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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 ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  ΚΑΙ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ 
ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ 
ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ email ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ-

ΔΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥ-
ΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ: ΕΙΣΟΔΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗ-
ΤΑΣ ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΣΤΡΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟ-
ΤΗΣ», ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
«Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ, ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
«Η ΡΟΔΑΡΙΑ» ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΤΗΝΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥ-
ΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ.

Η ΤΗΝΟΣ 
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ 

ΠΟΛΕΜΩΝ
Υπό την αιγίδα του Πνευματικού – Εκπολιτιστικού 

Κέντρου Πανόρμου Τήνου, η Αδελφότητα Τηνίων 
Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς», σε συνεργασία με την 
Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις διοργανώνουν εκ-
δήλωση με τίτλο «Η Τήνος των βαλκανικών πολέμων» σε 
ένδειξη τιμής για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη με-
γάλη εξόρμηση του έθνους. Θα μιλήσουν οι κ.κ.: Βασίλης 
Κολλάρος, «Το διεθνές τοπίο τις παραμονές των βαλκανι-

κών πολέμων», -Κώστας Δανούσης, «Η Τήνος των βαλ-
κανικών πολέμων», και -Φίλιππος Φόρτωμας, «Οι Τηνια-
κοί στους βαλκανικούς πολέμους».
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 13 Αυγούστου 2012, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, στο Πολυδύναμο Πολιτι-
στικό Κέντρο της Αδελφότητας Τηνίων Καρδιανιωτών 
«Η Αγία Τριάς».
Τηλέφωνα: 6974 814 871 & 6972 152 610
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Αγία Τριάδα Καρδιανής 
Με μεγάλη λαμπρότητα και συγκίνηση, 
δυστυχώς όμως με πολλές απουσίες και 
λιγότερο κόσμο, γιορτάσαμε και φέτος  
την μεγάλη μας προστάτιδα  στο όμορφο 
χωριό μας.
Την Κυριακή το πρωί έγινε η θεία λειτουρ-
γία «της γονατιστής». Το απόγευμα εψάλ-
λει ο μέγας εσπερινός. Ακολούθησαν κερά-
σματα από τους συλλόγους του χωριού, την 
ενοριακή επιτροπή και συγχωριανών.
Την Δευτέρα εψάλλει η θεία λειτουργία και 
ακολούθησε η περιφορά της εικόνας μέχρι 
την πλατεία όπου έγινε δέηση έξω από την 
εκκλησία της Κιουράς.
Στο γυρισμό, μέσα στο παλιό σχολείο, τα 
τραπέζια ήταν στρωμένα με πάρα πολλές 
λιχουδιές, προσφορά πολλών συγχωρια-
νών και του ακούραστου «μάγειρα» Γιακου-
μή Καλούμενου. Να ευχαριστήσουμε και 
τις κυρίες που προσέφεραν για τον στολι-
σμό της εκκλησίας και των εικόνων (Ελευ-
θερία Δροσοπούλου, Φιλιώ Τουρουντού, 
Μαρία Αβραάμ-Αζούστα, Λουκία Δημη-
τρακοπούλου και όλων όσων πρόσφεραν 
και μας διαφεύγουν) 
Σε όλους ευχόμαστε υγεία και του χρόνου 
να είμαστε καλά.

Αγία Τριάδα Πεντέλης
Φέτος, λόγω εκλογών, γιορτάσαμε στην 
Πεντέλη μια εβδομάδα αργότερα. Έγινε η 
Θεία λειτουργία, αρτοκλασία υπέρ υγείας 
όλων και Μνημόσυνο για αυτούς που δεν 
είναι πια κοντά μας. Ακολούθησε κέρασμα 
και μετά μεζέδες και κρασί προσφορά του 
συλλόγου μας.

Βάπτισεις 
-  Στον Κάλαμο Αττικής βάπτισαν το δεύτε-

ρο παιδάκι τους ο Πλούταρχος και η Σο-
φία Σκούταρη. Το όνομα αυτού Σταμά-
της. Να τους ζήσει!

-   Στις 30/6, στον Άγιο Νίκωνα Μάνης  βά-
πτισαν το δεύτερο παιδάκι τους ο Κυριά-
κος Κοράλλης και η Αθηνά Δελατόλα. Το 
όνομα αυτής Άρτεμις-Ιωάννα. Να τους 
ζήσει!

ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗ-
ΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥ-
ΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ 
ΑΒΛΕΨΙΑ  ΞΕΧΑΣΑΜΕ  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥ-
ΜΕ ΤΟΝ Κο ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΡΜΑΟ, ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΝΟΥ. ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣ-
ΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΚΟΝΤΑ 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗ-
ΣΙΟΥ, ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΟΛΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΝΗΣΙ.

Πανηγύρια
Τη Δευτέρα 21 Μαΐου λειτούργησε το εκ-
κλησάκι του Αγ. Κωνσταντίνου (πάνω από 
την Καρδιανή) των Γιακουμή και Άννας 
Καλούμενου. Μετά την Θεία Λειτουργία 
προσφέρθηκαν πλούσια κεράσματα.
Της Αγ. Φωτεινής λειτούργησε το εκκλησά-
κι του συλλόγου μας. Ευχαριστούμε όλους 
όσους πρόσφεραν και βοήθησαν στα κερά-
σματα.

Θάνατοι 
-  Έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη μας 

Ευαγγελία Χειλά. Είχε διατελέσει για 
χρόνια μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας. 
Πάντα πρόθυμη, ευδιάθετη έτοιμη για 
ένα πείραγμα στον καθένα. Ποιος δεν την 
θυμάται πέρυσι στην βάφτιση της δισέγ-
γονής της να χορεύει στην πλατεία στην 
Κιουρά και να παραπονιέται μετά ότι πο-
νάνε τα γόνατα της (μάλλον φταίνε τα γε-
ράματα έλεγε). Στα παιδιά της, τα εγγόνια 
αλλά και στα  δισέγγονα ευχόμαστε θερ-
μά συλλυπητήρια. 

-  Ένα αγαπητό ζευγάρι έφυγε από κοντά 
μας. Ο Λουκάς Δρόσος και γρήγορα τον 
ακολούθησε η σύζυγος του Ασημίνα (το 
γένος Σαββέρα). Ετάφησαν στο κοιμητή-
ριο Ηλιούπολης Αττικής. 

-  Άλλη μια απώλεια για το χωριό μας  ο 
θάνατος της αγαπητής Μαρίας Απέργη 
(Μαλά). Στα παιδιά της Λουκία και Μάρ-
κο θερμά συλλυπητήρια.

Μνημόσυνα 
-  Στον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας Ψυχικού στις 

12/5 έγιναν τα σαρανταήμερα της αγαπη-
τής μας Ευαγγελίας Χειλά. 

-  Στις 21/5 στο εκκλησάκι του Αγ. Κωνστα-
ντίνου (πάνω από την Καρδιανή)  έγιναν 
τα Τρίμηνα της αγαπητής μας Ευαγγελίας
Αλοιμόνου.

-  Στις 26/5 στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Καρ-
διανής έγιναν τα Εννιάμηνα του αγαπη-
τού μας Γιώργου Κομνούλια.

-  Στις 29/5 στον Ιερό Ναό της Κιουράς έγι-
ναν τα Εξάμηνα του αγαπητού μας Λοράν 
Απέργη.

-  Στις 2/6, Ψυχοσάββατο, στο εκκλησά-
κι του Αγ. Νικόδημου (στα Μνημούρια), 
έγινε μνημόσυνο για όλους όσους έχουν 
φύγει από κοντά μας.

-  Την ίδια μέρα (2/6) στον Ιερό Ναό της Κι-
ουράς έγινε το μνημόσυνο της αγαπητής 
Μαρίας Απέργη (Μαλά).

-  Στις 9/6 στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Καρ-
διανής έγινε το ετήσιο Μνημόσυνο της 
αγαπημένης μας Φραντζέσκα Δελατόλα
-Δελαβόγια. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη αυτών!

Προσφορά στην 
Αγία Τριάδα
Ο Σύλλογός μας προσέφερε στον Ιερό 
Ναό Αγίας Τριάδας Καρδιανής το ποσό 
των 150€, αντί στεφάνου, στην μνήμη των 
Ευαγγελίας Αλλοιμόνου, Φραγκιά Μα-
ραβέλια και Ευαγγελίας Χειλά.

Σημείωση 
Θα χαρούμε πολύ για το επόμενο φύλ-
λο μας να μας ενημερώσετε και να μοιρα-
στούμε μαζί σας τις επιτυχίες των παιδιών 
σας. Καλή επιτυχία σε όλους! 
        

Ευχαριστήριο     
Ο Σύλλογος μας θέλει να ευχαριστήσει την 
αγαπημένη μας Κική Απέργη η οποία μας 
προσέφερε σημαντική οικονομική βοή- 
θεια για τις ανάγκες μας αλλά και ένα με-
γάλο αριθμό βιβλίων για την επέκταση 
της βιβλιοθήκης μας στην Καρδιανή. 

Νέα εκθέματα Μουσείου
Οικογένεια Ευαγγελίας Χειλά:
Μία φωτογραφία Ιακώβου και Φωτεινής 
Καλούμενου, 2 καρέκλες κουζίνας, 1 βα-
λίτσα υφασμάτινη, 1 ψαλίδι με έλασμα, 6 
χειροποίητα κεντήματα, 1 εσάρπα.
Φίλιππος Μαραβέλιας:
1 μπουρού από Γερμανικό καράβι.
Φωτεινή καραϊσκου:
2 εργαλεία λιθοξόου.
Κώστας Δανούσης:
Θραύσματα από στάμνες.
Νίκος Πανώριος:
Κάδρο με ποίημα για Καρδιανή.
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Το Tinos Jazz Festival στην ήδη χρο-
νιά από τη σύστασή του αποτελεί 

μια εξαιρετική παρουσίαση της μουσι-
κής Τζαζ και προσελκύει όλο και περισ-
σότερους φίλους και λάτρεις του είδους, 
όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων.  Η 
επιτυχία του μουσικού αυτού Φεστιβάλ, 
που λαμβάνει χώρα στην Τήνο από το 
2009, προέρχεται τόσο από την ποιότη-
τα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών όσο 
και την ποικιλία των ειδών έκφρασης της 
Τζαζ. Μέσα σε σύντομο λοιπόν χρονικό 
διάστημα, το Tinos Jazz Festival έχει εξε-
λιχθεί σε ένα μοναδικό φόρουμ για τη 
σύγχρονη Τζαζ και τη Τζαζ του μέλλο-
ντος. Προσφέρει στους μουσικούς τη δυ-
νατότητα να έρθουν σε δημιουργικό διά-
λογο μεταξύ τους και σε επαφή με τους 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΜΕΡΙΑΣ
Αποτελεί ευτυχή συγκυρία ότι φέτος καταβλήθηκε από μέρους των συλλόγων 
της Εξωμεριάς προσπάθεια άμεσης συνεργασίας και συντονισμού δράσης. 
Δρομολογήθηκαν κάποιες δράσεις πολιτισμού, οι οποίες τέθηκαν υπό την αιγίδα 
του νεότευκτου Πνευματικού Εκπολιτιστικού Κέντρου Πανόρμου, το οποίο τόσο 
οι σύλλογοι όσο και οι κάτοικοι της περιοχής στηρίζουν ανεπιφύλακτα. Έτσι 
προγραμματίστηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

-  Σάββατο, 11 Αυγούστου, στο Μαρλά, παρουσίαση του βιβλίου «Τήνος: Οι 
άνθρωποι της θάλασσας» που εκδόθηκε με την υποστήριξη του Προοδευτικού 
Συλλόγου Μαρλά – Μαμάδου.

-  Δευτέρα, 13 Αυγούστου, Καρδιανή, Ημερίδα με θέμα «Η Τήνος των βαλκανικών 
πολέμων», που οργανώσει η Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις με την 
Αδελφότητα Τηνίων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς» με τη συνεργασία του 
περιοδικού «Τηνιακά Σύμμεικτα».

-  Σάββατο, 18 Αυγούστου, στα Πλατειά, εκδήλωση στη μνήμη των αδελφών 
Περράκη που οργανώνει η Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις και ο Σύλλογος 
Πλατειανών.

-  Δευτέρα, 20 Αυγούστου, στο Βεναρδάδο, εκδήλωση με θέμα «Στα βήματα του 
Γιαννούλη» που οργανώσει η Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις με το Σύλλογο 
Βεναρδιανών, με τη συνεργασία του περιοδικού «Τηνιακά Σύμμεικτα», και

-  Πέμπτη, 23 Αυγούστου, Υστέρνια, εκδήλωση με θέμα «Ο μαρμαρένιος δρόμος της 
Άμμου» (προβολή video), που οργανώνει η Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις 
με την Τοπική Κοινότητα Υστερνίων και το Σύλλογο Υστερνιωτών.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΤΑ ΚΑΤΩ 

ΜΕΡΗ
Η Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις 

σε συνεργασία με το Δήμο Τήνου, τις 
τοπικές κοινότητες Κώμης και Καλλονής 
και τους εκεί συλλόγους διοργανώνει επι-
στημονικό διήμερο στα Κάτω Μέρη. Στις 
21 Αυγούστου στην Κώμη και στις 22 Αυ-
γούστου στην Καλλονή. Ειδικοί επιστήμο-
νες και ερευνητές θα αναπτύξουν θέματα 
που άπτονται του ιστορικού παρελθόντος 
και του πολιτισμού της περιοχής.

Ι Δ Ρ Υ Μ Α  Τ Η Ν Ι Α Κ Ο Υ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ

φίλους της μουσικής, στους οποίους και 
δίνει την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη 
Τζαζ σε όλες της τις εκφράσεις, να ανα-
καλύψουν τις πιο σύγχρονες εξελίξεις 
της, να γευτούν την εμπειρία της αντι-
παράθεσης ανάμεσα σε μουσικά είδη και 
καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.  
Στην 4η έκδοσή του το Φεστιβάλ φέρει 
τον τίτλο «Jazz Visions» και παρουσιά-
ζει Έλληνες και ξένους υψηλού επιπέδου 
τζαζίστες, σε μια συνάντηση μουσικών 
με διαφορετικές αφετηρίες αλλά με κοι-
νό στοιχείο την αγάπη τους για την Τζαζ. 
Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δί-
νει τη δυνατότητα να οραματιζόμαστε 
υψηλή ποιότητα, αποκαλύψεις που θα 
προκαλέσουν έκπληξη, βαθιές εμπειρί-
ες, ζεστές στιγμές, μουσική που θα μεί-

νει βαθιά μέσα μας, οράματα σε μια δύ-
σκολη περίοδο για την ελληνική κοινω-
νία. Για μουσικούς, καλλιτέχνες και κοι-
νό το Tinos Jazz Festival είναι μια μουσι-
κή περιπέτεια σε μια ιδανική για το τέ-
λος του καλοκαιριού ατμόσφαιρα χαλά-
ρωσης και ξεγνοιασιάς.
 Το Tinos Jazz Festival οργανώνεται κάθε 
χρόνο από ένα δραστήριο πολιτιστικό 
ίδρυμα, το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού 
και τους ανθρώπους του, ενισχύεται από 
πρόθυμους εθελοντές και ευαισθητοποι-
ημένος χορηγούς, δένεται με όλο και πε-
ρισσότερους πιστούς φίλους. Και αυτά σ’ 
ένα Κυκλαδονήσι στη μέση του Αιγαίου 
Πελάγους.

 Μάρκος Βιδάλης
Αν. Διευθυντής Ι.ΤΗ.Π.

4ο Φεστιβάλ Τζαζ Τήνου
Tinos Jazz Festival 2012: Jazz Visions / Τζαζ Οράματα

24 - 26 Αυγούστου 2012

Δελτίο τύπου
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Δελτία τύπου Δήμου Τήνου

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα σχε-
τικά με τον ενδεχόμενο αποκλεισμό 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την 
χρηματοδότηση για τη λειτουργία δομών 
κοινωνικής μέριμνας, ο Δήμαρχος κ. Πα-
ναγιώτης Κροντηράς απέστειλε επιστο-
λή στον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνι-
κής Ασφάλισης κ. Ιωάννη Βρούτση, κοι-
νοποιώντας την σε μια σειρά εμπλεκόμε-
νων αποδεκτών, εκθέτοντας τα προβλή-
ματα που αναμένεται να δημιουργηθούν.   
Παραθέτουμε το κείμενο του εγγράφου:
 
«Προς:
1.  Υπουργό Eργασίας & Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Βουλευτή Κυκλάδων 
κ. Ιωάννη Βρούτση

Κοιν.:
1.  Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών 

& άλλων πόρων κ. Α. Δαλλαπόρτα
2.  Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 

Υπόψη Προέδρου κ. Κ. Ασκούνη
3.  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Υπόψη Περιφερειάρχη κ. Γ. Μαχαιρίδη
4.  Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου 

Αιγαίου Υπόψη Προέδρου κ. Ε. Κου-
σουρνά

5. Βουλευτή Κυκλάδων κ. Ν. Συρμαλένιο
6. Βουλευτή Κυκλάδων κ. Π. Ρήγα

Θέμα: «Κοινωνικές χρηματοδοτούμενες 
δομές στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Επιτρέψτε μου, με την ευκαιρία αυτή, να 
σας ευχηθώ καλή δύναμη στο δύσκολο 
έργο που μόλις χτες αναλάβατε. Το αξί-
ωμά σας, σε μια περίοδο κρίσιμη για τη 
χώρα μας, είναι τιμή για τις Κυκλάδες και 
για την Τήνο. 
Με την επιστολή αυτή σας παρουσιάζω 
τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε 
ενδεχόμενο αποκλεισμό της Περιφέρειάς 
μας από την χρηματοδότηση των κοινω-
νικών δομών που υφίστανται περισσότε-
ρο από 10 χρόνια στα νησιά μας.
 Το «Βοήθεια στο Σπίτι», στα δέκα χρόνια 
λειτουργίας του, έχει προσφέρει τα μέγι-
στα στις κατά τόπους τοπικές κοινωνίες 
της χώρας μας. Ως ο μοναδικός κοινωνι-
κός θεσμός, που αγκαλιάζει τον μοναχικό 
άνθρωπο της ελληνικής περιφέρειας, υπο-
καθιστά πολλές φορές τις υπηρεσίες υγεί-

ας και πρόνοιας, που η κεντρική διοίκηση, 
δυστυχώς, δεν μπορεί να προσφέρει. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο νησί μας 
στελεχώνεται από 3 μόνο εργαζόμενους 
και πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 550 επι-
σκέψεις το μήνα σε καταγεγραμμένα άτο-
μα. Παράλληλα, στα πλαίσια της λειτουρ-
γίας του, προσφέρονται και άλλες υπηρε-
σίες και εξυπηρετείται με κοινωνική ευαι-
σθησία μεγάλος αριθμός πολιτών του νη-
σιού, αποφορτίζοντας έτσι ταυτόχρονα 
τον μοναδικό φορέα υγείας του νησιού, το 
Κέντρο Υγείας Τήνου, το οποίο αντιμετω-
πίζει σοβαρά προβλήματα υποστελέχω-
σης και όχι μόνο.     
Στην Τήνο λειτουργούν ακόμη Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιω-
μένων, αλλά και βρεφονηπιακοί σταθ-
μοί αποκλειστικά με χρηματοδότηση του 
προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενει-
ακής και επαγγελματικής ζωής» και εξυ-
πηρετούν δεκάδες εργαζόμενες γυναίκες, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην κοινωνι-
κοποίηση των παιδιών και στη μη περιθω-
ριοποίηση των ηλικιωμένων. 
Η λειτουργία των ανωτέρω δομών από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση συγχρηματο-
δοτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια από πόρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέλλον των 
προγραμμάτων που υλοποιούνται στην 
Τήνο, εάν ισχύσει ο αποκλεισμός της Πε-
ριφέρειας, θα έχει τραγικές συνέπειες για 
τους ωφελούμενους και του εργαζόμε-
νους των προγραμμάτων. 

Με δεδομένη την ευαισθησία σας απέ-
ναντι στα νησιά μας, ως άνθρωπος που 
έχετε εμβαθύνει όλα αυτά τα χρόνια στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι το-
πικές κοινωνίες, παρακαλούμε για την 
ανάκληση της απόφασης αποκλεισμού 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τα 
ανωτέρω προγράμματα.   Είναι κάτι πα-
ραπάνω από απαραίτητο, έως επιτακτι-
κό, τη δεδομένη χρονική στιγμή να προ-
στατευτούν οι κοινωνικοί θεσμοί που 
έχουν εδραιωθεί στην περιφέρεια, υπο-
καθιστώντας το κεντρικό κράτος, πόσο 
μάλλον όταν αυτές αφορούν ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες, οι οποίες διαρκώς 
πλήττονται από τις συνέπειες της βαθιάς 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που 
βιώνει η χώρα μας».

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Με μια δυναμική παρουσία και, 
έχοντας γράψει μια ιστο-

ρία έντεκα χρόνων στα καλλιτεχνι-
κά δρώμενα του Αιγαίου και όλης 
της Ελλάδας, επιμένουμε και συνε-
χίζουμε να προβάλλουμε τον πολιτι-
σμό του “προικισμένου” τόπου μας. 
Στις δύσκολες οικονομικά συνθήκες, 
απαντάμε με πολιτισμό… και κυρίως 
με πίστη στη δύναμή του, προσδο-
κώντας να προσφέρουμε ένα δυνατό 
καλοκαίρι στο νησί που έχει μια κα-
θαρή πολιτιστική ταυτότητα.

Το Φεστιβάλ στην Τήνο απέκτη-
σε την ξεχωριστή αυτή μοναδικότη-
τα χάρη στην ευαισθησία και την πε-
ρίσσια διάθεση για εθελοντική προ-
σφορά των συνεργατών μας και φί-
λων του θεσμού, άνθρωποι που δια-
θέτουν όλη τους την αγάπη, με σε-
βασμό στην παράδοση και την ιστο-
ρία του τόπου μας. Ευχαριστώ θερμά 
όλους τους εθελοντές αλλά και τους 
υποστηρικτές του φεστιβάλ, χωρίς 
την οικονομική βοήθεια των οποίων 
το Φεστιβάλ δεν θα ήταν πραγματι-
κότητα, καθώς ο Δήμος δεν συνδρά-
μει οικονομικά στην υλοποίησή του.

Η πολιτιστική ταυτότητα του Φεστι-
βάλ της Τήνου δεν έχει όρια. Κάθε 
χρόνο ανοίγονται νέοι ορίζοντες, 
πάντα κάτι νέο έρχεται να προστεθεί 
στον πλούσιο κατάλογο των δράσε-
ων - εκδηλώσεων. Ποιοτικά ακού-
σματα, μαγικές μουσικές βραδιές, 
παραστάσεις και έργα τηνιακών δη-
μιουργών συνθέτουν και φέτος το 
σκηνικό της πολυπολιτισμικής παρά-
στασης της Τήνου. 
Το Φεστιβάλ Τήνου ανοίγει την 
αγκαλιά του και σας καλωσορίζει!

Παναγιώτης Κροντηράς
Δήμαρχος Τήνου

Πολιτισμός, 
Τέχνη, 

Φεστιβάλ... 
Τήνος!
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Είμαι υποχρεωμένος δημοσί-
ως να ευχαριστήσω τα κάτωθι 

αναφερόμενα άτομα τα οποία και 
τελείως άγνωστά μου, εφέρθησαν 
σαν τους καλούς Σαμαρείτες του 
Ευαγγελίου, και με βοήθησαν σε 
μια κρισιμωτάτη στιγμή της ζωής 
μου, όταν από ατύχημα έπεσα στον 
δρόμο και εκεί έμεινα αναίσθητος 
κάτω από το ξενοδοχείο «ΩΚΕΑ-
ΝΙΣ», τις πρώτες πρωινές ώρες της 
Πέμπτης 17 Μαΐου. Κατά πρώτον 
τον αλιέα ΙΩΝΑ (σκάφος ΙΩΝΑΣ 
Λ.Τ. 823) που πρώτος με αντελή-
φθει ενώ ήμουν αιμόφυρτος και τε-
λείως αναίσθητος.

Όπως έμαθα κατόπιν ένας τελείως 
άγνωστός μου άνθρωπος με το Ι.Χ. 
με μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Τή-
νου τον οποίον ευχαριστώ θερμώ-
τατα (αν κατά τύχη διαβάζει το πα-
ρόν).

Από το Κέντρο Υγείας Τήνου ειδο-
ποιήθη ο εκλεκτός φίλος Ευάγγε-
λος Γκύζης ο ποίος έστειλε τον σω-
φέρ του Αντρέα Μπούκη που έγινε 
ο φύλακας άγγελός μου και τον ευ-
γνωμονώ.

Ευχαριστώ θερμώς τον χειρουρ-
γό κον ΒΙΚΤΩΡΑ ΛΙΑΤΣΗ και την 
νοσηλεύτρια κα Νίκη Κίρκη. Ευχα-
ριστώ θερμώς τα αδέλφια κους Ευ-
άγγελο, Δημήτριο και Κώστα Γκύζη 
για την αγάπη τους που με περιβά-
λουν πολλά χρόνια που μένω στο 
ξενοδοχείο τους «ΩΚΕΑΝΙΣ». Θα 
ήτο παράλειψις να μη ευχαριστή-
σω το ευγενέστατο προσωπικό της 
καφετέριας ΜΕΣΚΛΙΕΣ. Τον δ/ντη 
κο Γιώργο Φώσκολο, τα κορίτσια 
και τα αγόρια για την προσπάθειά 
τους προς εμένα.

Ο ευχαριστών

Εκ Χανίων Κρήτης 
Θεόδωρος Κ. Ναξάκις

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Προς
τους εξυπηρετούμενους του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» 
Δήμου Τήνου και την τοπική κοινωνία του νησιού

Αγαπητοί μας ηλικιωμένοι και Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, αισθανόμαστε την ανά-
γκη στην παρούσα δύσκολη φάση τόσο για τη χώρα όσο και για τον καθένα από 
εμάς να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω αυτής της επιστολής ωθούμενοι από την 
επαγγελματική και ανθρώπινη συνείδηση μας και βασιζόμενοι  στη καρποφόρα συ-
νεργασία μας των 10 χρόνων παρουσίας του προγράμματος στη Τήνο. 

Γνωρίζουμε όλοι ότι ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων και ο μέσος όρος ηλικίας 
έχει γενικά αυξηθεί. Στην Τήνο ιδιαίτερα, ο αριθμός των ηλικιωμένων στα διάφο-

ρα χωριά που διαβιο ύν μόνοι είναι αρκετά μεγάλος, ενώ ταυτόχρονα ξέρουμε καλά 
ότι επιθυμία των περισσοτέρων είναι η παραμονή στο σπίτι ώστε να προξενηθεί η μι-
κρότερη δυνατή «επιβάρυνση» στα παιδιά ή άλλους συγγενείς και φίλους. Τα προ-
γράμματα «βοήθεια στο σπίτι» δημιουργήθηκαν με την οικονομική υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου συγκροτημένα και με επιστημονικό τρόπο να απα-
ντήσουν ολοκληρωμένα και πολύπλευρα σε αυτές τις ανάγκες των ηλικιωμένων συ-
νανθρώπων μας αλλά και, στο μέτρο του δυνατού, στις ανάγκες των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία. Θυμίζουμε ότι για τη σωστή λειτουργία ενός προ-
γράμματος είναι βασικές και απαραίτητες τρεις ειδικότητες εργαζομένων:  i) κοινωνι-
κός λειτουργός, ii) νοσηλευτής, iii) οικογενειακός βοηθός. 
Η διαπροσωπική επαφή που έχουμε, μας προστάζει ηθικά να ζητήσουμε ΣΥΓΝΩΜΗ, 
από κάθε μια και κάθε έναν από εσάς, τους εξυπηρετούμενους του προγράμματος μας 
και το συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον σας, που ταλαιπωρηθήκατε και συνεχίζετε να 
ταλαιπωρείστε το τελευταίο διάστημα λόγω της απευκταίας αλλά ταυτόχρονα ύστα-
της αναγκαίας για τη βιωσιμότητα του προγράμματος κινητοποίησής μας.
 Ήδη βρισκόμαστε για 3η εβδομάδα σε Επίσχεσης Εργασίας διεκδικώντας εκτός των 
άλλων αμοιβές που αντιστοιχούν σε επτά μισθούς.  Σημειώνουμε εδώ ότι, παρά τα 
όποια προβλήματα και την αβεβαιότητα που υπήρξε και στο παρελθόν (όχι βέβαια σε 
τέτοιο βαθμό όπως σήμερα) εργαστήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις και  χωρίς διακο-
πή όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η κακή οργάνωση των Ελληνικών δημόσιων υπη-
ρεσιών, η έλλειψη σχεδιασμού και η γραφειοκρατία ήταν πάντα σοβαρά εμπόδια στη 
δουλειά μας. Παρά όμως τα όποια προβλήματα όλες οι έρευνες που έχουν γίνει ως 
τώρα προκρίνουν το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» ως το πιο παραγωγικό, ανταπο-
δοτικό και αποδεκτό από τη κοινωνία προνοιακό πρόγραμμα που λειτούργησε ποτέ 
στην Ελλάδα. 
Στην παρούσα φάση το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» τόσο σε οικονομικό επίπε-
δο όσο και σε θεσμικό βρίσκεται “στον αέρα“. Ελπίζουμε ότι οι διαμαρτυρίες (γενι-
κά) των εργαζομένων και συγκεκριμένα στη Τήνο που μας αφορά, θα είναι μια αφορ-
μή να κινητοποιηθεί η τοπική μας κοινωνία ώστε να μην ακυρωθούν και υποβαθμι-
στούν ακόμα περισσότερο οι ελάχιστες παροχές υγείας και πρόνοιας που υπάρχουν 
στο νησί μας. 
Επικαλούμαστε την απογοήτευση και την αγανάκτηση  όλων όσων δεν μπορούν να 
υψώσουν φωνή για τη καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Ελπίζουμε στην άμεση 
αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών της Τήνου ώστε οι όποιοι έστω λιγοστοί πό-
ροι των φορέων του νησιού μας να κατευθύνονται οργανωμένα και με σύνεση, πρώ-
τα για το καλό των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη και δευτερευόντως 
σε άλλους ίσως λιγότερο αναγκαίους σκοπούς. 

Οι εργαζόμενοι είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, ατόμου ή φορέα για 
οποιαδήποτε  επιπλέον πληροφορία της κατάστασης ή για συνεργασία.  
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ/ΝΟ-
ΣΗΛΕΥΤΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Με αποφάση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ, Γιάν-

νη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 το “Προμήθεια 
αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου, 
προϋπολογισμού 378 χιλ. €”
Το έργο αφορά στην προμήθεια οκτώ (8) συστημάτων παρα-
γωγής και διάθεσης πόσιμου νερού μέγιστης δυναμικότητας 
12.000 λίτρων ημερησίως με ενσωματωμένο σύστημα κερμα-
τοδέκτη για την διάθεση- πώληση του νερού έναντι ανταπο-
δοτικού τιμήματος. Τα συστήματα αυτά θα εγκατασταθούν σε 
κατάλληλα σημεία του νησιού ώστε να καλύψουν πλήρως τις 
ανάγκες πόσιμου νερού όλων των δημοτών  της Τήνου
Προβλέπεται επίσης προμήθεια δώδεκα (12) αυτόνομων και 
αυτόματων συστημάτων φίλτρανσης και απολύμανσης του νε-
ρού των κυριοτέρων γεωτρήσεων που τροφοδοτούν τα επιμέ-
ρους δίκτυα ύδρευσης του νησιού.
Τα ενταγμένα έργα βασικών υποδομών που έχουν ενταχθεί μέ-
χρι σήμερα στο ΕΣΠΑ για το νησί της Τήνου είναι 4, συνολικού 
προϋπολογισμού 10,1 εκ. €
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 
και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΤΗΝΟΣ 29/6/12
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΝΟΥ
Μ, ΒΙΛΛΑ

ΕΝΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  ΤΗΝΟΥ 

Η ΄Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τήνου είναι ο συλλο-
γικός φορέας  των αγροτών της Τήνου  που σκοπό έχει να 

παρέχει καθε είδους βοήθεια στις ανάγκες του γεωργικού το-
μέα του νησιού και ιδιαίτερα να υποστηρίζει την ενίσχυση του 
εισοδήματος των αγροτών. 
Ιδρύθηκε το 1951 και σήμερα αποτελείται από τους 14 αγροτι-
κούς συνεταιρισμούς της Τήνου, τον 1 της  Μυκόνου, καθώς και 
τον Μελισσοκομικό συνεταιρισμό της Τήνου. Τα φυσικά μέλη 
ολων αυτών των συνεταιρισμών, ξεπερνούν τα 1.700 ατομα.
Η Ενωση δραστηριοποιείται παρέχοντας υποστήριξη στους 
αγρότες  σε θέματα ενημέρωσης, επιδοτήσεων, ΦΠΑ, σχέσεων 
τους με τις κρατικές και άλλες υπηρεσίες κλπ. Επίσης προμηθεύ-
ει  την τηνιακή αγορά με καθε είδους γεωργικά εφόδια (σπόροι, 
φυτά, δένδρύλια, εργαλεία, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρ-
μακα, ζωοτροφές, κυψέλες, κλπ). 
Το σύγχρονο τυροκομείο που ίδρυσε και έθεσε σε λειτουργία 
το 1981, είναι η μοναδική βιομηχανία του νησιού. Αξιοποιεί το 
τηνιακό γάλα παράγοντας εκλεκτά, αγνά, παραδοσιακά τυριά 
(γραβιέρα, κοπανιστή, τυράκι, μηζύθρα), βούτυρο και γάλα, τα 
οποία διαθέτει στην ντόπια αγορά, καθώς και σε εκείνη των Κυ-
κλάδων και των Αθηνών.  Το τυροκομείο  επεξεργάζεται ανω 
των 1.000 τόνων γάλακτος ετησίως, δίνοντας σημαντικό εισό-
δημα στους κτηνοτρόφους αλλά και υποστηρίζοντας όλη την 
αγορά του νησιού. 
Σημαντική είναι η συμβολή της Ένωσης στην αξιοποίηση των 
τηνιακών αγροτικών προιόντων που παράγουν και  μεταποιούν 
οι ίδιοι οι αγρότες. Στο πρατήριο των τυροκομικών της προι-
όντων που λειτουργεί ήδη από το 1972 στην Πόλη της Τήνου,  
στην κεντρική λεωφόρο Μεγαλόχαρης,  διαθέτει επίσης και  
πλήθος άλλων  τηνιακών προιόντων. 
• Μέλι θυμαρίσιο, ερείκης, ανθόμελο, με κηρήθρα
•  Κρασί (λευκό, κόκκινο, βιολογικό),τσίπουρο, ρακί, ξύδι, 

ούζο
• πετιμέζι, χειροποίητα ζυμαρικά και παξιμάδια, 
• τουρσιά, κάππαρη, κρίταμο, λιαστή ντομάτα
• ξηρά σύκα, βότανα και μυρωδικά της τηνιακής φύσης
•   μεταποιημένα προιόντα  που  παρασκευάζουν οι τηνιακές 

αγρότισσες με τις μοναδικές συνταγές των γιαγιάδων 
τους: μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, αγγινάρες, σάλτσες, 
αλλείματα, ορεκτικά. 

• λούζες και λουκάνικα με σκόρδο ή με μάραθο
• χαλβαδόπιτες, λουκούμια, αμυγδαλωτά 
 
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΝΟΥ 
-  Διοίκηση- γραφεία- λογιστήριο- αποθήκες 

γεωργοκτηνοτροφικών ειδών / Καποδιστρίου 5, 842 00 
ΤΗΝΟΣ, τηλ.: 22830-22323, fax.: 22830-23656, e-mail 
eastinos@otenet.gr, διευθυντής: Δελατόλας Ιωσήφ

-   Τυροκομείο - αποθήκη λιπασμάτων / χωριό Τριπόταμος,
842 00 ΤΗΝΟΣ, τηλ.: 22830-21184, υπεύθυνος τυροκομείου: 
Βίλλας Ματθαίος (γεωπόνος), e-mail tirokomiotinos@
gmail.com

-   πρατήριο τηνιακών προιόντων / Λεωφόρος Μεγαλόχαρης 
22, 842 00 ΤΗΝΟΣ, τηλ.: 22830-23289, υπεύθυνος 
πρατηρίου: Μαρκουίζος Γιάννης
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Δεν είναι τόσο ο αριθμός των σελίδων (544 δεν είναι λί-
γες) όσο το περιεχόμενό του. Ο π. Μάρκος αξιοποίη-

σε όλες τις γνωστές πηγές και την ανέκδοτη συλλογή δικαι-
οπρακτικών εγγράφων της Οξωμεριάς, η οποία διασώθηκε 
στο Αρχείο Καθολικών Τήνου, και μας πρόσφερε ένα πολύ-
τιμο οδηγό για τον τόπο μας στα χρόνια της ύστερης βενε-
τοκρατίας. 

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου παρελαύνουν όλες οι όψεις 
της τηνιακής (και φυσικά οξωμερίτικης) κοινωνίας της επο-
χής, γίνεται εκτενής εισαγωγή στις ιστορικές συγκυρίες, στις 
οικονομικές και κοινωνικές δομές, στο νομικό και γενικότερα 
το πολιτιστικό εποικοδόμημα του τόπου.

Εκείνο, όμως, που είναι όντως συναρπαστικό είναι το δεύτε-
ρο μέρος, όπου παρουσιάζονται και σχολιάζονται εκτενέστα-
τα όλες οι εκδεδομένες και ανέκδοτες πηγές. Έγγραφα ζωντα-
νά, πολύτιμα που ενδιαφέρουν κάθε όψη της καθημερινότη-
τας. Θα άξιζε μάλιστα —αν και αυτό θα είχε συνέπειες στον 
όγκο του βιβλίου— ο π. Μάρκος να έμπαινε στον κόπο να με-
τέφραζε τα έγγραφα που παραθέτει. Κατανοούμε ότι είναι 
έργο επίμοχθο, όμως θα περιμένουμε από το συγγραφέα, ευ-
καιρίας δοθείσης, να μας προσφέρει τη μετάφραση κάποιων 
συναρπαστικών περιστατικών του τηνιακού παρελθόντος που 
καταγράφονται στο βιβλίο.

Ειλικρινά είμαστε χαρούμενοι, γιατί, για πρώτη φορά, η ιστο-
ρική έρευνα στην περιοχή μας πάει τόσο πίσω. Παρ’ όλο που 
η Καρδιανή διαθέτει δύο βιβλία (το ένα το π. Μάρκου), για τα 
Υστέρνια και τον Πύργο δεν είχαμε έως τώρα τίποτα το αξιό-
λογο, ειδικά μάλιστα για την εποχή της βενετικής παρουσί-
ας στον τόπο. Έτσι το νέο βιβλίο της Αδελφότητας ανοίγει το 

«Η ΟΞΩΜΕΡΙΑ 
ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΥΣΤΕΡΟ 

ΜΕΣΑΙΩΝΑ»

δρόμο για νέες, εμβριθέστερες και περισσότερο συγκροτημέ-
νες προσεγγίσεις στο παρελθόν της Εξωμεριάς και ο π. Μάρ-
κος είναι οδηγός μας.

Το βιβλίο παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού 
τη Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012, από τους κ.κ. Ιωάννη Χατζά-
κη, Ερευνητή του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δι-
καίου της Ακαδημίας Αθηνών, και Δημήτρη Δημητρόπουλο, 
Ερευνητή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνι-
κού Ιδρύματος Ερευνών. Και οι δύο ομιλητές, ο καθένας από 
τη σκοπιά του (το επιστημονικό του αντικείμενο), ανέλυσαν 
το βιβλίο και επισήμαναν τη συμβολή του στη μελέτη του με-
σαιωνικού Ελληνισμού.

Εμείς, μαζί με όλους τους άλλους, ευχόμαστε στον π. Μάρκο 
υγεία και μακροημέρευση, ώστε να μας δώσει και άλλες τέ-
τοιου βεληνεκούς έργα, ενώ στην Αδελφότητα των Τηνίων εν 
Αθήναις συνιστούμε να συνεχίσει να πορεύεται το δημιουργι-
κό της δρόμο και να επενδύει σε έργα καλά, σε έργα που μέ-
νουν. 

Κλείνοντας το σημείωμα θα πρέπει να επισημάνουμε λίγα 
πράγματα για την μεγάλη προσφορά του π. Μάρκου στην 
θρησκευτική του κοινότητα, αλλά και στο νησί. Εκδίδει από 
το 1974 το περιοδικό των καθολικών ενοριών Τήνου «Τηνι-
ακά Μηνύματα» και είναι υπεύθυνος έκδοσης δύο επιστημο-
νικών εκδόσεων: Των «Τηνιακών Αναλέκτων» και του «Anno 
Domini». Το σημαντικότερο, όμως, καθ’ ημάς έργο του είναι η 
οργάνωση και η υποδειγματική λειτουργία του Αρχείου Καθο-
λικών Τήνου, ενός πραγματικού θησαυρό για την ιστορία των 
Κυκλάδων και όχι μόνον, και της Βιβλιοθήκης της Καθολικής 
Αρχιεπισκοπής Νάξου – Τήνου. 

Η Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις μπορεί πράγματι να είναι περήφανη κι 
αυτό, πλην των άλλων, γιατί στήριξε υλικά μια σημαντική έκδοση, μοναδική για 
τα δεδομένα του νησιού μας και του αιγαιακού χώρου. Και ο λόγος για το opus 
magnus του παλιού μας φίλου, ο οποίος επί δεκαετίες διακόνησε το χωριό μας, 
π. Μάρκου Φώσκολου, «Η Οξωμεριά της Τήνου κατά τον ύστερο μεσαίωνα». 
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ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΙΗΜΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΩΡΙΟΣ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΚΑΡΔΙΑΝΗ ΜΑΣ. ΤΟ 
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΗΔΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΡΔΙΑΝΙΩΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΥ ΚΟΣΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ. 

ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ.


