευκαιρίες σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας. Είναι ένας τόπος 
με πολλές ιδιαιτερότητες και πολλά συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία πρέ-
πει να αξιοποιήσουμε κατάλληλα, ώστε 
να αντεπεξέλθουμε στις δύσκολες συν-
θήκες οικονομικής κρίσης που βιώνει η 
χώρα μας. 

Η δημοτική θητεία που ξεκινά σε λίγες 
μέρες πρέπει να είναι η μεγάλη μας ευ-
καιρία να προχωρήσουμε, να διεκδι-
κήσουμε και να πετύχουμε περισσότε-
ρα για τον τόπο μας και για τους πολί-
τες του».

www.tiniaki.gr
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

Εδώ και χρόνια ο Τηνιακός εκδότης Στρατής Φιλιππότης εκδίδει το Ημε-
ρολόγιο του Αρχιπελάγους «ανοίγοντας πανιά στην ονειροφαντασία μας» 

όπως γράφει και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κιούσης για το προηγούμενο ημε-
ρολόγιο σε άρθρο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» . Γεμάτο και φέτος με κεί-
μενα ποιητών, συγγραφέων, λογοτεχνών, λαογράφων και ιστορικών το κατα-
γάλανο αιγαιοπελαγίτικο ημερολόγιο προσφέρει στον αναγνώστη ένα αποκα-
λυπτικό και μοναδικό ταξίδι στα νησιά μας.  «Με όρτσα ψυχή και άρμη στα χεί-
λια…»

ΑΠ’ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΟ

Στα πλαίσια της πολιτιστικής ανάδειξης του νησιού μας αλλά και της γνω-
ριμίας με τον τόπο μας η Αδελφότητα Τηνίων  εν Αθήναις από το 2009 εξέ-

δωσε και κυκλοφορεί μια σειρά μικρών βιβλίων με το γενικό τίτλο «Αναφορές 
στο χώρο». Υπεύθυνος για τη συγγραφή τους είναι ο Κώστας Δανούσης.  Το τέ-
ταρτο βιβλίο της σειράς έχει τίτλο «Απ’ την Κολυμπήθρα ως τον Πάνορμο» και 
αποτελεί μια λεπτομερέστατη περιήγηση με βάση τον ημιονικό δρόμο που συ-
νέδεε τα χωριά των Κάτω Μερών με την Εξωμεριά. Το οδοιπορικό της δύσβα-
της αυτής περιοχής συμπληρώνεται με φωτογραφίες , σχέδια και έγγραφα που 
κάνουν την περιήγηση ακόμα πιο συναρπαστική στον αναγνώστη.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Το περιοδικό ΤΗΝΙΑΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ εξέδωσε και διανέμει τα Πρακτικής 
της Ημερίδας στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού στις 10 Δεκεμβρίου 2008. 

Το περιοδικό σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού επιχείρησε μια 
πρώτη προσέγγιση της γυναίκας ως  κοινωνική κατηγορία μέσα από τους πε-
ριηγητές και τους επιστήμονες παλαιότερων και νεότερων χρόνων. Οι προσεγ-
γίσεις όπως δηλώνει και ο εκδότης  Κώστας Δανούσης έχουν αποσπασματικό 
χαρακτήρα. Άλλωστε η γυναίκα της Τήνου, όπως όλες οι γυναίκες, ήταν σε γε-
νικές γραμμές αόρατη. Η ημερίδα όμως αποτέλεσε μια αρχή πάνω στο παρα-
πάνω ζήτημα.

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΞΩΜΕΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ-
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

Εκδόθηκε από το Περιοδικό ΤΗΝΙΑΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ με επιμέλεια έκδο-
σης του Κώστα Δανούση και τη συνδρομή συλλόγων και Τηνιακών. Τα κεί-

μενα που φιλοξενούνται στο τεύχος προέρχονται από τρεις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν πέρσι στο χώρο της Εξωμεριάς και συγκεκριμένα: τις 
«Μνήμες Υστερνίων», τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου Καρδιανής και 
τις «Μνήμες Πανόρμου-ΙΙ». 

Ο ΞΑΝΕΜΙΤΗΣ

Ο Δήμος Τήνου εξέδωσε ένα βιβλίο αφιέρωμα στον ιερομόναχο Παρθένιο 
Μενάνδρο , Ξανεμίτη που έζησε πριν 400 χρόνια στην Τήνο. Ο κατά κό-

σμος Πιέρος Μενάνδρος μόνασε στην μονή της Παναγίας στου Βάνη αλλά οι-
κοδόμησε ένα μονύδριο στο Ξάνεμο, τον Αγ.Ιωάννη τον Πρόδρομο.  Ο π.Μάρ-
κος Φώσκολος μας παρουσιάζει την ιστορία του ιερομόναχου αλλά και του νη-
σιού εκείνη την εποχή μέσα από τα έγγραφα του οικογενειακού αρχείου του 
Ξανεμίτη.
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Την Παρασκευή  20 Αυγούστου στην 
πλατεία του Μαρλά, μπροστά σε ένα 

πολυπληθές κοινό, ο Σύλλογος μας παρου-
σίασε με την βοήθεια του χορευτικού τμή-
ματος  μας  αλλά και την βοήθεια των κ.κ 
Μαργαρίτας και Γιώργου Αλεξόπουλου, 
τον παραδοσιακό Τηνιακό γάμο.  Πριν από 
την παρουσίαση  προηγήθηκε  η παρουσία-
ση στην Τήνο, η πρώτη εκδοτική προσπά-
θεια του Συλλόγου μας παρουσιάζοντας το 
βιβλίο του κ. Κώστα Δανούση ” Τα Έσχα-
τα της Έξωμεριάς, Μαρλάς-Μαμάδος και η 
πέραν αυτών Τήνος”. Στην συνέχεια ο Σύλ-
λογος μας θεωρώντας υποχρέωση του να 
τιμά και επιβραβεύει τους φίλους και τα 
μέλη του Συλλόγου μας που προσφέρουν 
ανιδιοτελώς για το κοινωνικό σύνολο  απο-
φάσισε ομόφωνα ,και τίμησε τον αγαπητό 
φίλο, ιστορικό, ερευνητή και συγγραφέα 
Κώστα Δανούση, σαν ελάχιστο φόρο τιμής 
και εκτίμησης,  με τιμητική πλακέτα  για 
την συνολική προσφορά  του στην ιστορι-
κή έρευνα και καταγραφή  της ιστορίας της 
«Έξω-Μεριάς».

Ακολούθως  ο Σύλλογος μας  τίμησε  και 
επιβράβευσε  ένα ταπεινό και ακούραστο 
μέλος του Συλλόγου μας, λάτρη των χω-
ριών μας, τον Χρήστο Αλεξόπουλο, με τι-
μητική πλακέτα  που σαν  πρώην μέλος των 
Δ.Σ  του Συλλόγου  μας, αλλά σαν απλό μέ-
λος, επί 33 συναπτά έτη αυτός και η σύζυ-
γος προσφέρουν ανιδιοτελώς  για την προ-
αγωγή  των χωριών μας.

Την εκδήλωση μας τίμησαν με την πα-
ρουσία των : O Δήμαρχος Τήνου κ. Σίμος 
Ορφανός, ο οποίος μάλιστα ενίσχυσε οι-
κονομικά τον Σύλλογο μας και μας επαίνε-
σε για τις κοινωνικές και πολιτικές δραστη-
ριότητες που αναπτύσσουμε, Ο Δήμαρχος 
Εξωμβούργου κ. Παναγιώτης Κροντηράς, 
ο Πρόεδρος της Ιστορικής Κοινότητας Πα-
νόρμου κ. Ηλίας Τζαβελόπουλος, ο Αντι-
πρόεδρος  και μέλη της Δ.Ε του Π.Ι.Ι.Ε Τή-

νου κ.κ Γκύζης Ευάγγελος, Πολατσίδης Ιω-
άννης, Σαλταμανίκας Παρασσός,   Οι Αντι-
δήμαρχοι Τήνου κ.κ Ψάρρος Κων/νος , Ζάρ-
πας Γεώργιος, οι Αντιδήμαρχοι Εξωμβούρ-
γου   Ξενόπουλος Αντώνιος, Ζαλώνης Γιάν-
νης. Οι δημοτικοί Σύμβουλοι από τους δύο 
Δήμους και Κοινότητα Πανόρμου. Ακόμα 
οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι κ.κ Απέργης Ιά-
κωβος και Γιαγιάς Ιωάννης. Την  εκδήλωση 
μας χειρέτισαν με ομιλίες τους ο Πρόεδρος 
Της Ιστορικής. Κοινότητας Πανόρμου και 
ο Πρόεδρος της Αδελφότητας των Τηνίων 
εξαίροντας τον πολιστικό ρόλο του Συλλό-
γου μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου μας  
Μανώλης Σκαρής  στην ομιλία του ανέφε-
ρε:

Θέλω, πρώτα, να καλωσορίσω τους εκλε-
κτούς προσκεκλημένους  και συν-ομιλητές 
της σημερινής εκδήλωσης και να τους ευχα-
ριστήσω, διότι, παρά τις ποικίλες υποχρεώ-
σεις και ασχολίες τους, πρόθυμα αποδέχθη-
καν την πρόσκληση και τιμούν με την πα-
ρουσία τους την εκδήλωση μας.

Ευχαριστίες οφείλω και σε όλους εσάς 
που, για άλλη μια φορά, με την παρουσία 
σας, εκφράζετε έμπρακτα το ενδιαφέρον σας 
για τέτοιου είδους εκδηλώσεις.  Μαζευτήκα-
με σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε, και 
στα χωριά μας, το  πρώτο βιβλίο  του Συλλό-
γου μας  με τίτλο, Τα «Έσχατα» της Εξωμε-
ριάς, Μαρλάς Μαμάδος και η πέραν αυτών 
Τήνου, του κ. Κώστα Δανούση.

 Νιώθω πραγματικά τυχερός που σαν 
Πρόεδρος του Δ.Σ του Προοδευτικού Συλ-
λόγου Μαρλά  Μαμάδου Τήνου κάνω την 
εισήγηση   αυτού  του βιβλίου. Θεωρώντας 
ως βασική μας υποχρέωση τη διατήρηση και 
την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της περιοχής μας, θα συνεχίσουμε να ανα-
λαμβάνουμε τέτοιες  πρωτοβουλίες για τη 
διάσωση των πολιτιστικών στοιχείων που 
συγκροτούν την ιδιαίτερη ιστορία του τό-

που μας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
της σύγχρονης ταυτότητας του νησιού μας 
(ήδη ετοιμάζουμε  για το προσεχές έτος μια 
έκδοση  με τίτλο «οι άνθρωποι της θάλασ-
σας) του ιδίου συγγραφέα με χρηματοδότη-
ση του Συλλόγου μας, του Ιακώβου  &  Ιω-
άννη Ρήγου, και του κ. Μανώλη Παλαμάρη 
των Super-Market Carrefour).

Στην προσπάθεια μας λοιπόν  να διασώ-
σουμε και διαδώσουμε  την ιστορία των πα-
νέμορφων χωριών μας και δεδομένου ότι 
δεν υπήρχε μια τεκμηριωμένη  ιστορική κα-
ταγραφή,  αλλά μόνο προφορικές μαρτυρί-
ες για την  ιστορία των χωριών μας, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου μας,  απο-
φάσισε να κάνει μια προσπάθεια  για να κα-
ταγράψει την  πλούσια ιστορία του τόπου  
μας.  Βασικό μέλημα μας με την έκδοση αυ-
τού του βιβλίου  είναι η ιστορική καταγραφή 
και η επιστημονική προσέγγιση  της  ιστορί-
ας  αυτού του ιδιαίτερου γεωγραφικού  ση-
μείου της « Εξω Μεριάς».   Ακόμη η προβολή 
και η τόνωση των εθίμων και  των παραδό-
σεων μας, η περαιτέρω διάσωση και διάδο-
ση αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.                                                                                         

Θεωρούμε ακόμη, ότι ο ρόλος αυτού του 
βιβλίου  δεν είναι  μόνο μια συγκεντρωτι-
κή, μεστή, και πλήρης έκδοση, ικανή να  δι-
αφωτίσει  θέματα που αφορούν  την Ιστορία 
και την πολιτιστική ταυτότητα των χωριών 
μας, αλλά και ένα έναυσμα για τον σύγχρο-
νο αναγνώστη, ντόπιο ή μη, να ενημερωθεί  
για τα χωριά μας μέσα από μια καλογραμμέ-
νη και ευανάγνωστη έκδοση  που μεταδίδει 
πολύτιμες και πολύπλευρες γνώσεις, με αμε-
σότητα, χωρίς να στερείται όμως επιστημο-
νικής αξιοπιστίας. Αφορμή για κάθε Τήνιο  
που θέλει να γνωρίζει την ταυτότητα του τό-
που μας, πολύτιμος οδηγός για κάθε επισκέ-
πτη, μια ευτυχή κατάκτηση που ήλθε να κα-
λύψει το κενό που υπήρχε. Οι αναγνώστες 
και ιδιαίτερα οι κάτοικοι και φίλοι της «Εξω-
μεριάς »μέσα από την έρευνα, τους χάρτες 
και τις φωτογραφίες θα γνωρίσουν τα θρη-
σκευτικά μνημεία, την ενοριακή ζωή, την 
κοινωνία του τόπου, τους οικισμούς της πε-
ριοχής, καθώς και τους ανθρώπους που ξε-
χώρισαν στις τέχνες και τον πολιτισμό.   Το 
βιβλίο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι  
ένα μνημόσυνο  προς όλους εκείνους, ανώ-
νυμους και επώνυμους   συγχωριανούς μας, 
που με το πέρασμα τους από τα χωριά μας 
άφησαν  τα ίχνη των, δημιούργησαν και δι-
ατήρησαν  την τέχνη και τον πολιτισμό μας

Ευχαριστούμε  ιδιαίτερα τον ακούραστο 
ερευνητή  και μελετητή της Ιστορίας της Τή-
νου  κ. Κώστα  Δανούση για την ανιδιοτελή 
και αφιλοκερδή  βοήθεια του, προσφέροντας 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΛΑ-ΜΑΜΑΔΟΥ ΤΗΝΟΥ
“ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ”

www.tiniaki.gr



Σελ. 7  |   Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
Τα Νέα
της Καρδιανής

το πολύτιμο απόσταγμα της γνώσης και την 
πνευματική του εργασία  σ’ αυτό μας το εγ-
χείρημα, χωρίς την βοήθεια του θα ήταν αδύ-
νατη η παρούσα έκδοση. Οφείλω να επιση-
μάνω ότι σ αυτό το βιβλίο έκανε μια κατάθε-
ση ψυχής στον τόπο που αγαπάμε, στον τόπο 
που, άμεσα ή έμμεσα, μας γαλούχησε.

Τέλος να εκφράσω τις θερμές μας ευχαρι-
στίες  στην Αδελφότητα των Τηνίων για την 
οικονομική της συνδρομή καθώς και τους χο-
ρηγούς  μας  «Σκαλκώτος Α. – Φιλιππότης Ε  
Ο.Ε» και  «Γλύνης Νικόλαος»  που χρηματο-
δότησαν  αυτή την έκδοση. Τελειώνοντας να 
σας παρουσιάσω  το εκλεκτό Panel των συ-
νομιλητών που θα παρουσιάσουν το βιβλίο.  
Την κ. Μαρία Σίκ, Νομικός, την  κ. Ειρήνη 
Χριστάκη Αλεξοπούλου, εκπαιδευτικός, Φι-
λόλογος. Συντονίζει την παρουσίαση ο Συγ-
γραφέας του βιβλίου  κ. Κώστας Δανούσης.

Η εκδήλωση που ακολούθησε ήταν  αφιε-
ρωμένη στους πρώτους δασκάλους  και ιδρυ-
τές του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου 
μας, αείμνηστο Κώστα Σκαλκώτο και την 
σύζυγο του Ιωάννα Σκαλκώτου.

 Ο Σύλλογος μας  με την αναβίωση του 
Παραδοσιακού Τηνιακού γάμου  στο σήμερα, 
θέλει να καταδείξει τα  ήθη και έθιμα μας, να 
θυμηθούν οι παλαιότεροι, να αναδείξει για 
τους νεώτερους και να καταγράψει και μετα-
φέρει στις επόμενες  γενιές την ζωντανή ιστο-
ρία του τόπου μας. Το σενάριο και παραγω-
γή του οπτικού υλικού που θα ακολουθήσει  
είναι  από Γιώργο & Μαργαρίτα Αλεξοπού-
λου, με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους 
τους συντελεστές  αυτής της εκδήλωσης, συ-
νεργάτες, εθελοντές και φίλους του Συλλό-
γου μας, ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη του 
χορευτικού μας που συνέβαλαν καθοριστικά 
στην υλοποίηση της αποψινής μας εκδήλω-
σης.

Ακόμα να ευχαριστήσω του Μαρλιώτες 
και του Μαμαδιανούς  και Μέλη του Συλλό-
γου μας  που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί 
αυτή η πολιτιστική εκδήλωση. Τους κατοί-
κους των χωριών μας οι οποίοι συμμετείχαν 
στα πλάνα που γυρίστηκαν το Πάσχα. Τις 
κυρίες Λαμπρινή Καργαρώτου-Ξυπολιτίδου, 
την Δήμητρα Χατζή την Νίκη Ξυπολιτίδου, 
την Σοφία Σκαλκώτου, την Κική Φιλιππότη 
για τα γλυκά που έφτιαξαν. Την Ελένη Αλ-
βέρτη για το ρακί που προσέφερε. Την Μα-
ριέττα Περαντάκου και Λαμπρινή  Καγιώρ-
γη για την πολύτιμη βοήθεια τους όσον αφο-
ρά το τραγούδι του γάμου. Στο μουσικό συ-
γκρότημα “Κυκλαδίτικο Μελτέμι” των κ.κ 
Γιώργου Γαϊτη και Αντώνη Χαρικιόπουλου 
για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους στην 
αποψινή μας εκδήλωση. Τέλος στον Γιώργο 
Αλεξόπουλο για την βιντεοσκόπηση και την 
προβολή του πρώτου μέρους της παράστα-
σης αλλά και την βιντεοσκόπηση της αποψι-
νής μας εκδήλωσης. 

Μια πρωτόγνωρη για τη Τήνο εμπειρία  
είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσες γυ-

ναίκες έλαβαν μέρος στο επιμορφωτικό πρό-
γραμμα που έγινε στο χωριό Στενή της Τή-
νου από 14 έως  16 Οκτωβρίου.
Το πρόγραμμα είχε διοργανώσει, για πρώ-
τη φορά εκτός Αθηνών, το Eλληνικό τμήμα 
του Οικουμενικού Φόρουμ Ευρωπαίων Χρι-
στιανών Γυναικών με τη συμμετοχή γυναι-
κών που κατοικούν στην Τήνο. Με σκοπό να 
δώσει στις γυναίκες που συμμετείχαν τη δυ-
νατότητα να εμβαθύνουν κάποια από τα θέ-
ματα που τις απασχολούν, να διευρύνουν τον 
ορίζοντα των δραστηριοτήτων τους, να τολ-
μήσουν να εργαστούν, για πρώτη φορά μαζί, 
γυναίκες που ανήκουν στις τρεις χριστιανι-
κές ομολογίες, να τολμήσουν να πιστέψουν 
ότι τα οράματά τους έχουν προοπτική.
Με πνεύμα χριστιανικό και οικουμενικό έγι-
ναν παρουσιάσεις διάφορων θεμάτων από 
χριστιανές γυναίκες των οποίων η επιστημο-
νική κατάρτιση ήταν εξειδικευμένου πανεπι-
στημιακού επιπέδου, συνάμα όμως η ανταλ-
λαγή απόψεων  εκτυλισσόταν με τρόπο από-
λυτα κατανοητό από το ακροατήριο όποια 
κι αν ήταν η σχολική τους μόρφωση. Το κλί-
μα που επικρατούσε ήταν ευχάριστο και πρό-
σχαρο. Καμιά αντιπαράθεση, καμιά αντιπα-
λότητα, καμιά διάθεση για «πόλεμο» δεν σκί-
ασε τις συζητήσεις. Οποιοσδήποτε παρατη-
ρητής αντιλαμβανόταν  πόσο εφικτά μοιά-
ζουν για τις γυναίκες καλής θελήσεως αυτά 
που οι δυνατοί και ισχυροί της γης δεν κα-
ταφέρνουν και μάλλον δεν θέλουν να πραγ-
ματοποιήσουν. Γιατί αυτές οι γυναίκες διαλέ-
γουν την άμιλλα αντί τον ανταγωνισμό, την 
ειρήνη μάλλον παρά τον πόλεμο και οπωσ-
δήποτε προτιμούν την αγάπη και όχι το μί-
σος.

2010  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε πανηγυρικά 
στην αίθουσα του Ιδρύματος  Τηνιακού Πο-
λιτισμού, το βράδυ του Σαββάτου 16 Οκτω-
βρίου, όπου ήσαν παρόντες ο Καθολικός 
Αρχιεπίσκοπος  Νάξου-Τήνου, ο αντιπρό-
σωπος του Ορθόδοξου Μητροπολίτη Σύ-
ρου-Τήνου, οι οποίοι και απηύθυναν εγκω-
μιαστικό χαιρετισμό και έγινε η ανάγνωση 
του χαιρετισμού του Προέδρου της Ευαγγε-
λικής κοινότητας. Ήταν παρόντες επίσης εκ-
πρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κα-
θώς και πολύς κόσμος. 
Έγινε η παρουσίαση του Οικουμενικού Φό-
ρουμ Ευρωπαίων Χριστιανών Γυναικών 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η σύνοψη 
της εμπειρίας που είχαν βιώσει οι συμμετέ-
χουσες, έγινε με δύο ομιλίες, η μία «Με τα 
μάτια μιας εκπαιδεύτριας» και η άλλη «Με 
τα μάτια μιας εκπαιδευόμενης». Σε όλες τις 
συμμετέχουσες μοιράστηκε ένα προσωπικό 
πιστοποιητικό, μια συμβολική βαρκούλα και 
μια Καινή Διαθήκη. Την τελετή ολοκλήρω-
σε η συντονίστρια του ελληνικού τμήματος 
υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που όλος ο κό-
σμος θεωρεί ακατόρθωτο, εμείς αν το πιστέ-
ψουμε, και το πιστεύουμε, μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί…  Μπορούμε να βάλουμε ψη-
λούς στόχους… Να έχουμε όραμα και προο-
πτικές… Όλα αυτά πηγάζουν από τη βεβαι-
ότητα της πίστης μας στο Θεό.»
Όσες ζήσαμε αυτή την εμπειρία ευχόμαστε 
και ελπίζουμε ότι όπως στο σώμα της γυναί-
κας ενσαρκώνεται η καινούργια ζωή, έτσι να 
παίρνουν σάρκα και οστά οι προοπτικές και 
τα οράματα των γυναικών φτιαγμένα από 
αλληλεγγύη, συμπαράσταση, δικαιοσύνη 
και φωτισμένα από το φως του Χριστού.

Στέλλα Φωσκόλου
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Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών με ιδιαίτερη ικανοποί-
ηση παρουσίασε στις 8 Οκτωβρίου 2010, στο μέγα-

ρο του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού στην Τήνο, τον 4ο 
Τόμο της  Επιστημονικής περιοδικής έκδοσης «ΤΗΝΙΑ-
ΚΑ 4». 
Ο τόμος  είναι αφιερωμένος στον αείμνηστο Πρόεδρο της  
Εταιρείας Δημήτρη Σοφιανό αποτελείται από 512 σελί-
δες  και περιλαμβάνει 19  άρθρα σημαντικών επιστημόνων 
αναφερόμενα στον Δ. Σοφιανό και σε θέματα της Τήνου.
Με συγκεκριμένες απόψεις κάποιων συγγραφέων εκφρά-
στηκαν διαφωνίες όσον αφορά στο περιεχόμενο των κει-
μένων τους.   Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. της Εταιρείας δι-
ευκρινίζει το απολύτως αυτονόητο,  ότι οι συγγραφείς  των 
κειμένων εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις τους ελεύθε-
ρα  και ευθύνονται γι’ αυτές. Το Δ.Σ. της  Εταιρείας απλά 
προσκάλεσε  καταξιωμένους συγγραφείς, οι οποίοι ασχο-

Εταιρεία Τηνιακών Μελετών 
λούνται επί σειρά ετών με θέματα της Τήνου, να πλουτί-
σουν με τα συγγράμματά τους τον τόμο αυτόν και προ-
φανώς το Δ.Σ.  σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να 
ασκήσει κανενός είδους  λογοκρισία επί των κειμένων αυ-
τών, δεν ευθύνεται  και δεν υιοθετεί  την προσωπική άπο-
ψη του κάθε συγγραφέα, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από 
το κείμενό του.
Η παρουσίαση του τόμου «ΤΗΝΙΑΚΑ 4» θα γίνει και 
στην Αθήνα, στις 20 Φεβρουαρίου 2010, στην αίθουσα 
της Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων, Ασημ. Φωτήλα 
40, από τους: Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Τουφεκλή, κα 
Νότα Κούρου, Καθηγ. τομ. Αρχαιολογίας του Ε.Κ. Παν/
μίου Αθηνών, κ. Κων/νο Αλαβάνο Δ/ντή της τηλεόρασης 
της Βουλής, κ. Δημήτρη Σιώτο, δικηγόρο και Ιωάννη Γκε-
ρέκο, Πρόεδρο της Ε.ΤΗ.Μ., για να προσέλθουν τα μέλη 
και οι φίλοι που κατοικούν στην Αθήνα. 


