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Πανηγύρια
Των Ταξιαρχών γιόρτασαν το εκκλησάκι 
τους η Μαρία Στεφ. Δελατόλα και ο Γιώρ-
γος Παγανέλης (στη θέση Πηγαδάκια). 
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας προ-
σφέρθηκε πλούσιο κέρασμα..   

Στις 9/11 το πρωί  έγινε η Θεία Λειτουργία 
στο εκκλησάκι του Αγ. Νεκταρίου (στου 
Γιαννάκη), της οικογενείας του Κώστα και 
Βασιλείας Καραΐσκου. Τα κεράσματα ήταν 
όπως πάντα πάρα πολλά.   

Ένα από τα ωραιότερα και ξακουστά πανη-
γύρια πάνω στην Τήνο, είναι ασφαλώς του 
Αγίου και θαυματουργού Μηνά, παρεκκλή-
σι του χωριού μας. Εμείς θα λέμε κάθε χρό-
νο και καλύτερα και όχι «κάθε πέρσι» όπως 
είναι το ρητό. Η εκκλησία μέσα και έξω φω-
ταγωγημένη και μέσα ανθοστόλιστη από 
τα λουλούδια που έφεραν και φέτος οι 
αδελφές Αιμιλία Παραδείση και Πόπη Ζα-
χαράτου. Πολύς κόσμος, τα αυτοκίνητα να 
πλημμυρίζουν το δρόμο. Μέγας Εσπερινός. 
Ιερείς, καλλίφωνοι ψάλτες, πανδαισία στο 
«Φως Ιλαρόν» και στο «Θεοτόκε Παρθένε» 
στην Αρτοκλασία. Συγκινητική ατμόσφαι-
ρα. Και μετά αρχίζουν τα κεράσματα, πλού-
σια και ποικίλα προσφορά των συγχωρια-
νών και φίλων του χωριού.

Το πρωί η Θεία Λειτουργία ήταν Μυστα-
γωγία. Ένοιωσαν ιερά συναισθήματα όχι 
μόνο όσοι ήταν μέσα στο ναό, αλλά η ευ-
λογία έφτασε και στους έξω στο προαύλιο 
εβρισκόμενους. Τελείωσε η λειτουργία και 
άρχισαν πάλι τα κεράσματα. Αφθονία. Μα 
το μεγαλύτερο θαύμα του Αγ. Μηνά ήταν 
ο καλός καιρός. Όλος ο κόσμος ευχαριστή-
θηκε από κάθε πλευρά.

Στις 14/11 στην Άβδο στο εκκλησάκι του 
Αγ. Ιωάννη του Ρώσου γιορτάστηκε η μνή-

μη του Αγ. Φιλίππου από την οικογένεια 
Φραγκίσκου Κρητικού με προσφορές και 
από πολλούς Καρδιανιώτες.

Γέννηση 
Στις 9 Οκτώβρη ο γιος της Βασιλικής Δελα-
τόλα και του Μάκη Μαλακατέ Γιάννης και 
ή Μαρίνα Μαλακατέ απέκτησαν αγοράκι. 
Να τους ζήσει το νεογέννητο.

Βάπτιση
Στις 28 Οκτώβρη, στον Ιερό Ναό των Τρι-
ών Ιεραρχών στη Χώρα της Τήνου, ο Οδυσ-
σέας Τσουμπός και η Παναγιώτα Βαρβέρη, 
βάπτισαν το αγοράκι τους. Νονά η Κική 
Καλαντζή και το όνομα του νεοφώτιστου 
Ευθύμιος.

Μνημόσυνα 
Έγιναν τα 40 ήμερα μνημόσυνα: 
Στις 6 Οκτώβρη στην Αγία Βαρβάρα Άνω 
Πατησίων, του αγαπητού Χάρη Ζαχαράτου, 
αγαπημένου υιού της Πόπης Ζαχαράτου το 
γένος Κυνηγού.
Στις 14 Οκτώβρη στο νεκροταφείο Ηλιού-
πολης του αγαπητού Δημήτρη Δελαβόγια.
Στις 14 Οκτώβρη στο νεκροταφείο Ζωγρά-
φου της αγαπητής Ελένης Σ. Δελατόλα.   
Στις 14 Οκτώβρη στο νεκροταφείο του Αγ. 
Δημητρίου του αγαπητού Γιώργου Ζερβού.

Ετήσια Μνημόσυνα
Στις 14 Οκτώβρη στον Ιερό Ναό των Τρι-
ών Ιεραρχών στη Χώρα Τήνου της αγαπη-
τής Δήμητρας Βαρβέρη.

Στις 2 Δεκέμβρη στον Ιερό Ναό Αγ. Τριά-
δας Καρδιανής του αγαπητού Ιωάννη Δε-
λατόλα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΟΠΗ 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ 
ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ. 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 

& ΩΡΑ 11.00 π.μ.

ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΤΗΝΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 

ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 40 
& Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. 

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 
ΚΑΡΔΙΑΝΙΩΤΙΚΟ 

ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ 
«ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ».

Κοινωνικά

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 
ο Γιάννης Γκίζης εγκαινίασε την νέα 

του δουλειά με τίτλο ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗ-
ΣΗ, στον Ταύρο.
Η αναβίωση την πρόσφατα σφραγισμέ-
νης βιοτεχνίας καλαποδιών με την εξαι-
ρετική ματιά του Γιάννη, τους ατμοσφαι-
ρικούς φωτισμούς, τα υλικά και φυσικά 
η σκηνοθεσία ενός δρώμενου με τη Μα-
ριάννα Κρητικού, συμπληρώνουν την 
επανεκκίνηση, που όπως ο εικαστικός 
Κώστας Γουδής  λέει... «Αναστοχάζεται 
το τέλος σαν παύση πριν τη νέα αρχή. Το 
τέλος ενός χώρου ή το τέλος μιας χώρας». 
Συγχαρητήρια στον Τηνιακό καλλιτέχνη 
και ευχόμαστε να είναι πάντα έτσι δημι-
ουργικός!
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Πέρασε ένας χρόνος και ακόμα δεν μπορώ να δεχθώ την απουσία σου...
Ο πατέρας μου κατέλαβε ένα πολύ σημαντικό και τρυφερό κομμάτι της ζωής μου. 
Με ενθάρρυνε συνεχώς. Μου χάριζε τη σιγουριά, την ασφάλεια και τη δυνατότητα να πετάξω τόσο ψηλά όσο τα φτε-
ρά μου θα με πήγαιναν. 
Ήταν ο οδηγός μου, η συντροφιά μου, ο μέντοράς μου, το στήριγμά μου, ο φύλακάς μου και πάντοτε ο πιο έμπιστος φί-
λος μου.
Μπορεί μερικές φορές να διαφωνούσαμε για το τίποτα, μα πάντα ξέραμε βαθιά μέσα μας πως τίποτα δεν θα μπορού-
σε να αλλάξει όλα όσα νιώθαμε ο ένας για τον άλλον και στην περίπτωσή μου, αυτός ήταν ο βράχος απ’ όπου μπορού-
σα να κρατηθώ! 

Μου λείπεις πατέρα μου!!! 
Η κόρη σου Βασιλίνα.           

Η Αγία Κάρα του Αγίου ενδόξου 
Μεγαλομάρτυρος Μηνά στον Ομώνυμο 

Ιερό Ναό Πολιούχου της Καρδιανής Τήνου

Με τις Ευχές και τις Ευλογίες του 
Σεβ. Μητροπ. Σύρου Τήνου κ. Δω-

ροθέου Β’ πραγματοποιείται από εχθές 5 
Νοεμβρίου 2012 και θα  διαρκέσει μέχρι 
και τις 8 Νοεμβρίου 2012 Ιερό Προσκύ-
νημα στην Τήνο της Αγίας Κάρας του 
Αγίου Μηνά.
Με αισθήματα ιεράς κατανύξεως υποδέ-
χθησαν την Αγία Κάρα του Αγίου ενδό-
ξου Μεγαλομάρτυρος Μηνά του θαυμα-
τουργού πιστοί τόσο από την Καρδια-
νή όσο και από άλλα μέρη της Τήνου εις 
τον ομώνυμoυ Ιερό Ναό του, όπου τιμά-
ται ο Άγιος ως Πολιούχος και Προστά-
της της ευρύτερης περιοχής της Καρδια-
νής Τήνου.
Κατά την υποδοχή της Αγίας Κάρας την 
οποία μετέφερε ο Αρχιερατικός Επίτρο-
πος Ιεράς Νήσου Τήνου πρωτοπρ. Γε-
ώργιος Φανερός ετελέσθη δέησις εις 
τον αύλειο χώρο του Ναού. Εν συνεχεία 
ετελέσθη η Ιερά Παράκλησις του Αγίου 
όπου κατ ‘αυτήν τους χορούς των Ιερο-
ψαλτών κόσμησαν με την παρουσία τους 
οι ιερείς της Τήνου.
Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμ. π. Ιάκω-
βος Σέττας κατά την ομιλία του τόνι-
σε μεταξύ και άλλων ότι «ενώ μας χω-
ρίζουν χίλια επτακόσια χρόνια από την 

εποχή όπου έζησε και μαρτύρησε ο Άγι-
ος Μηνάς εν τούτοις τα ίδια χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα έχουν όλες τις επο-
χές, οι άγιοι, όπως τα ίδια χαρακτηριστι-
κά γνωρίσματα έχουν εχθροί και διώκτες 
της χριστιανικής  πίστεως.
Και όπως τότε ο Άγιος Μηνάς εξήλθε 
από το ασκητήριο εις το Κωτυάϊον όρος 
σημερινή Κιουταχιά της Μ.Ασίας για να 
στηρίξει τους διωκόμενους χριστιανούς 
της εποχής του Διοκλητιανού έτσι και 
σήμερα με την έλευση της Τιμίας Κάρας 
τον στηρίζει και παρηγορεί στις θλίψεις 
και δυσκολίες του σήμερα τους αγωνιζό-
μενους χριστιανούς».
Τέλος πραγματοποιήθηκε με τάξη το ιε-
ρόν προσκύνημα και όλοι εν ενί στόματι 
εξέφρασαν τις ευχαριστίες και τα ειλικρι-
νή αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τον 
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Δω-
ρόθεο δια την έλευση της Αγίας Κάρας 
του Αγίου Μηνά με του οποίου την ευ-
λογία πραγματοποιείται τις ημέρες αυτές 
το προσκύνημα του Αγίου στην Τήνο.

Eπιμέλεια Κειμένου
Αρχιερατικός Επίτροπος Ιεράς Νήσου Τήνου 
πρωτοπρ. Γεώργιος Φανερός
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Στο καιρό της απαξίωσης και της 
εγκατάλειψης κάθε έννοιας πολι-

τισμού ευτυχώς που υπάρχουν κάποιες 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες ώστε να ανα-
πληρώνουν το κενό που αφήνει η απου-
σία του οργανωμένου κράτους.
Μια ομάδα ανθρώπων με ανησυχίες και 
ευαισθησίες στο πολιτισμό και την αρχι-
τεκτονική μας κληρονομιά ανιδιοτελώς 
και αθόρυβα στις 10.10.2012 ξεκίνησε τις 
υποστυλωτικές εργασίες στο φάρο Δύ-
σβατο Τήνου που βρίσκεται στην ομώ-
νυμη νησίδα στο θαλάσσιο στενό μεταξύ 
Άνδρου και Τήνου. Ο φάρος αυτός όπως 
και οι περισσότεροι φάροι της πατρίδας 
είναι μνημεία της πολιτιστικής και αρχι-
τεκτονικής ιστορίας μας. Έχουν εγκατα-
λειφτεί στη τύχη τους από τη στιγμή που 
η φαρική υπηρεσία του Π.Ν αποστελέ-
χωσε το έμψυχο δυναμικό τους και αντι-
κατέστησε τη λειτουργία τους με σύγ-
χρονα μέσα.
Οι εργασίες αυτές είναι μία πρωτοβου-
λία του Συλλόγου μας και άλλων φορέ-
ων συνεπικουρούμενος από εθελοντική 
χορηγία ιδιώτη (προμήθεια κόντρα πλα-
κέ θαλάσσης), εθελοντική επιστασία και 
επίβλεψη του πολιτικού μηχανικού κ. 

Προοδευτικός Σύλλογος Μαρλά – Μαμάδου

/ Δελτία τύπου

Κώστα Εισαγγελέα, χορήγηση των οι-
κοδομικών υλικών από το Δήμο Τήνου, 
του Αντιδημάρχου κ. Αντώνη Ξενόπου-
λου, και της Αδελφότητας των Τηνίων 
Εν Αθήναις. Η συνολική μας προσπάθεια 
επικεντρώνεται στη διάσωση, λίγο πριν 
καταρρεύσει, ενός μοναδικού από αρχι-
τεκτονικής άποψης κτηρίου που στολί-
ζει περήφανα το Αιγαίο. Βιγλάτορας στις 
πορείες των πλοίων, ένα φωτεινό σημείο 
ελπίδας των ναυτικών μας, το πολιτιστι-
κό μας παρελθόν φορτωμένο με κάματο 
και αλμύρα.
Επιγραμματικά οι εργασίες συντήρησης 
και υποστύλωσης είναι:
Α) Υποστύλωση - συντήρηση των κύρι-
ων κτηριακών εγκαταστάσεων
Β) Καθαρισμός εσωτερικού χώρου από 
σαθρά επιχρίσματα.
Γ)Αποκατάσταση εξωτερικής τοιχοποι-
ίας που είχε καταρρεύσει τμήμα τοίχου 
3m x 2,50m στη Β.Α. πλευρά του κτη-
ρίου, επικάλυψη με πορώδη τμήματα πέ-
τρας (τεμάχια από πουρί) και επίχριση 
διάκενων με λάσπη ώστε να διατηρηθεί 
συμπαγές το ΒΑ περίγραμμα του κτηρί-
ου.
Δ) Καθαρισμός εξωτερικής στέγης (τα-
ράτσα)και εργασίες νέας τσιμεντοκονίας 
με ειδικά ρητινούχα υλικά για προστασία 
από βρόχινα νερά.
Ε) Προμήθεια και τοποθέτηση κόντρα 
πλακέ θαλάσσης 20mm στα παράθυρα 
και στις πόρτες ώστε με αυτό τον τρό-
πο να προστατευτεί το εσωτερικό του 
Φάρου από την βροχή, υγρασία και ρι-
πές από θαλασσινό νερό στις περιπτώ-
σεις που η κατάσταση της θάλασσας εί-
ναι τρικυμιώδη και επικρατούν Β & ΒΑ 
ισχυροί άνεμοι.

ΣΤ) Καθαρισμός και συντήρηση με ειδι-
κό υλικό (Ferro seal της isomat) του σι-
δηρού οπλισμού της οροφής που έχει δι-
αβρωθεί εσωτερικά, επίχριση της ορο-
φής με ειδική τσιμεντοκονία της isomat 
ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διάβρω-
ση της στέγης ώστε να τη καταστήσουμε 
και πάλι ασφαλή.
Ο Σύλλογος μας αισθάνεται την ανάγκη 
να ευχαριστήσει δημοσίως το Π.Ι.Ι.Ε. 
Τήνου, το Δήμο Τήνου, το σωματείο 
Αδελφότητα των Τηνίων, τον ανώνυμο 
χορηγό για τις οικονομικές του επιχο-
ρηγήσεις. Είναι πασιφανές ότι χωρίς τη 
βοήθεια τους θα ήταν ανέφικτη αυτή η 
προσπάθεια μας. Ακόμη τον Κώστα και 
Οδυσσέα Εισαγγελέα που ανιδιοτελώς 
φρόντισαν για το συντονισμό, επιστα-
σία και επίβλεψη του όλου εγχειρήμα-
τος. Τη Φαρική Υπηρεσία του Π.Ν που 
μας διέθεσε έμψυχο δυναμικό και πλωτά 
μέσα για τη μεταφορά των υλικών. Iδιαί-
τερες ευχαριστίες στο Κυβερνήτη, Αξιω-
ματικούς και Ναύτες του πλοίου της Φ.Υ 
«Καραβόγιαννος». Επίσης θερμές ευχα-
ριστίες για τις υπηρεσίες που προσέφε-
ραν εθελοντικά στο καπετάνιο Αρτέμη 
Βαλάκα και το Μηχανικό της Φ.Υ κ. Πα-
ναγιώτη Χιώτη. Τέλος θα ήταν παράλει-
ψη εάν δεν ευχαριστήσουμε τα μέλη του 
Συλλόγου μας που εκτέλεσαν τις εργα-
σίες συντήρησης κ.κ Γιώργο, Μάριο, Κώ-
στα Ψάλτη και Γιώργο Καγεώργη.
Να σημειώσουμε ότι οι εκτελούμενες ερ-
γασίες εποπτεύονται και από πολιτικό 
κλιμάκιο της υπηρεσία Φάρων (Υ.Φ) τη 
φιλοξενία και τη ενδιαίτηση των οποίων 
μας παρεχώρησε ο κ. Κώστας Εισαγγε-
λέας. Να επισημάνουμε δε, ότι παρά την 
ενημέρωσή του, τη παντελή απουσία του 
Λιμενικού Ταμείου Άνδρου -Τήνου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Μανώλης Σκαρής,
Η Αντιπρόεδρος Γεωργία Καγιώργη,
Η Γεν. Γραμματέας Μαρίνα Ξυπολιτίδη
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Ε΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 19ος ΚΑΙ 20ος ΑΙΩΝΑΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 
ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

     
Αθήνα 09.01.2013

Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Σας ενημερώνουμε ότι το Ιστορικό Σω-
ματείο της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗ-
ΝΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, όπως κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος, την 3η Φεβρουαρίου 2013 
ημέρα Κυριακή, θα τελέσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Βασιλείου την καθιερω-
μένη ετήσια γιορτή, για την επέτειο των 
190 χρόνων από την Εύρεση της Ιερής 
και Θαυματουργής Εικόνας της Μεγα-
λόχαρης στην Τήνο. Για το σκοπό αυτό, 
θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου 
(οδός Μετσόβου), με την παρουσία του 
συμπατριώτη μας Σεβασμιότατου Μη-
τροπολίτη Φθιώτιδος κ. κ. Νικολάου, 
μετά το τέλος της οποίας, τα μέλη της 
Αδελφότητας, ( περί ώρας 11: 45 ) μαζί με 
τους επισήμους και τους πιστούς θα με-
ταβούν συνοδεύοντας το πιστό αντίγρα-
φο της Ιερής Εικόνας στην αίθουσα του 
2ου ορόφου Ιωάννη Ρήγου-Πανορμίτη 
του Σωματείου (οδός Ασημ. Φωτήλα 40 
& Λεωφ. Αλεξάνδρας), όπου θα ακολου-
θήσει η τελετή της ημέρας. 

ΤO  ΠPOΓΡAMMA
09:30 π.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου οδός 
Μετσόβου.
11:15 π.μ. Μεταφορά της Ιεράς Εικόνας 
από τον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου 
στο κτήριο της Αδελφότητας (οδός Αση-
μάκη Φωτήλα και Λ. Αλεξάνδρας).
11:45 π.μ. Προσφώνηση του Προέδρου 
του Δ.Σ. της Αδελφότητας κ. Ιωάννη 
Σταύρου Παπαδημητρίου.
12:30 μ.μ. Εόρτιος ομιλία της Αρχαιο-
λόγου–Ιστορικού κ. Βιργινίας Χαμουδο-
πούλου - Κωνσταντινίδου, με θέμα : 
«Η ιστορική διάσταση της ευρέσεως της 
Πανσέπτου Εικόνας του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, στην Τήνο (30.1.1823)»
13:00 μ.μ. Τέλος της εκδήλωσης, θα ακο-
λουθήσει παραδοσιακό κέρασμα των πα-
ρευρισκομένων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ενημερωτική Εγκύκλιος
Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών διοργα-
νώνει το Ε΄ Επιστημονικό Συμπόσιο με 
θέμα : 
« Η Εκκλησιαστική Τέχνη στη Τήνο 19ος 
και 20ος αιώνας, που θα πραγματοποιη-
θεί την 
18η Μαΐου 2013, ημέρα Σάββατο, στην 
Τήνο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού.
Στο πρόγραμμα του Συμποσίου θα συ-
μπεριληφθούν επιστημονικές ανακοινώ-
σεις σε θέματα Εκκλησιαστικής Τέχνης 
και θεματικές ενότητες του Συμποσίου 
ορίζονται οι ακόλουθες:
α) Αρχιτεκτονική, β) Ζωγραφική, γ) Γλυ-
πτική, δ) Ιστορία, Συντήρηση – Εφαρμο-
σμένες Τέχνες, ε) Μικροτεχνία και στ) 
Μουσική. 
Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρω-
τότυπες και η διάρκειά τους να μη υπερ-
βαίνει τα 15 λεπτά της ώρας. Στόχος και 
επιδίωξη της Εταιρείας θα είναι η δημο-
σίευση των Πρακτικών του Συμποσίου, 
στον 5ο τόμο της περιοδικής Επιστημο-
νικής έκδοσης «ΤΗΝΙΑΚΑ».
Οι ενδιαφερόμενοι, εξαίρετοι επιστήμο-
νες, καλλιτέχνες και εκλεκτοί ερευνη-
τές της Ιστορίας της Εκκλησιαστικής Τέ-
χνης της Τήνου, προσκαλούνται να κα-
ταθέσουν εισηγήσεις των, πρωτότυπες 
ανακοινώσεις οι οποίες αφορούν στο 
θέμα του Συμποσίου στην Τήνο, η οποία 
προβάλλει πειστικά όχι μόνο την ιερότη-
τα του χώρου, αλλά και την θρησκευτι-
κότητα ως διαχρονική, μόνιμη και αδιά-
φθορη έκφανση της Ελληνικής Πνευμα-
τικότητας.
Επίσης θα προσκληθούν να καταθέ-
σουν και προτάσεις τους, σε ανακοινώ-

σεις τοίχου. Οι προτάσεις αυτές θα πα-
ρουσιασθούν σε έκθεση, η οποία θα λει-
τουργήσει παράλληλα με τις εργασίες 
του Συμποσίου.
Για όλες τις ανακοινώσεις –παρουσιά-
σεις θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμε-
τοχής με καθορισμό του τίτλου του θέ-
ματος και περίληψη, μέχρι 18 Απριλί-
ου 2013. Στο κείμενο της περίληψης που 
δεν θα υπερβαίνει τις δύο δακτυλογρα-
φημένες σελίδες, το όνομα του ομιλητή 
και ο τίτλος της ανακοίνωσης θα προη-
γούνται με κεφαλαία γράμματα. Η γραμ-
ματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί θα εί-
ναι η Τimes New Roman. Οι περιλήψεις 
θα σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή.
Κατά την έκδοση του τόμου «ΤΗΝΙΑ-
ΚΑ 5», Οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω 
το θέμα της εισήγησής τους εμπλουτίζο-
ντας το με περισσότερα στοιχεία και φω-
τογραφικό υλικό. Οι δηλώσεις συμμετο-
χής και οι περιλήψεις θα αποστέλλονται 
στην διεύθυνση: Εταιρεία Τηνιακών Με-
λετών Τ.Θ. 325 τ.κ. 84 200 Τήνος, 
e-mail:etairia.tin.meleton@gmail.com 
καθώς και στους;
α)  Αιδεσιμολογιώτατο Ιερέα π. Γεώργιο 
Τουφεκλή, Αντιπρόεδρο της Ε.ΤΗ.ΜΕ., 
82 400 Τήνος, τηλ.6976118343, 22830 
22170
α) κ. Βασίλειο Κολλάρο, Γεν. Γραμματέα 
της Ε.ΤΗ.ΜΕ.,.τηλ. 6945191527
e-mail: vkollaros@.gmail.com
     
Με τιμή
Για το Δ.Σ. της Ε.ΤΗ.ΜΕ
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Π. Γκερέκος
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Το νησί της Τήνου ανέκαθεν ήταν γεωρ-
γοκτηνοτροφικό νησί. Μέχρι πριν λίγες 

δεκαετίες οι γεωργικές ασχολίες των τηνια-
κών παρέμεναν εν πολλοίς όμοιες με εκεί-
νες πολύ παλιότερων εποχών. Για παράδειγ-
μα το αρχαίο ησιόδειο άροτρο πού έσερναν 
τα ζώα εξακολουθούσε να είναι σε ευρεία 
χρήση όπως και πολλές άλλες εργασίες πχ 
αλώνισμα με ζώα κλπ.
Η ραγδαία εισαγωγή των μηχανών (αντλί-
ες νερού, τρακτερ, κλπ) στην γεωργία τα τε-
λευταία 30- 40 χρόνια φάνηκε πως θα έδι-
νε μια άλλη διάσταση στην γεωργική πράξη 
και θα έδινε νέα ώθηση στους τηνιακούς να 
ασχοληθούν με την γη τους, πράγμα όμως 
που δεν συνέβη. Αιτία κατά την άποψη μου, 
η ραγδαία και πέραν κάθε προσδοκίας ανά-
πτυξη του οικοδομικού τομέα λόγω της 
στροφής του νησιού στον τουρισμό. 
 Η Τήνος τις τελευταίες δεκαετίες κτίστη-
κε απ΄ άκρου σ άκρον και η ανοικοδόμη-
ση αυτή απαιτούσε εργατικά χέρια τα οποία 
εύκολα βρέθηκαν από τους εν δυνάμει γε-
ωργούς, λόγω του καλύτερου εισοδήματος 
που έδινε το επάγγελμα του οικοδόμου. Συ-
νάμα άλλο μέρος των υποψήφιων γεωργών 
στράφηκε στα τουριστικά επαγγέλματα ή 
προτίμησε σπουδές ή επαγγελματική ενα-
σχόληση σε κάθε είδους αντικείμενο εκτός 
της γεωργίας, πράγμα που οδήγησε τους 
περισσοτέρους από τους νεόυς αυτούς να 
εγκατασταθούν και εκτός Τήνου. Η ανοικο-
δόμηση σε κάθε σημείο της τηνιακής υπαί-
θρου είχε ακόμη και άλλα αρνητικά αποτε-
λέσματα στην γεωργία – κτηνοτροφία του 
νησιού, αφού δέσμευσε αγροτικές εκτάσεις, 
χρησιμοποίησε το υπόγειο κυρίως νερό του 
νησιού για τις νέες οικιστικές ανάγκες που 
δημιούργησε, και σε πολλές περιπτώσεις 
δημιούργησε αντιπαράθεση συμφερόντων 
αγροτών και οικιστών, συνήθως εις βάρος 
των πρώτων. 
Έτσι όλη την προηγούμενη περίοδο η Τή-
νος βρέθηκε χωρις νέους αγρότες οι οποί-
οι μάλιστα κατα τεκμήριο, είναι και εκεί-
νοι που θα εισάγουν την νέα, την μοντέρ-
να αντίληψη στην γεωργική πράξη. Η Τή-
νος όλα τα προηγούμενα από την οικοδο-
μική της άνθηση χρόνια, ως γεωργικό νησί 
που ήταν, παρήγαγε μια σειρά προϊόντων τα 
οποία ταίριαζαν στις εδαφοκλιματικές συν-
θήκες της. Θυμάμαι πολλά σταφύλια, πολύ 
κριθάρι, κάποια όσπρια κυρίως φασόλια και 
ρεβίθια, αμπελοφάσουλα, σύκα, ελιές – λάδι 
(μέχρι πριν 10 - 15 χρόνια λειτουργούσαν 2 
ελαιοτριβεία), λεμόνια και βέβαια στο λι-
βάδι της Κώμης - Καλλονής, στους κήπους 
των ρεματιών όλου του νησιού και στις πε-
δινές εκτάσεις της Χώρας, κάθε είδους κη-
πευτικά. 

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
ΙΤΗΠ  19-11-2012  ΜΑΝΘΟΣ ΒΙΛΛΑΣ  γεωπόνος ΑΣ Τήνου

Η κτηνοτροφία της Τήνου ήταν εκτατικής 
μορφής , αξιοποιούσε κάθε είδους νομή που 
φύτρωνε στο νησί, και παρήγαγε ένα μέρος 
των απαιτούμενων ζωοτροφών επί τόπου, 
ιδιαίτερα καλλιεργώντας σιτηρά και ψυχαν-
θή. Πολλοί θα θυμούνται δύο αλωνιστικά 
συγκροτήματα να οργώνουν το νησί για να 
προλάβουν να αλωνίσουν όλη την συγκομι-
δή. Η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΕ έφερε 
τις επιδοτήσεις στην γεωργία, αλλά και τις 
ποσοστώσεις στην παραγωγή κάποιων προ-
ϊόντων πχ στο γάλα. Στην Τήνο οι επιδοτή-
σεις ευνόησαν μόνο τον τομέα της αιγοπρο-
βατοτροφίας εις βάρος όλων των άλλων 
κλάδων παραγωγής. Η στροφή των κτη-
νοτρόφων μας στα πρόβατα και στα κατσί-
κια λόγω της επιδότησης, οδήγησε σε σει-
ρά άλλων παρενεργειών, όπως την εγκατά-
λειψη της καλλιέργειας των αγρών και την 
μετατροπή τους σε βοσκοτόπια, την εγκα-
τάλειψη της αγελαδοτροφίας, τα προβλή-
ματα στην καλλιέργεια του αμπελιού, των 
δένδρων, ακόμα και των κηπευτικών λόγω 
εισβολής των κατσικιών, την καταστροφή 
των τοίχων των αναβαθμίδων, την εξαφά-
νιση της θαμνώδους βλάστησης και κυρί-
ως την δημιουργία ημιάγριων κοπαδιών τα 
οποία έχουν ξεφύγει από την επίβλεψη των 
κτηνοτρόφων και αποτελούν μάστιγα για 
την τηνιακή ύπαιθρο. 
Η θεσμοθέτηση επίσης των ποσοστώσεων, 
-των αρνητικών επιδοτήσεων θα μπορούσα 
να πω-, οι οποίες απέβλεπαν στην μείωση 
της παραγωγής κάποιων προϊόντων, οδή-
γησαν στην σταδιακή μείωση της αγελαδο-
τροφίας. Έτσι ενώ το 1981 λειτούργησε το 
συνεταιριστικό τυροκομείο που αξιοποιού-
σε το αγελαδινό γάλα και απαιτούνταν κά-
ποιου είδους επιδότησης της γαλακτοπα-
ραγωγής, την ίδια εποχή η παραγωγή γά-
λακτος τέθηκε θα έλεγα σε διωγμό από την 
πολιτεία, η οποία ακολουθώντας τις οδηγί-
ες της ΕΟΚ που σκοπό είχαν την μείωση της 
παραγωγής γάλακτος στην ΕΕ, καθιέρωσε 
την ποσόστωση στο αγελαδινό γάλα. Δεν 
επιτρεπόταν δηλαδή να παράγεις περισσό-
τερο γάλα από μια συγκεκριμένη ποσότη-
τα που σου είχε χορηγηθεί. Ούτε λόγος βέ-
βαια για επιδότηση του. Ταυτόχρονα για να 
αποτελειώσει η παραγωγή γάλακτος, καθι-
ερώθηκε και η επιδότηση των κρεοπαραγω-
γικών αγελάδων με μοναδικό κριτήριο επι-
λεξιμότητας αν θα επιδοτηθεί η αγελάδα, να 
μην πουλιέται το γάλα της. Όλοι λοιπόν οι 
ανωτέρω παράγοντες οδήγησαν σε φθίνου-
σα πορεία την τηνιακή γεωργία.
Εξαίρεση στην παρακμή αυτή όλα αυτά τα 
χρόνια, αποτέλεσαν μερικά σημαντικά γε-
γονότα που πιστεύω οτι θα συμβάλουν 
στην μελλοντική επανεκκίνησή της. Ανα-

φέρομαι πρώτα στην ίδρυση και λειτουρ-
γία του μελισσοκομικού συνεταιρισμού χά-
ριν της πρωτοβουλίας του φωτισμένου και 
ιδεολόγου φίλου, αείμνηστου Αλέξανδρου 
Σκλάβου. Ο συνεταιρισμός αυτός έδωσε μια 
καλή ώθηση στην τηνιακή μελισσοκομία, 
κυρίως εκμεταλλευόμενος σχετικά προ-
γράμματα. Έτσι κατάφερε να πετύχει τον 
εκσυγχρονισμό των μελισσοκομικών μονά-
δων με κάθε είδους μηχανήματα και εξοπλι-
σμό. Ιδρύθηκαν επίσης χάριν κάποιων προ-
γραμμάτων μερικές μικρές μονάδες επεξερ-
γασίας αγροτικών προϊόντων , εκσυγχρονί-
στηκε εν μέρη το τυροκομείο, και κτίστη-
καν και λειτούργησαν το σύγχρονο σφα-
γείο και το ελαιοτριβείο. Επίσης ιδιωτική 
εταιρεία καλλιέργησε εγκαταλελειμμένους 
αγρούς με αμπέλια σε σημαντική έκταση, 
τα οποία ήδη έχουν μπει στην παραγωγι-
κή τους φάση. Σήμερα εκτιμώ ότι η τηνια-
κή γεωργία βρίσκεται στο κατώτατο σημείο 
της , με ελάχιστους αγρότες και ακόμη λι-
γότερους επιχειρηματίες αγρότες. Τα προ-
βλήματα είναι πολλά και κυρίως η έλλειψη 
ανθρώπινου δυναμικού λόγω του ότι η γε-
ωργία στην Τήνο δεν αποδίδει σημαντικά ή 
αποδίδει πολύ λιγότερα από άλλους τομείς. 
Άλλα γενικότερα ή επιμέρους προβλήματα 
της γεωργοκτηνοτροφίας – μελισσοκομίας 
στο νησί της Τήνου, τα οποία έχω εντοπίσει 
πολύ επιγραμματικά είναι τα εξής: 
Ο ανταγωνισμός γεωργοκτηνοτροφίας 
και εκτός σχεδίου δόμησης, η έλλειψη νε-
ρού για την γεωργία. Θα πρέπει το υπάρ-
χον φράγμα της Λιβάδας και το υπό συζή-
τηση της Γρίζας, μαζί με εκείνο της Βακέτας 
να δώσουν νερό και στην γεωργία.
Ο ανταγωνισμός για νερό της γεωργίας και 
των άλλων χρήσεων. Ιδιαίτερα με την συ-
νεχή διάνοιξη γεωτρήσεων από φορείς και 
από μη αγρότες, έχει στερέψει κάθε φυσική 
πηγή που πότιζε τους μικρούς κήπους και 
τα περιβόλια των ρεματιών μας.
Η νομιμοποίηση - αδειοδότηση των υπαρ-
χόντων σταύλων και ο χωροταξικός περιο-
ρισμός δημιουργίας νέων σταυλικών εγκα-
ταστάσεων μόνο σε μια συγκεκριμένη πε-
ριοχή. 
Η εμπορία εντός της Τήνου εισαγόμενων 
προϊόντων, τα οποία βαφτίζονται τηνια-
κά. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανταγωνι-
σμό και αδυναμία πώλησης εντός της Τή-
νου των γεοργοκτηνοτροφικών προιόντων 
που παράγονται στο νησί. Απαιτείται καλύ-
τερη λειτουργία της αγοράς ώστε να προ-
στατεύονται τα τηνιακά προϊόντα αλλά και 
οι καταναλωτές. 
Ο υπεράριθμος πληθυσμός των αδέσπο-
των- ημιάγριων αιγοπροβάτων.
Η υπερβόσκηση και το κάψιμο των μελισ-
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σοκομικών φυτών (μειώνεται η μελισσοβο-
σκή). 
Η έλλειψη εγγειοβελτιωτικών – αποστραγ-
γιστικών - αρδευτικών έργων στο “Λιβάδι” 
της Κώμης – Καλλονής, και άλλων απαραί-
τητων έργων υποδομής (δρόμοι, εξηλεκτρι-
σμός, κ.λπ.) σ΄ όλο το νησί 
Η ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών λυμά-
των. 
Η μη επιδότηση της μεταφοράς των λιπα-
σμάτων και των γεωργικών προϊόντων που 
εξάγονται από το νησί πχ τυριά, αγκινάρες, 
ζώα σε αντιστοιχία με την επιδότηση μετα-
φοράς ζωοτροφών προς το νησί 
Ο αποκλεισμός των αγροτών από χρηματο-
δοτικά προγράμματα λόγω πολλών προϋ-
ποθέσεων και γραφειοκρατικών απαιτήσε-
ων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας αγρό-
της δεν επωφελήθηκε από τα προγράμμα-
τα εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων, ενώ οι νέοι αγρότες που εντά-
χθηκαν στο πρόγραμμα νέων αγροτών ίσως 
μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. 
Πρέπει να γίνει υποστήριξη των γεωργών 
και των κτηνοτρόφων μέσα από προγράμ-
ματα που θα τα ονόμαζα «μικρά σχεδία βελ-
τίωσης», χωρίς το πλήθος των περιορισμών 
της γραφειοκρατίας. 
Η έλλειψη ειδικού γραφείου ή υπηρεσί-
ας πάνω στην Τήνο για τον πρωτογενή το-
μέα που θα παρέχει υποστήριξη τόσο στους 
αγρότες όσο και στους φορείς. Το γραφείο 
αυτό κατάλληλα στελεχωμένο, θα βοη-
θούσε στην παροχή συμβουλών προς τους 
αγρότες, στον εντοπισμό των προβλημά-
των, στην εξεύρεση λύσεων, στην σύντα-
ξη προτάσεων προς τους τοπικούς φορείς, 
στην παρακολούθηση υλοποίησης συγκε-
κριμένων δράσεων, στην εισαγωγή και υπο-
στήριξη νέων προτάσεων. 
Η έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού στις 
υπηρεσίες ανάλογα με τον όγκο εργασίας 
τους. (πχ ένας κτηνίατρος στην Τήνο).
Η παντελής έλλειψη εκπαίδευσης - επιμόρ-
φωσης των αγροτών
Η μη επίλυση της συνεχούς υδροδότησης 
και της διάθεσης λυμάτων του συνεταιρι-
στικού τυροκομείου και του ελαιοτριβείου.
Προτάσεις για το άμεσο μέλλον, που ίσως 
βοηθήσουν να ξαναξεκινήσει κάτι, αφού η 
κρίση οδηγεί τα πράγματα προς την ενα-
σχόληση με την γεωργία και την επιστρο-
φή στο χωριό:
καταρχήν υλοποίηση ή επίλυση όλων ή κά-
ποιων από τα παραπάνω προβλημάτων.
εφαρμογή στην πράξη της περιβόητης, συ-
νταγματικά κατοχυρωμένης “νησιωτικότη-
τας” και στον αγροτικό τομέα. Δεν είναι δυ-
νατόν να εξισώνεται ο νησιώτης αγρότης 
με τον αγρότη του θεσσαλικού κάμπου ή 
το τυροκομείο της Τήνου με την γαλακτο-
βιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ όσο αφορά τις απαι-
τήσεις της νομοθεσίας. Στα μικρά νησιά θα 
πρέπει να θεσμοθετηθούν οι ελάχιστες μόνο 
απαιτήσεις, όσο αφορά στην ίδρυση και λει-

τουργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μετα-
ποιητικών ή άλλων εγκαταστάσεων (χωρο-
ταξία, απόβλητα, πρώτη ύλη, ποσοστώσεις, 
άδειες στάβλων, αξιοποίηση υποπροιόντων 
σφαγείου κλπ)
εντατικότερη σύνδεση της πρωτογενούς 
αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό. 
Επιβάλλεται να μην υπάρχει ξενοδοχείο ή 
άλλος χώρος μαζικής εστίασης που να μη 
χρησιμοποιεί τηνιακά αγροτικά προϊόντα. 
δημιουργία ομάδων παραγωγών ανά προ-
ϊόν, με στόχο τη μείωση του κόστους πα-
ραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων, την αύξηση της τυποποίησης, 
με τελικό στόχο την ενίσχυση του εισοδή-
ματος των γεωργών και κτηνοτρόφων. Κάτι 
τέτοιο ως ένα βαθμό κάνει ο μελισσοκομι-
κός συνεταιρισμός.
Το αγελαδινό γάλα σήμερα είναι ένα προϊόν 
που έχει εξασφαλισμένη διάθεση λόγω της 
λειτουργίας του τυροκομείου. Επομένως η 
εκτροφή αγελάδων συνδυασμένη με ιδιοπα-
ραγωγή έστω μέρους των ζωοτροφών , εί-
ναι νομίζω μια πρόταση. Σε άλλα νησιά δί-
πλα μας λειτουργούν μάλιστα μεγάλες μο-
νάδες αγελαδοτροφίας πχ Μύκονος, Νάξος, 
Σύρος προσπάθεια για συλλογική εμπορία 
του τηνιακού κρέατος, ιδιαίτερα του αρνί-
σιου και του κατσικίσιου. πιστεύω ότι υπάρ-
χει δυνατότητα κάποιας μορφής χοιροτρο-
φίας για παραγωγή των φημισμένων τηνια-
κών λουκάνικων και λουζας που τώρα γίνο-
νται από μη τηνιακό κρέας. Σαφώς υπάρχει 
πεδίο για συνέχιση της αμπελοκαλλιέργει-
ας με ποικιλίες αμπέλου της Τήνου: ΡΟΖΑ-
ΚΙ για παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών, 
ΠΟΤΑΜΙΣΙ για παραγωγή λευκών και κόκ-
κινων κρασιών, ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟ για παρα-
γωγή γλυκών κόκκινων κρασιών. Εδώ εμπε-
ριέχεται και η δυνατότητα νόμιμης εμφιά-
λωσης και πιστεύω και εξαγωγής ρακιού. 
περαιτέρω ανάπτυξη, κατόπιν κάποιας με-
λέτης και οργάνωσης, της καλλιέργειας συ-
γκεκριμένων υπαίθριων ή θερμοκηπιακών 
κηπευτικών τα οποία θα μπορούσαν να επι-
λεγούν ως τοπικά προωθούμενα. Πχ η αγκι-
νάρα ή το λεμόνι παλαιότερα, το οποίο θε-
ωρώ ότι μπορεί να επανακαλλιεργηθεί. μετά 
την πρόσφατη λειτουργία του ελαιοτριβεί-
ου και την φύτευση πολλών ελαιοδέντρων 
τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσε να γίνει 
περαιτέρω ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργει-
ας με τυποποίηση και εμπορία του λαδιού. 
μελέτη για ενδεχόμενες νέες καλλιέργειες, 
-που όμως έρχονται από τα παλιά-, όπως 
τα ξερά σύκα, κάποια όσπρια ή τα αρωματι-
κά φυτά. Ας πούμε: η φάβα στην Σαντορίνη 
πάει καλά, ή τα σύκα στην Εύβοια. και γιατί 
να μην ξαναπαραγεί η Τήνος κριθάρι ή βίκο 
όπως παλιά; Σήμερα εισάγουμε όλο το κρι-
θάρι της σποράς από την Πάρο και την Λή-
μνο; νησιά στο μέγεθος της Τήνου δεν εί-
ναι κι αυτά ;

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου 
Αθηναίων ερμήνευσε αριστουργή-

ματα κλασικής μουσικής … για την υγεία 
στην Τήνο
Μια μοναδική συναυλία πραγματοποιή-
θηκε χτες στο αμφιθέατρο του Μουσείου 
Μπενάκη από την Συμφωνική Ορχήστρα 
του Δήμου Αθηναίων, υπό τη διεύθυνση 
του Μαέστρου Νικολάου Χαλιάσα. 
 Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το σω-
ματείο «οι Φίλοι της Τήνου», υπό την αι-
γίδα του Δήμου Τήνου, με την αρωγή του 
Δήμου Αθηναίων και του Μουσείου Μπε-
νάκη. Μοναδικός σκοπός της εκδήλωσης 
ήταν η στήριξη των παροχών Υγείας στο 
νησί μας, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν 
υπέρ της ασφαλιστικής κάλυψης όλων των 
Τηνιακών, στην προσπάθεια για έγκαιρη 
και ασφαλή αεροδιακομιδή των ασθενών.
Εκατοντάδες φίλοι του νησιού και Τήνιοι 
των Αθηνών συνέδραμαν με την παρου-
σία τους στη συλλογική αυτή προσπάθεια. 
Ανάμεσά τους ο Υφυπουργός Παιδείας 
κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ο Βουλευ-
τής Κυκλάδων κ. Νίκος Συρμαλένιος και η 
πρώην Βουλευτής Κυκλάδων κ. Άρια Μα-
νούσου – Μπινοπούλου. 
Ο Δήμαρχος, στον χαιρετισμό του, ευχα-
ρίστησε θερμά τα μέλη του Δ.Σ. του Σω-
ματείου για την πρωτοβουλία τους. Χαρα-
κτηριστικά ανέφερε: “Αποδεικνύετε την 
απλόχερη αγάπη σας για την Τήνο και τους 
ανθρώπους της, βοηθάτε έμπρακτα σ’ αυτό 
που αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του νη-
σιού μας και το πράττετε σε μια εποχή που 
είναι αληθινά δύσκολη και η κάθε τέτοια 
πρωτοβουλία αποκτά πολλαπλάσια αξία, 
ουσιαστική και συμβολική”. Ακόμη, ευχα-
ρίστησε τους καλλιτέχνες, τον Δήμο Αθη-
ναίων για την παρουσία της συμφωνικής 
ορχήστρας αλλά και όλους τους παρευρι-
σκόμενους για την ευαισθησία τους. Στη 
συνέχεια, απευθύνθηκε σε όλους εκείνους 
που νοιάζονται το νησί και την ανάπτυξή 
του: “Η Τήνος δεν έχει μόνο τις δυσκολί-
ες αλλά και τις χάρες ενός νησιού και μά-
λιστα πολύ ιδιαίτερου. Χάρες τις οποίες 
γνωρίζετε όσο και εγώ και τολμώ να πω 
ότι απολαμβάνετε περισσότερο από εμάς, 
τους μόνιμους κατοίκους, που μέσα στην 
καθημερινή αγωνία, τις στερούμαστε ενώ 
είναι δίπλα μας. Γι΄ αυτό άλλωστε «υιοθε-
τήσατε» το νησί μας και με κάθε τρόπο το 
υπηρετείτε, το προβάλλετε και το αναδει-
κνύετε. Όμως η σημερινή εκδήλωση υπερ-
βαίνει όλα τα ανωτέρω γιατί αγγίζει τον 
πυρήνα αυτού που μας ενώνει. Αυτό που 
μας ενώνει είναι η ατέλειωτη, η αγνή, η δί-
χως όρια αγάπη για την Τήνο.” 

Δελτίο τύπου
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