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Τα Νέα
της Καρδιανής

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

Γάμος 
Στις 21 Σεπτέμβρη, ένα πολύ αγαπητό παι-
δί του χωριού μας, ο Νίκος Δελατόλας, γιος 
του Γιακουμή και της Λουκίας, παντρεύτη-
κε την αγαπημένη του Ιαμζέ. Ο γάμος τελέ-
σθηκε στην εκκλησία της Κιουράς και στη 
συνέχεια στην Αγία Τριάδα. Τους ευχόμαστε 
“βίον ανθόσπαρτο”. 

Βάφτιση 
Στις 20 Οκτώβρη στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 
Ηλιούπολης, ο Βαγγέλης και η Χαρά Κεφα-
λιακού βάφτισαν το τρίτο τους παιδάκι, που 
πήρε το όνομα των δύο γιαγιάδων Μαρία-
Μαγδαληνή. Να τους ζήσει το νεοφώτιστο.

Επιτυχίες 

Η Αγγελική Μαραβέλια, κόρη του Φίλιπ-
πα Ιωάννου Μαραβέλια, πέρασε στο Πανε-
πιστήμιο Μυτιλήνης. Της ευχόμαστε καλή 
σταδιοδρομία! 

Πανηγύρια 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγιναν χω-
ρίς καμιά παράλειψη τα εποχικά πανηγυρά-
κια μας, αρχίζοντας από τον Ταξιάρχη (στα 
Πηγαδάκια) της Μαρίας Δελατόλα και του 
Γιώργου Παγανέλη, με πλούσια κεράσματα.
Είχε προηγηθεί, στην ίδια περιοχή, ο Άγιος 
Γεράσιμος του Μπόρτολα και της Κατίνας 
Παλαμάρη, με πολύ κόσμο και πολλά φα-
γητά.

Ακολούθησε ο Άγιος Νεκτάριος (στον όρμο 
Γιαννάκη) γιορτάσθηκε από τις οικογένει-
ες του Δημήτρη και Κώστα Καραΐσκου, και 
εδώ με πλούσια κεράσματα. 
Ας είναι όλων “Βοήθειά τους” σε ότι κά-
νουν και να συνεχίζουν τις ωραίες παραδό-
σεις μας.
Όμως το πανηγύρι του Αγίου Μηνά φέτος, 
ξεπέρασε κάθε φαντασία!
Ο πολύ καλός καιρός σύμμαχος στην προ-
σέλευση πάρα πολύ κόσμου στον Εσπερινό. 
(Τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα και στις δύο 
πλευρές του δρόμου μέχρι την είσοδο του 
χωριού!)
Η εκκλησία ανθοστόλιστη (προσφορά και 
πάλι από τις αδελφές Αμαλία Παραδείση 
και Πόπη Ζαχαράτου), σχεδόν 10 Ιερείς  και 
τα κεράσματα όπως πάντα πλούσια, προ-
σφορά από συγχωριανούς και φίλους. 

Ανήμερα της γιορτής, παρά την αλλαγή του 
καιρού και την εργάσιμη ημέρα, αρκετός κό-
σμος ήρθε πάλι να τιμήσει την Χάρη του. 

Θάνατος 
 
Έφυγε πρόωρα από κοντά μας η αγαπητή 
από όλους μας Ρίτα Μουσαμά (Ζαχαριού-
δαινα). Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Πει-
ραιά και η ταφή της στην Σαλαμίνα, κοντά 
στον αγαπημένο της σύντροφο Κώστα. 
Το Νοέμβριο έγινε και το μνημόσυνό της 
στον Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου (Καθολικών) 
στην Αθήνα.
Στους συγγενείς της και ιδιαίτερα στην αγα-
πητή μας μητέρα της, τους ευχόμαστε θερμά 
συλλυπητήρια και κουράγιο.

Επιστολή προς την εφημερίδα μας
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1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
Πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διά-
στημα με μεγάλη επιτυχία τέσσερα  “σε-
μινάρια - προγράμματα  κατάρτισης”, για 
κάθε ενδιαφερόμενο από το ΚΕΚ “Γεν-
νηματάς ΑΕ” της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου  με πλήρη χρηματοδότηση  της Περι-
φέρειας. Η συμμετοχή ήταν πολύ ικανο-
ποιητική και η ποιότητα της εκπαίδευ-
σης αρίστη.
Συγκεκριμένα οι εκπαιδεύσεις που έγι-
ναν αφορούσαν:
1. « καλλιέργεια, μεταποίηση και αξιο-
ποίηση ελληνικών αρωματικών φυτών », 
στις  7/10/2013 και  8/10/2013
2. « τυποποίηση και προώθηση αρωμα-
τικών φυτών » στις  10/10/2013
3. « Οικοσυνοδοί - συνοδοί περιήγησης 
στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλ-
λον των νησιών (αρχές συνοδείας και 
γνώση χλωρίδας- πανίδας και ιστορικού 
τοπίου)» στις 22 – 25/10/2013
4.  “ Γενικές αρχές Αμπελουργίας και 
Ελαιοκομίας” (φύτευση, λίπανση, άρ-
δευση, κλαδέματα, φυτοπροστασία)  
στις 11- 12/11/2013    
Τα σεμινάρια  γίνονται στο Δημοτικό 
Σχολείο Στενής, το οποίο παραχωρεί ο 
Δήμος Τήνου. Επίσης για πρακτικούς 
λόγους χρησιμοποιήθηκε και η  αίθου-
σα Αγίου Αντωνίου  του Καμαριού της 
Στενής. Από την θέση αυτή  εκφράζουμε 
ευχαριστίες τόσο στον Δήμο Τήνου όσο 
και στην ενορία Αγίου Αντωνίου.

2. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚO 
KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Μ. Βίλ-
λας συμμετείχε σε αποστολή 32 Ελλή-
νων  που ασχολούνται με την γεωργία 
ή την παραγωγή τροφίμων, στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο των Βρυξελλών στις 
17-19 Οκτωβρίου 2013, προσκεκλημέ-
νος του ευρωβουλευτή και περιφερεια-
κού συμβούλου κ. Νίκου Χρυσόγελου.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης είχε ως 
εξής:
1. Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο του 
Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου Parliame-
ntarium.
2. παρακολούθηση της ημερίδας στο 
Ε.Κ. με θέμα “Σίτιση της Ευρώπης σε πε-

ριόδους κρίσης: Προς ένα πιο ευέλικτο 
σύστημα τροφίμων”.
3. παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα 
“Ποιοτική Γεωργία και Ποιοτικά Τρόφι-
μα”.
4. Εκδήλωση με τον πολιτιστικό σύλλο-
γο “Ελληνικός Κύκλος Βρυξελλών” με 
θέμα τη Ποιοτική Γεωργία και τη Ποιο-
τική Διατροφή.
5. Γνωριμία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

3. ΤΟΥΡΝΟΥΑ   ΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚ

Διεξήχθη στις 16/11/2013 με μεγαλη επι-
τυχία το τουρνουά πινγκ-πονγκ  που ορ-
γάνωσε ο αθλητικός σύλλογος ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ με την συμμετοχή 
ομάδων  της Αθήνας και αθλητών από 
τις Κυκλάδες.
Η διοργάνωση αυτή καλύφθηκε οικο-
νομικά εξ ολοκλήρου από την περιφέ-
ρεια  Ν. Αιγαίου, γιατί το άθλημα του 
πινγκ – πονγκ στις Κυκλάδες καλλιερ-
γείται μόνο από τον αθλητικό σύλλο-
γο του νησιού μας, τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ. 
Μέσα από την συμβολή της αυτή, η Πε-
ριφέρεια μας θέλει να προτρέψει τα παι-
διά μας να ασχολούνται με το αθλητισμό 
και με κάθε είδους άθλημα.
Συγχαίρουμε τους διοργανωτές, τα παι-
διά που αγωνίστηκαν, τον σύλλογο, και 
ιδιαίτερα την πρόεδρό του,  και τον υπέ-
υθυνο του τμήματος πινγκ -πονγκ κ. Β. 
Περιβολαράκη.

4. ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ 5Ο 
ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΜΕΛΙΟΎ 
ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΜΈΛΙΣΣΑΣ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαί-
σιο της προώθησης των ποιοτικών το-
πικών προϊόντων έχει προβεί σε δρά-
σεις, βασισμένες στην στρατηγική ανά-
πτυξης του πρωτογενή τομέα, με σκοπό 
να συμβάλει στην προώθηση των αγρο-
τικών τοπικών ποιοτικών προϊόντων.  Η 
προβολή  και ανάδειξη των τοπικών ποι-
οτικών προϊόντων των νησιών της Πε-
ριφέρειας μας, είναι βασικό μέλημα της 
Περιφερειακής Αρχής. Η Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου, προσκαλεί τις Ενώσεις Αγροτι-
κών Συν/σμών, τους Μελισσοκομικούς  
Συν/σμούς και τους Δήμους Δωδεκα-

Η ΤΗΝΟΣ ΣΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Στο περίπτερο της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε και 

η Τήνος στην έκθεση τουρισμού 
Philoxenia (Φιλοξένια) τον φετινό 
Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη.
Έτσι η συμμετοχή της Τήνου όλο 
το 2013 σε τουριστικές εκθέσεις, 
που πραγματοποιήθηκε μέσω των 
περιπτέρων της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου έχει ως εξής:
-  Έκθεση ΒΙΤ το Φεβρουάριο στο 

Μιλάνο
-  Road Show στο Εμπορικό Κέντρο 

Gallerian της Στοκχόλμη το 
Μάρτιο

-  Έκθεση ΜΙΤΤ το Μάρτιο στη 
Μόσχα

-  Έκθεση UITT το Μάρτιο στο 
Κίεβο

-  Έκθεση στο ΜΕΤΡΟ Συντάγματος 
τον Ιούνιο

-  Έκθεση WTM το Νοέμβριο στο 
Λονδίνο

νήσου & Κυκλάδων να συμμετάσχουν 
στο 5ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και 
Προϊόντων Μέλισσας, που θα διεξαχθεί 
στο Στάδιο Ειρήνης  και Φιλίας στις 6 - 7 
και 8 Δεκεμβρίου 2013, παρουσιάζοντας 
τα προϊόντα τους   σε περίπτερο που έχει 
μισθωθεί από την Περιφερεια μας. Η 
συμμετοχή όλων  είναι δωρεάν.
 5. Τέλος το νησί μας επισκέφθηκαν στις 
15 και 16/11/2013 οι  περιφερειακοί συμ-
βούλοι Μαργάρας Βασίλειος της Μυκό-
νου  καιΓρυπάρης.Δημήτρης της Σύρου 
και είχαν συνεργασία με τον κ. Μ. Βίλλα.
ΤΗΝΟΣ 19-11-2013 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΝΟΥ

Ενημερωτικό δελτίο
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Το Ιστορικό – Λαογραφικό Μου-
σείου Καρδιανής, το οποίο ίδρυ-

σε η Αδελφότητα Τηνίων Καρδιανιω-
τών «Η Αγία Τριάς» στο Πολυδύνα-
μο Κέντρο Πολιτισμού Καρδιανής, 
εμπλουτίζεται συνεχώς όχι μόνον με 
τη φροντίδα των μελών του σωμα-
τείου, αλλά με τη συνεχή συνδρο-
μή όλων των Καρδιανιωτών. Η αξιο-
πιστία μάλιστα της προσπάθειας έχει 
αποσπάσει την εμπιστοσύνη των αν-
θρώπων της Εξωμεριάς. Παράλληλα, 
όμως, με τα αντικείμενα του λαϊκού 
πολιτισμού εμπλουτίζεται και το Αρ-
χείο του Μουσείου με έγγραφα και βι-
βλία. Κάποια μάλιστα απ’ αυτά έχουν 
ενδιαφέρον που υπερβαίνει τα όρια 
της Καρδιανής και κάποια, όπως αυτό 
για το οποίο γίνεται λόγος, αφορούν 
στην ευρύτερη περιοχή. 
Ένα από τα τεκμήρια αυτά είναι και 
το «Β΄ Βιβλίον – Ημερολόγιον Κσμά 
Α(ποστόλου) Πρίντεζη 1900». Πρό-
κειται για το επίσημο δεύτερο ημερο-
λόγιο του παντοπωλείου του Κοσμά 
Πρίντεζη στον Πύργο. Ο όρος «επίση-
μο» σημαίνει ότι το δεφτέρι αυτό είχε 
θεωρηθεί, μονογραφεί και φυλλομε-
τρηθεί προηγουμένως από τον Πρόε-
δρο Πρωτοδικών Σύρου (30.4. 1899) 
και, επομένως, οι εγγραφές σ’ αυτό 
επείχαν τη θέση επίσημης απόδειξης 
για τις καταχωρούμενες συναλλαγές. 
Αναφέρεται σε συναλλαγές 42 πελα-
τών, η πρώτη εγγραφή καταχωρείται 
στις 30.11. 1900 και η τελευταία 23.9. 
1907 και όλες έχουν γίνει από το ίδιο 
χέρι*. Το βιβλίο έχει διαστάσεις 35 x 
18 cm και 300 σελίδες (150 φύλλα), 
από τις οποίες έχουν συμπληρωθεί οι 
262**. Θα είμαστε ευτυχείς αν είχε δι-
ασωθεί και το πρώτο βιβλίο του κα-
ταστήματος ή και το τρίτο, αν το πα-
ντοπωλείο συνέχισε τη λειτουργία 
του και μετά το 1907. Το δεφτέρι αυτό 
βρέθηκε στα σκουπίδι του Πύργου και 
παραδόθηκε στο Μουσείο από άτομο 
που επιθυμεί να διατηρήσει την ανω-
νυμία του
Η σημασία του τεκμηρίου αυτού για 
την οικονομική και κοινωνική ζωή του 
τόπου είναι προφανής. Αν και κατα-
γράφονται μόνον οι αγορές επί πιστώ-

ΤΟ «ΔΕΦΤΕΡΙ» ΤΟΥ ΠΡΙΝΤΕΖΗ
θρώπων της εποχής· τις ανάγκες τους, 
τις συνήθειές τους, τα χρέη τους και 
τη δυνατότητα ανταπόκρισή τους σ’ 
αυτά, ενώ, παράλληλα, αφήνουν να 
εννοηθούν οι εξαρτήσεις που ανα-
πτύσσονταν. Οι άνθρωποι εκείνης 
της εποχής ήσαν απολύτως εξαρτημέ-
νοι από το δεφτέρι του μπακάλη. Πα-
ντού, περισσότερο όμως στην Εξωμε-
ριά, όπου οι άνδρες ταξίδευαν για να 
εργαστούν ή περίμεναν να πουλήσουν 
τα μάρμαρά τους για να εξοφλήσουν 
τα χρέη τους. Ακόμη μεγαλύτερη 
ήταν η εξάρτηση στην Πόλη της Τή-
νου, όπου υπήρχαν μεγάλες ανέστι-
ες και πενόμενες μάζες (αλιείς, λεμ-
βούχοι, αχθοφόροι, εργάτες), οι οποί-
ες ανέμεναν τις πανηγύρεις της 25ης 
Μαρτίου αρχικά και της 15ης Αυγού-
στου αργότερα για να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ευάλωτοι σε 
λογής – λογής πιέσεις, από τις οποίες 
η πολιτική εξάρτηση ή η παροχή ερω-
τικών υπηρεσιών εκ μέρους των γυ-
ναικών ίσως ήταν οι λιγότερο επα-
χθείς. Στον Πύργο μάλιστα της Τή-
νου, έως σχετικά πρόσφατα, για πολ-
λά ερειπωμένα σπίτια ως αιτία ανα-
φερόταν η αναλγησία συγκεκριμέ-
νου μπακάλη, ο οποίος σε εξόφληση 
των χρεών «αφαιρούσε τις τράβες της 
οροφής»! Πιθανότατα αυτό δε συνέ-
βη ποτέ στην πραγματικότητα, πλην 
όμως η υπερβολή αυτή ερχόταν να το-
νίσει τις δυσκολίες της ζωής των αν-
θρώπων, ειδικά σε περιοχές όπου δεν 
υπήρχε επαρκής γη (όπως στην Πόλη) 
ή η υπάρχουσα ήταν φειδωλή στην 
απόδοσή της.
Στο δεφτέρι του Πρίντεζη θα επανέλ-
θουμε. Επί του παρόντος, όμως, αρ-
κούμεθα να παρουσιάσουμε ένα μι-
κρό δείγμα των εγγραφών του (εικ 1).
Βέβαια, απαιτείται συνολική μελέτη 
του τεκμηρίου, αφού κάθε πελάτης 
αποτελούσε και μια ειδική περίπτωση. 
Όμως, αυτό που πρέπει να κατανοη-
θεί είναι ότι, αν θέλουμε να μιλήσου-
με για τις πραγματικές συνθήκες ζωής 
των ανθρώπων μιας εποχής, θα πρέπει 
να μελετήσουμε τέτοιου είδους τεκ-
μήρια. Σίγουρα «ουκ επ’ άρτω μόνο 

Τέτοιου είδους τεκμήρια 
μας παρουσιάζουν την 
πραγματική ζωή των 

ανθρώπων της εποχής· 
τις ανάγκες τους, τις 

συνήθειές τους, τα χρέη 
τους και τη δυνατότητα 

ανταπόκρισή τους σ’ 
αυτά, ενώ, παράλληλα, 
αφήνουν να εννοηθούν 

οι εξαρτήσεις που 
αναπτύσσονταν. 

σει (τα βερεσέδια), εντούτοις έχουμε 
μιαν εικόνα των συναλλαγών και δι-
ατροφικών συνηθειών των αρχών του 
20ού αιώνα, συνήθειες που, προφα-
νώς, απηχούν πολύ παλαιότερε επο-
χές. Δε γνωρίζουμε την ύπαρξη άλ-
λου παρόμοιου τεκμηρίου εκτός από 
το δεφτέρι του (ιερέα κατόπιν) Ιάκω-
βου Ρήγου από τα Υστέρνια που ανα-
φέρεται στο δεύτερο ήμισυ του 19ου 
αιώνα και το οποίο παρά την αταξία 
του παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδια-
φέρον, μιας και παρέχει περισσότερες 
πληροφορίες.
Τέτοιου είδους τεκμήρια μας παρου-
σιάζουν την πραγματική ζωή των αν-
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ζήσεται άνθρωπος». Όμως χωρίς αυ-
τόν δεν είναι δυνατόν να ζήσει! 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απο-
δώσουμε το οφειλόμενο ενδιαφέρον 
σε τέτοιους είδους τεκμήρια. Δεφτέ-
ρια παντοπωλείων, κατάστιχα λατομι-
κών επιχειρήσεων, ημερολόγια πλοί-
ων, λογαριασμοί ανέγερσης κτισμά-
των (ναών και οικιών) μας προσφέ-
ρουν την πλέον αντικειμενική εικόνα 
του παρελθόντος.
Κώστας Δανούσης

Να πούμε πως ο «παλιός» είναι 
«αλλιώς»; Όχι.

Η καθημερινή πραγματικότητα δεν 
επιβεβαιώνει την παροιμία. Την επιβε-
βαιώνει, όμως, ο φίλος και συμπατρι-
ώτης μας κ. Στρατής Γ. Φιλιππότης, ο 
οποίος και φέτος φρόντισε να μας εκ-
πλήξει ευχάριστα με τα δυο του «Ημε-
ρολόγια» του 2014. Τόσο το «Αθηνα-
ϊκό» όσο και εκείνο του «Α ρχιπελά-
γους» αποτελούν σπάνια δείγμα ευ-
αισθησίας και «εκδοτικής παιδείας». 
Μπορεί η φράση «εκδοτική παιδεία» 
κατ’ αρχάς να ξενίζει, όμως, τουλάχι-
στον στις μέρες μας αποτελεί «είδος 
εν ανεπαρκεία». Κι αυτό γιατί δεν αρ-
κούν το χρήμα και οι καλές ενδεχο-
μένως προθέσεις, ούτε καν το μεράκι. 
Χρειάζεται και κάτι περισσότερο: ένας 

«ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ» 
του ΣΤΡΑΤΗ

* Σε σημείωση στα μη αριθμημένα παράφυλ-
λα του οπισθόφυλλου αναφέρεται: «1904, 
Απριλίου 30: Ενοικίασα το μαγαζί εις τον Νι-
κόλ(αον) Κολλάρον δραχμ. δώδεκα το μίνα». 
Η ενοικίαση έληξε την 1.5. 1907 και ο ενοικι-
αστής έφυγε χρεωστώντας τελικά δύο ενοίκια 
(τα ενοίκια καταβάλλονταν ανά δίμηνο). Εδώ 
προφανώς πρόκειται για την ενοικίαση άλλου 
καταστήματος.
** Στο παράφυλλο του εμπροσθόφυλλου κα-
ταχωρούνται με χρονολογία 1904 οι πληρε-
ξούσιοι δικηγόροι του Πρίντεζη, ήτοι: Ιωάν-
νης Δ. Λυρίτης, Δημήτριος Βουκοτόπουλος 
και Νικόλαος Φιλλίνης στη Σύρο και Θρασύβ. 
Μαυρομαράς και Ξεν. Σώχος στην Αθήνα.

εικ. 1

δημιουργικός συνδυασμός γνώσης κι 
ευαισθησίας. Κι αυτές τις διαθέτει ο 
καλός μας συμπατριώτης. Τα ημερο-
λόγιά του μοσχοβολούν Αιγαίο! Να 
ένα καλό δώρο για τις γιορτές!
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«ΕΥΔΟΚΙΑΣ 
ΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
ΓΛΥΠΤΗΣ (1948 – 2013)

Αποτελεί ευοίωνο σημάδι για τα 
πολιτιστικά πράγματα του τό-

που μας η επιτυχής παρουσίαση των 
τελευταίων βιβλίων του συμπατριώ-
τη μας συγγραφέα κ. Κώστα Αλεξό-
πουλου, τόσο στην Τήνο όσο και στην 
Αθήνα. Πρόκειται για τα βιβλία «Ευ-
δοκίας μνημονεύματα» (Χρονικό), 
«Της κόρης ο πύργος» (μυθιστόρη-
μα) και «Παράξενο ταξίδι» (Παιδικό). 
Την πρωτοβουλία και των δύο παρου-
σιάσεων είχε η Αδελφότητα των Τη-
νίων εν Αθήναις. Το μητρικό σωμα-
τείο των τοπικών συλλόγων του νη-
σιού συνεχίζει μια μακρά πορεία στή-
ριξης του πολιτισμού του τόπου μας. 
Στην Τήνο (19.10. 2013 στο  Ι.ΤΗ.Π.) 
και στην Αθήνα (11.12. 2013) τα βι-
βλία παρουσίασαν οι κ.κ. Άννα Κορ-
νάρου – Καλαμαρά, φιλόλογος – γυ-
μνασιάρχης, ο κ. Σάββας Απέργης, φι-

λόλογος – λυκειάρχης, και ο κ. Ευάγ-
γελος Κοντοβουνήσιος, εκπαιδευτι-
κός, ενώ στην Αθήνα οι κ.κ. Αριστεί-
δης Μ. Τριγώνης, νομικός, κ. Μαρία 
Σικ, νομικός, και η δ. Βένια Παστάκα. 
Ιστορικός τέχνης. Οι κυριες Καλλιό-
πη Αναστασάκη στην Τήνο και η Στέ-
βη Φόρτωμα στην Αθήνα διάβασαν 
αποσπάσματα από τα έργα του συγ-
γραφέα. Και στις δυο περιπτώσεις την 
ευθύνη της εκδήλωσης είχε το μέλος 
της Αδελφότητας κ. Κώστας Δανού-
σης, ο οποίος και μίλησε για τον κ. 
Αλεξόπουλο και το έργο του. Με τα 
τελευταία του βιβλία –υπάρχουν και 
άλλα τρία- ο καλός συμπατριώτης 
μας εγκαινίασε ενός άλλου, υψηλότε-
ρου επιπέδου δημιουργική γραφή, η 
οποία είμαστε βέβαια ότι θα μας δώ-
σει και άλλα ανάλογα αποτελέσματα. 

Ο τόπος μας έγινε πιο φτωχός. 
Ένας δημιουργικός άνθρωπος, 

ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης, ο γλύ-
πτης Μπάμπης Κρητικός ταξίδεψε 
για τη Γη των Μακάρων στις 18.10. 
2013. Ο αείμνηστος Μπάμπης φοί-
τησε αρχικά στο Σχολείο Καλών Τε-
χνών Πανόρμου και στη συνέχεια 
στην ΑΣΚΤ. Συνέχισε τις σπουδές 
του στο Παρίσι, όπου έζησε και εργά-
στηκε πολλά χρόνια. Κατά την παρα-
μονή του στο εξωτερικό ταξίδεψε στα 
καλλιτεχνικά κέντρα όλης της Ευρώ-
πης. Το 1987 επέστρεψε στην Τήνου, 
όπου άρχισε μία νέα δημιουργική πε-
ρίοδο. Ρωμαλέες πλαστικές φόρμες, 
προσωποποιήσεις των νησιών του 
Αρχιπελάγους, ο βοριάς που κατε-
βαίνει απ’ τα Μπογάζια και το Αιγαίο 
κύμα αποκτούν στέρεες μορφές και, 
καθώς από τα ψηλώματα του λιμα-
νιού του Σταυρού ατενίζουν τον κε-
ντρικό πυρήνα των Κυκλάδων, γίνο-

νται ένα μαζί τους. Ο Μπάμπης έφυ-
γε. Όμως, η Δήλος, η Αμοργός, η Ρή-
νεια, η Κέρως θα εξακολουθούν να 
ταξιδεύουν στο πλαστικό σύμπαν. Τα 
τελευταία δέκα χρόνια μεγάλο μέρος 
του δημιουργικού του χρόνου απορ-
ρόφησε η ευθύνη της Διεύθυνσης του 

Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου, 
όπου, κι εκεί, άφησε ίχνη ανεξίτηλα.
Η Τήνος στερήθηκε μια σπάνια δημι-
ουργική φωνή.
Καλό σου ταξίδι Μπάμπη.
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Η ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ 
ΤΗΝΙΑΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Η 
ΟΞΩΜΕΡΙΑ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΥ 
ΥΣΤΕΡΟΥ 
ΜΕΣΑΙΩΝΑ

«Οι 
ΘΑΛΑΣΣΕΣ» 
του ΜΙΧΑΗΛ
Το να έχεις πατέρα φαροφύλακα 

και να μεγαλώνεις από το ένα 
φανάρι στο άλλο σε σε αφήνει ανε-
πηρέαστο. Το ίδιο και να μεγαλώ-
νεις σε έναν τόπο όπου ο ήχος του 
μαντρακά αναμιγνύεται με τον οργι-
σμένο βοριά που κατηφορίζει απειλη-
τικός απ’ τα Μπογάζια. Όλα αυτά, ο 
ήλιος, η βροχή, ο αγέρας κι η θάλασ-
σα σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του 
Μιχάλη Σαλταμανίκα, ο οποίος από 7 
έως 14 Δεκεμβρίου 2013 παρουσίασε 
την πρόσφατη δουλειά στην αίθου-
σα «Ιωάννης Μοσχωνάς – Ιωάννης 
Κολλάρος» του κτιρίου της Αδελφό-
τητας των Τηνίων εν Αθήναις. Ο καλ-
λιτέχνης εμπνέεται από τα  πάντα. Η 
επίδραση, όμως, του υγρού στοιχεί-
ου είναι φανερή στο έργο του. «Κύ-
ματι», λοιπόν, «θαλάσσης» βρεθή-
καμε μπροστά σε ιστιοφόρα, τρικυ-
μισμένες θάλασσες, ψάρια που προ-
βάλλουν δειλά – δειλά από τις φω-
λιές τους. Και δίπλα σ’ αυτά τα υπέ-
ροχα στοιχεία από τον κόσμο της θά-
λασσας ένα ανεπανάληπτο καλάθι με 
σταφύλια, ένα κλαδί με ρόδια, δια-
κοσμητικές μετώπες κ.ά. Κανείς δεν 

Η δυσκολία εξασφάλισης του ισο-
ζυγίου της ζωής στο νησί μας 

επέβαλε για αιώνες στους κατοίκους 
να ταξιδεύουν κατά περιόδους στις 
χώρες της Ανατολικής λεκάνης της 
Μεσογείου και στις παρευξείνιες χώ-
ρες, όπου με εφόδιο την εντιμότη-
τά τους, τη συνέπεια, τις ικανότητές 
τους και την υψηλή τεχνική τους εξει-
δίκευση κέρδιζαν μια ξεχωριστή θέση 
τις τοπικές κοινωνίες, αλλά έφερναν 
στον τόπο τους καρπούς του μόχθου 
τους.
Για μια τέτοια κατηγορία συμπατρι-
ωτών μας, τους μαρμαρογλύπτες της 
Εξωμεριάς και την παρουσία τους στη 
Ρουμανία μίλησε στις 13.11. 2013, 

στην αίθουσα Ιωάννης Ρήγος – Πα-
νορμίτης, της Αδελφότητας των Τη-
νίων εν Αθήναις η καθηγήτρια Ιστο-
ρίας της τέχνης και του πολιτισμού 
στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιου, κ. 
Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη.
Η καθηγήτρια του Χαροκόπειου μας 
ταξίδεψε στα μεγάλα ασικά κέντρα 
της μεγάλης χώρας της Μαύρης Θά-
λασσας όπου άνθησε ο Ελληνισμός 
και όπου η παρουσία των προγόνων 
μας υπήρξε σημαντική. Η Αδελφότη-
τα, το νέο έτος, θα συνεχίσει την πα-
ρουσίαση έργων Τηνιακών μαρμαρο-
γλυπτών στην Κωνσταντινούπολη 
και την Αίγυπτο. Οψόμεθα!

αγνοεί την κρίση. Όμως και κανείς 
δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γε-
γονός ότι η τηνιακή μαρμαρογλυπτι-
κή βρίσκεται σε μια από τις καλύτε-
ρες στιγμές της και το έργο του Μι-
χαήλ μας το αποδεικνύει περίτρανα.

Μας γέμισε χαρά η είδηση ότι η 
Ακαδημία Αθηνών βράβευσε το 

πρόσφατο βιβλίο του καλού μας φί-
λου π. Μάρκου Φώσκολου «Η Οξω-
μεριά στα χρόνια του ύστερου Μεσαί-
ωνα» που εξέδωσε το 2012 η Αδελφό-
τητα των Τηνίων εν Αθήναις. Μεγά-
λη τιμή για τον π. Μάρκο που η συμ-
βολή του στην ανάδειξη της ιστορίας 
του νησιού μας αμείβεται κατ’ αυτόν 
τον πανηγυρικό τρόπο, τιμή, όμως, 
και στο μητρικό μας σωματείο, την 
Αδελφότητα, που αναδέχτηκε το κό-
στος και την ευθύνη έκδοσης του βι-
βλίου. Είμαστε υπερήφανοι που ο π. 
Μάρκος υπήρξε για τριάντα σχεδόν 
χρόνια ποιμένας των αδελφών μας 
καθολικών της Καρδιανής και ευγνώ-
μονες που μας τιμά με τη φιλία του. 
Ένα μεγάλο μέρος του συγγραφικού 
του έργου εκπορεύτηκε από πρεσβυ-
τέριο της Καρδιανής και αυτό μας κά-
νει ιδιαιτέρως χαρούμενους. Επίσης 
μέσα από τη βράβευση του π. Μάρ-
κου αναδεικνύεται και ο ρόλος των 
τοπικών μας συλλόγων, που ο καθέ-
νας κατά τις δυνάμεις του, εργάζε-
ται για την ανάδειξη της ιστορίας και 
του πολιτισμού του τόπου του. Ευχό-
μαστε υγεία και δύναμη στο δημιουρ-
γικό αυτό λευΐτη και προσευχόμαστε 
στον Κύριο να μην τον επιβαρύνει με 
άλλα, μεγαλύτερα ποιμαντικά καθή-
κοντα. Η Ιστορία τον έχει περισσότε-
ρο ανάγκη!
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Δελτίο τύπου Δήμου Τήνου

Ενημέρωση από τον Δήμο Τήνου

Χαράλαμπος  
(Μπάμπης) Κρητικός  
(1948 – 2013)
Ο Μπάμπης Κρητικός, ο Διευθυ-

ντής της Σχολής Καλών Τεχνών 
Πανόρμου, ο σεμνός συμπατριώτης 
καλλιτέχνης, έχασε τη μάχη…. Πάλε-
ψε σκληρά και με αξιοπρέπεια. Δεν εί-
ναι βιολογικά, πια, ανάμεσά μας. Εί-
ναι και θα είναι το έργο του, η αγάπη 
του για την Τήνο, η αγάπη του για την 
Τέχνη. Αντί πολλών λόγων, που δεν 
θα του άρεσαν καθόλου, επιλέγουμε 
λιτή αναφορά στην καλλιτεχνική του 
πορεία. Γεννήθηκε το 1948 στη Χώρα 
της Τήνου. Το 1961 ξεκινά το ταξί-
δι στην απεραντοσύνη της Τέχνης, 
στη Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου 
Τήνου, όπου οι πρώτοι του δάσκα-
λοι Δανιήλ Αλεξάνδρου (ζωγραφι-
κή), Αχιλλέας Παράσχος (γλυπτική) 
και Ιωάννης Φιλιππότης (μαρμαρο-
γλυπτική). Στη συνέχεια, στην Ανώ-
τατη Σχολή Καλών Τεχνών – ΑΣΚΤ- 
της Αθήνας, στο Εργαστήρι του γλύ-
πτη Γιάννη Παππά και κοντά σε με-
γάλους δασκάλους (Νικολάου, Κερ-
λή, Βασιλειάδη, Μυλωνά, Πρεβελάκη, 
κλπ). Το 1972 φτάνει στη Γαλλία και 
συνεχίζει στην Ανωτάτη Εθνική Σχο-
λή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Ερ-
γάστηκε κοντά στο ζωγράφο Γιάννη 
Τσαρούχη και το γλύπτη Μορίς Λιπ-
σί. Πολυταξιδεμένος και ακούραστος 
για τις ανάγκες της τέχνης, το 1987 
επιστρέφει στην Ελλάδα. Δημιουργεί 
και απολαμβάνει και το 2002 αναλαμ-
βάνει καθήκοντα Καθηγητή Γλυπτι-
κής και Διευθυντή της Σχολής Καλών 
Τεχνών στον Πύργο, θέση που υπηρέ-
τησε και τίμησε μέχρι τέλους. Για την 
προσφορά του θα μιλήσουν οι πλέον 
αρμόδιοι, στον κατάλληλο τόπο και 
χρόνο. Συμμετέχουμε ως Δήμος Τή-
νου, στη θλίψη όλης της καλλιτεχνι-
κής οικογένειας του νησιού μας, σε 
Τήνο και ανά τον κόσμο, για την απώ-
λεια του Μπάμπη Κρητικού. Συμμε-
τέχουμε στο πένθος των οικείων του 
και της εκπαιδευτικής κοινότητας της 
Σχολής μας στον Πύργο. Εκεί που ξε-
κίνησε το ταξίδι του ως μαθητής και 
κατέληξε ως (ο πρώτος Τήνιος) καθη-
γητής γλυπτικής και διευθυντής….
Θα τον θυμόμαστε πάντα. 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΤΗΝΟΥ

Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 πραγ-
ματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια 

συνάντηση του Δήμου Τήνου με τους εκ-
προσώπους των Συλλόγων της Αθήνας. 
Στην συνάστηση συζητήθηκαν οι δράσεις 
του Δήμου που έχουν υλοποιηθεί και τα 
έργα ζωτικής σημασίας για την Τήνο και 
τους ανθρώπους της, που προγραμματί-
ζονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την 
μεριά τους οι εκπρόσωποι των Συλλόγων 
μετέφεραν την αγωνία τους για τον τόπο 
και τα χωριά μας, κατέθεσαν ενστάσεις 
αλλά και προτάσεις για το νησί μας. Από 
τον Δήμο Τήνου παρεβρέθηκαν, ο Δήμαρ-
χος κος Παναγιώτης Κροντηράς, οι Αντι-
δήμαρχοι κ.κ. Ιωάννης Ζαλώνης και Αντώ-
νιος Ξενόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κος Παντελής Αρμάος και ο Αντιπρόεδρος 
της Δημοτικής Επιχείρησης κος Αργύρης 
Φόρτωμας.  

ΠΑΡΑΔΩΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΗΝΟΥ
Το οποίο συγκεντρώθηκε 
στα πλαίσια της 
πανελλήνιας δράσης 
«Όλοι μαζί μπορούμε και 
στην υγεία»

Με την ευλογία  του Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχη μας  κ. Δω-

ροθέου Β’, πραγματοποιήθηκε στις 26 
Νοεμβρίου 2013 από τον Αρχιερατι-
κό Επίτροπο της Ιεράς Νήσου Τήνου 
Πρωτοπρ. Γεώργιο Φανερό,  παράδο-
ση εκατόν σαρανταοχτώ (148) σκευ-
ασμάτων  φαρμακευτικού και υγειο-
νομικού υλικού. Τα φάρμακα αυτά συ-
γκεντρώθηκαν στον Προαύλειο χώρο 
του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευ-
αγγελιστρίας Τήνου και στις Ενορί-
ες της Ιεράς Νήσου Τήνου, στα πλαί-
σια του προγράμματος της πανελλή-
νιας δράσης «Όλοι μαζί μπορούμε και 
στην Υγεία».
Τον Αρχιερατικό Επίτροπο Ιεράς Νή-
σου Τήνου Πρωτοπρ. Γεώργιο Φανε-
ρό υπεδέχθη, παραλαμβάνοντας το 
Φαρμακευτικό υλικό, η επιστημονική 
Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Τή-
νου κα. Ελισάβετ Μπαλταρέτσου, η 
οποία ευχαρίστησε το Σεβασμιώτατο 
Ποιμενάρχη μας κ. Δωρόθεο Β’, το Ια-
τρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φι-
λανθρωπικού Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΗ της Ιερας Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 
αλλά και τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό 
ΣΚΑΙ για την άκρως χρήσιμη και ανα-
γκαία, όπως τόνισε, προσφορά τους. 
Με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχου μας κ. Δωροθέου Β’, συνε-
χίζεται καθημερινά η παραλαβή φαρ-
μακευτικού και υγειονομικού υλικού 
τόσο στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευ-
αγγελιστρίας Τήνου όσο και στις Ενο-
ρίες της Ιεράς Νήσου, στα πλαίσια του 
προγράμματος της πανελλήνιας δρά-
σης «Όλοι μαζί μπορούμε και στην 
Υγεία», ο οποίος και ευχαριστεί ευγνω-
μόνως όλους τους προσφέροντας και 
συμμετέχοντας.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΤΗΝΟ

Με την ευλογία του Σεβ. Ποιμενάρ-
χου μας κ. Δωροθέου Β΄, πραγμα-

τοποιήθηκε την Παρασκευή  20 Δεκεμβρί-
ου, στην ιερά νήσο Τήνο, διανομή τροφί-
μων σε εμπερίστατες και άπορες οικογέ-
νειες, Τηνίων και μεταναστών, στα πλαίσια 
του προγράμματος της Ιεράς μας Μητρο-
πόλεως «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ».
Ωσαύτως έγινε και η προσφορά τροφίμων 
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών για 
τον ίδιο σκοπό.
Επίσης διανεμήθηκε σημαντική ποσότητα 
μαρουλιών, προσφορά η οποία  προέρχεται 
από το κατάστημα Αγροτικών Προϊόντων 
επωνυμίας «Τηνία Γη» των Δημητρίου Βι-
δάλη και Νικολάου Αγγελίδη.
Να σημειωθεί δε ότι, διανέμονται καθημε-
ρινά τρόφιμα σε απόρους στα πλαίσια του 
προγράμματος «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ».
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ευχα-
ριστεί ιδιαιτέρως τους ανώνυμους και επώ-
νυμους συνανθρώπους μας που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα, τα Super Market των 
κ.Δημητρίου Βιδάλη και κ.Εμμανουήλ Πα-
λαμάρη, τους προαναφερθέντας Δωρητάς 
κ. Δημήτριο Βιδάλη και κ. Νικόλαο Αγγε-
λίδη  όσο και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλι-
στών για την προσφορά τους στο φιλαν-
θρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως.
Επιτροπή Κληρικών και Λαϊκών, υπό την 
εποπτεία και καθοδήγηση του Αρχιερατι-
κού Επιτρόπου της ιεράς νήσου Πρωτοπρ. 
Γεωργίου Φανερού, διένειμαν τα τρόφιμα 
με διάκριση στους αναξιοπαθούντας συ-
νανθρώπους μας.


